
A hosszú magánhangzók állapota Doboz 
nyelvjárásában 

ZILAHI LAJOS 

1) A hosszú magánhangzók vizsgálata nem előzmény nélküli a nyelvjárási 
irodalomban. Igaz, hogy eddig többnyire a felső nyelvállású magánhangzókat 
vonták be a vizsgálatok körébe (vö. Csűry: MNny. I, 7—21; Végh: MNny. I, 
22—47; Papp László: MNny. VI, 53—110). Tanulmányom annyiban tér el a 
fenti előzményektől, hogy a dobozi nyelvjárás valamennyi hosszú magánhang
zó-fonémáját vizsgálom benne. A fonémák gyakorisági vizsgálatával, a regioná
lis köznyelv hasonló fonémáihoz való viszonyítással kívánok helyzetképet adni 
a hosszú magánhangzók állapotáról. 

Dobozon 1982—83-ban élő nyelvi beszédfelvételeket készítettem, majd nyelv
járási szövegek gyűjtésére újra visszatértem. Mivel Doboz a nyelvatlasz kutató
pontja (N-4), az atlasz hosszú magánhangzós adatait is feldolgoztam. Az atlasz 
lapjain a hosszú magánhangzók helyzetének vizsgálatához 696 dobozi adatot 
találtam. Ilyen témájú munka még nem, jelenségtanulmány azonban készült 
már a dobozi nyelvjárásból: Szabó Géza Doboz ë-zését tanulmányozta (vö. 
Szempontok az ë-zés vizsgálatához. Nyelvtudományi Dolgozatok 5. [ELTE], 
Bp., 1971). 

Doboz nyelvjárása szerencsés, hogy anyagot adott ehhez a nagy tudományos 
vállalkozáshoz. Az atlasz korszerű tudományos szemléletével, adatgazdagságá
val, a felhasználásával született új eredményekkel (mindenekelőtt Deme László
éval és Imre Samuéval) arra kötelez, hogy a helyi nyelvjárások vizsgálatakor 
hasznosítsuk sokoldalúan az atlasz nyelvi anyagát. Fontos, hogy a nyelvatlasz 
a vizsgált nyelvjárásokból a mainál még érintetlenebb, több mint 30 évvel ezelőtt 
gyűjtött anyagot őriz. Más, korábban gyűjtött anyag nem áll rendelkezésemre 
a településről (vö. Benkő—Lőrincze, NyjBibl. 36). Úgy látom, hogy a friss 
gyűjtésű nyelvjárási szöveggel és a dialektus hosszú magánhangzóinak vizsgála-
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tával jobb anyaggal egészül ki a nyelvatlasz helyi anyaga, mintha több jelenséget 
néhány adattal szemléltetnénk. 

A nyelvatlasz dobozi anyagát Kálmán Béla (1956) és Végh József (1956) 
gyűjtötte, majd Deme László (1962) és Imre Samu (1964) ellenőrizte (vö. Balogh 
NyatlElm. 292). Végh úgy emlékezett a dobozi gyűjtőmunkára mint nehéz 
feladatra (vö. VEABErt. 1982/11,49). Jóllehet „a lakosság 31 idegenajkú kivéte
lével szín magyar" (vö. Békés vármegye. Bp., 1936. 285. Szerk. Márkus 
György), a lakosság összetételének másik problémája, nevezetesen, hogy a 
korábbi uradalom miatt sok volt a környékről és távolabbról betelepült sze
mély, gondot okozott a gyűjtés során (vö. Végh, i. h. ). Mivel én szövegfelvétele
ket készítettem, ezzel a problémával nem találkoztam, az idős emberek elbeszé
léseiből azt viszont magam is érzékeltem, hogy az uradalomnak nagy szerepe 
volt a községben. Beszélgettem is olyan idős emberrel, aki gyerekkorában 
Tótkomlósról került Dobozra, annak idején beszélt is szlovákul, most azonban 
már a helyi nyelvjárást beszéli, csupán „a" hangjainak illabiálisabb realizációi 
mutatnak vissza a komlósi anyanyelvre. Belátható, hogy a sokfelől érkezett 
emberek miatt nehezebb lehetett rögzíteni a különböző fonémák nagy számú 
realizációját. 

A megfigyelések és élő nyelvi vizsgálatok azt mutatják, hogy a nyelvjárás 
Dobozon is elsősorban az idős emberek nyelvtípusa már, legalábbis a tipikus 
helyi nyelvjárás. Békéscsaba közelsége, a naponta Csabára ingázók nagy száma, 
a község belső társadalmi, gazdasági, kulturális változása, a köznyelv és a 
hírközlő eszközök hatása a réginek, a hagyományosnak, illetve a nyelvjárásinak 
pusztulását felgyorsította. Egy három generációs család tagjainak nyelvállapota 
plasztikusan mutatja a helyzetet: a nagyszülők az élő nyelvjárást használják; a 
szülők (munkás emberek) beszédében keveredik a nyelvjárási és köznyelvi, de 
összhatásában beszédük még inkább nyelvjárási; az unokák (érettségizett fiata
lok nyelvtípusa azonban — a családi hatások ellenére — lényegében köznyelvi.l 

A nyelvjárás hangtani, alaktani, szóhasználati jelenségei egyáltalán nem színe
zik a két fiatal beszédét. (A munkahelynek, a békéscsabai középiskolai tanulmá
nyoknak, a más baráti, művelődési hatásoknak egyformán szerepük van eb
ben.) A nyelvjárás ma Dobozon is egy életkortól, a munkamegosztásban való 
részvételtől behatárolt réteg nyelvhasználataként tipikus. 

A nyelvatlaszadatok alapján a dobozi nyelvjárás hangrendszertípusa — Imre 
Samu csoportosítása — az I/c altípusba tartozik, amelynek 8 rövid magánhang
zója, 7 hosszú magánhangzója és 25 mássalhangzója van (vö. Imre, MMNyjR. 
63—4, a magánhangzókra nézve hasonlóan Szabó Géza, i. m. 27). Az is tipizálja 
a dobozi dialektust, hogy megkülönbözteti az e : ë fonológiai ellentétet, erősen 
é'-zo nyelvjárásaink közé tartozik. Hangtani, alaktani, szóhasználati, mondatta
ni jelenségek tekintetében belesimul a volt Sárrét nyelvjárásainak tömbjébe, az 
Imre által közép-tiszántúli nyelvjárástípusnak nevezett dialektusok közé (vö. 
1 Ez úton is köszönöm id. Köves Mihálynak és feleségének, ifj. Köves Mihálynak és feleségének, ifjabb Köves 
Mihálynak és Köves Eszternek, hogy a dobozi élő nyelvi beszédfelvételek készítésekor vállalták a beszélgetést. 
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Imre, i. m. 362). Azt, hogy ezen terület nyelvjárásai hosszú magánhangzók, 
diftongusok, a hosszú magánhangzók zárt ejtése, az /, r,/nyújtó hatása tekinte
tében lényegében egységesek, a nyelvatlasz térképlapjai szemléletesen bizonyít
ják (vö. Dobozon: Kërës ~ Kërëzs, gëriny: Gëïïa 'Gerla, szomszédos település', 
megyek: bíkísi, vísztűi: a helyi tájszavak közül uszu 'napraforgó', villás 'marok
szedő', rengöü 'lóca', rosti 'léckerítés' stb.). Alaktanilag ilyen helyi nyelvjárási 
sajátosság, hogy a sárréti nyelvjárásokban „Az -elem, -delem képzővel alkotott 
névszók ragozott alakjaiban az ë zárt: engedelem, engedelmet, engedelmes..." 
(Végh: A békési nyelvjárás. Békés város néprajza. Békés. 1983. 262. Szerk. 
Dankó Imre), amely sajátosságot Szabó Géza Dobozról is 6 példával adatolt 
(vö. Nytud.Dolg. 5. 84), de amelyeket a Sárrét északnyugati nyelvjárásai (példá
ul Szerep, Sárrétudvari) nem ismernek. Ezekben a nyelvjárásokban a toldalék 
előtti kötőhang a fenti morfémákban nyílt e (vö. töredelmet, kisedëlmes stb.). 

A nyelvjárás kettőshangzói is sokféle realizációban észlelhetők. (Ma már 
persze egyre nehezebben és tisztán egyre kevesebb adatközlő beszédében.) A di
alektus kettőshangzói záródó jellegűek, de a félhangzók és a nyomaték külön
bözősége miatt a nyelvatlaszgyűjtés sokféle változatukat adatolta (vö. qo, aó, 
ou, óu; eö. öü, öü; её. eé, ei, ét). Ezek a realizációk a nyelvatlasz 696 kérdésének 
válaszaiból álltak össze. A kettős alakban jelentkező alakváltozatok tovább 
színesítik ezt a sort (vö. ou~ó, óu~ou, ao~ó, ao~ou, ao~óu; öü~öü, eő~öü, 
üg~ő; ei~éi, eë~éi). A fő változat azonban àz éCou, öü. Szabó Géza is csak 
ezekre hivatkozik (vö. Lm. 27), mint ahogy Végh is csak ezekkel a változatokkal 
dolgozott (vö. SárNépm. 10—12). Nem véletlen, hogy az atlasz lapjainak szer
kesztői is keresték a diftongusok ésszerű egyszerűsítésének lehetőségét (vö. 
Deme—Imre: NyatlElm. 249). Magam is úgy vélem, hogy nem tévedünk, ha a 
diftongus-variációk közül ezekkel dolgozunk: tehetjük ezt azért is, mert a 
nyelvatlasz munkatársai a nyelvjárásban hallható valamennyi — ma már meg 
sem figyelhető — realizációt számba vették. 

A korábbi gyűjtések — ide számítom a nyelvatlasz dobozi anyagát is — és 
a nyelvjárási beszédfelvételek tanúsága szerint a dobozi dialektus lényeges 
sajátosságokban nem tér el a volt Sárrét településeinek beszélt népnyelvétől. 
Legerősebb jelenségeinek tömbjét (ë-zés, i-zés) a nyelvjárást tipikusan beszélők 
nyelvváltozatában nem kezdték ki sem a társadalmi változások, sem a megvál
tozott kulturális környezet. Nem állíthatjuk ezt bizonyossággal a diftongusok
ról, ezek ugyanis a félhangzók, kapcsolt elemek lekopásával itt is monoftongizá-
lódnak. A köznyelv és a hírközlő eszközök egységesítő nyelvi hatása ez. Ingado
zás tapasztalható az azonszótagú / kiesésekor, a polifonemikus helyzetekben 
jelentkező diftongus ejtésében vóut~vót). A változás iránya itt is ugyanaz. 

A dobozi nyelvjárás történeti adataival tüzetes vizsgálat nem foglalkozott. 
Kisebb számú történeti í~za anyag (1822—1848) közlésére került sor csupán más 
sárréti települések i~zo anyagával együtt, amelyek annyit bizonyítottak csak, 
hogy a környék nyelvjárásaiban az i-zés a múlt század első felében is minden 
helyzetben erős volt (vö. MNy. LXXIX, 211—7). A jelenség kutatása azzal a 
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tanulsággal járt még, hogy a Békés megyei Levéltár gazdag nyelvjárástörténeti 
— benne dobozi nyelvjárástörténeti anyagot is — őriz a 19. század elejéről. 

2) Ugy látom, hogy a nyelvatlaszadatok birtokában a nyelvjárási nosszu 
magánhangzók kérdéskörébe tartozó részletek — a helyi nyelvjárások példáival 
kiegészítve — biztonságosan tisztázhatók. Az eddigi kutatások feltárták, hogy 
a különböző nyelvjárásokban és nyelvjárástípusokban más-más a hosszú ma
gánhangzók megterheltsége, gyakorisága. Az atlasz térképlapjainak segítségével 
pedig körülhatárolható azon dialektusok tömbje, amelyekben nemcsak a du
nántúli nyelvjárásokkal, hanem a köznyelvvel szemben is nagyobb a hosszú 
magánhangzók gyakorisága. A tendencia területi körvonalazásához fontos esz
köz az atlasz, a részleteket, a változásokat azonban a helyi nyelvjárásokra 
vonatkozó jelenségtanulmányok írhatják le forrásértékűén. 

Azt eddig is tudtuk, hogy a hosszú magánhangzók gyakorisága egy-egy helyi 
nyelvjárás fontos mutatója, sajátossága, Imre Samu atlaszkutatása azonban ide 
vonatkozóan ennél meghatározóbb eredményre vezetett. Megállapítása szerint 
„mai nyelvjárásaink hangrendszertípusainak differenciálódásában a hosszú ma
gánhangzóknak van alapvető szerepük". (Vö. Imre, MMNyjR. 76.) 

Imre Samu monográfiájának összesítő lapjairól megtudjuk, hogy a 19 nyelv
járástípusban és 21 altípusában a rövid magánhangzók 5 kombinációját találta 
(8, 7 + [l], 6+ [2], 6 + [l], 5 + [l] + [l]), a hosszú magánhangzók használatára 
pedig 12 variációt (vö. Imre, i.m. 72). Ezek az adatok is jelzik, hogy a hosszú 
magánhangzóknak meghatározó szerepük van a nyelvjárástípusok differenciá
lódásában. Imre megállapítása eddig kellően fel nem tárt tényre hívja fel a 
figyelmet: a térképlapok szemléletesen igazolják, hogy a hosszú magánhangzók 
megléte, gyakorisága egyedíti a nyelvjárásokat, ezért a hosszú magánhang
zók gyakoriságának értékei tartalmas, a dialektusokat tipizáló 
mutatók. A legújabb dunántúli nyelvjárási hangtani monográfiák pontosan 
feldolgozták a hosszú magánhangzó-fonémák helyi állapotát (vö. Felsőőr: Im
re, NytudÉrt. 72, 16—50; Mihályi: Kiss Jenő, MihNyj. 57—62; Nagykónyi: 
Szabó József, NagykNyj. 57—65), Imre szintéziséhez azonban az atlasztérképla
pok magyar nyelvterületre vonatkozó összes összehasonlító adata kellett. 
A nyelvatlasz „búza", „bíró" címszavának térképlapjai szemléletesen mutatják, 
hogy a nyelvjárásokban milyen változatosságban élnek a két címszó ú-zó — 
w-zó, illetve í-zö — i-zö alakváltozatai. Az összes hosszú magánhangzós adat
ból, a címszavakra adott válaszokban jelentkező realizációk összesítéséből állt 
össze Imre fontos következtetése. 

A monográfiák és az atlasz jól kiegészítik egymást a hosszú magánhagzók 
gyakoriságára nézve is. A hangtani monográfiák kimutatják a hosszú magán
hangzók helyi gyakoriságát, a térképlapokon egy-egy címszóra vonatkozóan 
látjuk a fonéma szóródását és a hosszú magánhangzó-fonémákat kedvelő nyelv
járások tömbjeit. Az atlasz lapjairól leolvashatjuk például, hogy szinte az egész 
Dunántúlon általános a hosszú magánhangzók rövidülése: Felsőőr, Mihályi, 
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Nagykonyi nyelvjárása pedig — a hivatkozott monográfiák tanúsága szerint is 
— belesimul ebbe a mezőbe. 

Dolgozatomban a dobozi hosszú magánhangzók állapotát gyakorisági érté
keik alapján vizsgálom. A nyelvjárások hosszú magánhangzóinak történeti 
kérdéseivel nem foglalkozom, a téma történeti anyaga gazdag, megoldatlan 
részkérdés alig akad (vö. Benkő, Nyjtört. 93—6; Deme, NyatlFunkc. 223—34). 
Történetileg azt emelem ki, hogy a keleti nyelvjárásokban a magánhangzók 
nyúlása már a XVIII. században általános lehetett (vö. Benkő, i.m. 94), és ez 
a tendencia ezen a környéken a mai nyelvjárásokban is változatlan maradt. 
A jelenség megvan, de hogy a tendencia is változatlan-e, vagy a szinkrón állapot 
utal-e valamilyen megindult változásra — erre is keressük a választ a dobozi 
nyelvjárás hosszú magánhangzói jelenlegi állapotának vizsgálatával. A hosszú 
magánhangzók gyakorisági értékeit tekintem következtetéseim legfontosabb 
anyagának. 

A dobozi nyelvjárás hosszú megánhangzói szám szerint megegyeznek a köz
nyelv hosszú magánhangzóival (7). A nyelvjárási hosszú magánhangzóknak 
azonban itt különféle realizációi vannak. A köznyelv minden hosszú magán
hangzója monoftongus, a dobozi nyelvjárásban azonban — a nyelvatlasz lapjai 
e tekintetben nagyon fontosak és tanulságosak — monoftongusként és difton-
gusos realizációkban élnek: sőt, a többféle kettőshangzó-realizáció mellett a 
monoftongus hosszú magánhangzóknak is van variánsa (ó). A hosszú magán
hangzók itteni megterhelése, gyakorisága és a terhükre jelentkező sokféle reali
záció között egyenes kapcsolat van. A hosszú magánhangzók nyelvjárási reali
zációinak ismeretében érthető egy-egy morféma sokféle alakváltozata, ejtésvál
tozata (vö. mággubó ~ mággubqu, c'éikla ~ céigla, fenyőt ~ fenyöüt, fël-
héirc ~ fëlhérc, szívanou ~ szívanó, csűrhees ~ csűrhéis, vőlegí^ <-*> vőülegíny, 
egëir ~ egéir, pondróu ~ pondrou, szou ~ szao, disznóunak, disznouja, disznou-
jok, disznóutok stb.). (Hasonlóan Imre: ÁNyT. VIII, 96.) A köznyelvi és nyelvjá
rási hosszú magánhangzók között fontos különbség tehát az utóbbi nyelvválto
zatban jelentkező sokféle realizáció együttélésében van. Sok monoftongusos 
adat, valamint a kettőshangzós realizációk félhangzóinak problematikája arra 
utal, hogy e tekintetben előbb-utóbb erőteljes bomlással, majd monoftongizáci-
óval számolhatunk. 

Egy-egy nyelvjárási magánhangzó-fonéma gyakoriságának vizsgálatára Imre 
Samu általánosan elfogadott módszere látszik legpraktikusabbnak (vö. 
MMNyjR. 89—240), azokat a vizsgálati módokat, megközelítéseket is figyelem
be véve, amelyeket Deme László ugyancsak a nyelvatlaszkutatásokhoz dolgo
zott ki (vö. NyatlFunkc. 223—34). A dobozi hosszú magánhangzók gyakorisá
gának vizsgálatához magam is ezt a gyakorlatot követem: ezt látom legmegfele
lőbb módszernek ahhoz, hogy a köznyelvi hosszú magánhangzók: nyelvjárási 
hosszú magánhangzók, köznyelvi rövid magánhangzók: nyelvjárási hosszú ma
gánhangzók, valamint a köznyelvi hangkapcsolat: nyelvjárási hosszú magán
hangzó (benne a diftongusos realizációk) értékeit összegezhessük. A köznyelvi 
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és nyelvjárási adatok azonossága alapvető mutató a nyelvjárás minősítéséhez, 
sajátos arculatához, a köznyelvi rövid-: nyelvjárási hosszú magánhangzó, a 
köznyelvi hangkapcsolat: nyelvjárási hosszú magánhangzó értékei pedig a 
nyelvjárás jellemző tendenciájára mutatnak rá. Igaza van Balogh Lajosnak, 
hogy ezen mutatók összevetése az élő nyelv több változatának adataival, a 
változás, az egységesülés alakulására, irányára is fényt derít. 

Az már az adatgyűjtés során is látszott, hogy az „á" az a hosszú magánhang
zó, amelynek nyelvjárási gyakorisága értékei alig térnek el a köznyelvi értékek
től. A nyelvjárási „à" fonémát néhány nyúlásos realizáció terheli, ezek azonban 
szám szerint nem jelentősek, természetük szerint is különbözőek. Csupán az 
akác morféma hangsúly hatására megnyúlt ö-ja marad meg a paradigmában, 
az ád, hagy alaktani indítékú nyúlás a szó toldalékolt alakjaiban nem jelentke
zik. Ide vonatkozóan lényeges, hogy az a>á nyúlás realizációinál több — bár 
nem nagyszámú — az á>a rövidülés példatára. A több hosszú magánhangzó 
gyakoriságát ennél több összetevő alakítja, a részletek vizsgálatától ezeknél a 
fonémáknál nem lehet eltekinteni. 

A dobozi nyelvjárás 7 hosszú magánhangzó-fonémájának gyakoriságát az 
adott hosszú magánhangzó terhére jelentkező valamennyi köznyelvi magán
hangzó és polifonémikus értékű szembenállást figyelembe véve vizsgálom. Kü
lön minősítem azokat az adatokat, amelyek visszaszorultak vagy visszaszoruló 
félben vannak már a nyelvjárásban. Ezek mellett — az élő nyelvi vizsgálatok 
tanúsága alapján — minden vizsgált hosszú magánhangzónál jelzem a fonéma 
mai általános helyzetét. Úgy látom, hogy az utóbbi két szemponttal viszonylag 
teljes lehet a nyelvjárási hosszú magánhangzók állapotvizsgálata. 

Az egyes hosszú magánhangzók állapotának és gyakoriságának vizsgálatá
hoz négy adatközlő 553 adatát valamint a nyelvatlasz 696 adatát használom fel. 
Az összes adat elegendő ahhoz, hogy egy nyelvjárás fonémáiról elfogadhatóan 
pontos képet adjon. Az adattárban szétválasztom az adatközlőktől (ak.) és a 
nyelvatlaszból (nya.) származó adatokat. 

3) A következőkben a nyelvatlasz és beszédfelvételeim nyelvi anyaga alapján 
vizsgálom a hét dobozi hosszú magánhangzó állapotát és gyakoriságát. Ennek 
során számba veszem a köznyelvi hosszú magánhangzó: nyelvjárási hosszú 
magánhangzó, a köznyelvi rövid magánhangzó: nyelvjárási hosszú magánhang
zó, a köznyelvi más magánhangzó: a nyelvjárási á, é, í stb., köznyelvi hangkap
csolat: nyelvjárási hosszú magánhangzó megfeleléseit, majd összevetem a foné
mák gyakoriságát növelő és csökkentő realizációkat. Mivel valamennyi hosszú 
magánhangzónál a kny. hosszú magánhangzó: nyj. hosszú magánhangzó meg
felelés adattára a legnagyobb, az á fonéma a köznyelvi és nyelvjárási morfémák
ban teljesen azonos, a nyelvjárásban sincsennek vátozatai, ennél a fonémánál 
ezen megfeleléseket csak néhány adattal szemléltetem. Hasonlóan járok el a 
kny. é: nyj. í (zárt í-zés) adattáránál is, mert az adatok sokra rúgnak, az í~zés 
teljes példatárának azonban mégis csak egy töredékét adnák. 
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A dobozi nyelvjárás à fonémájának gyakorisága és állapota 

A dobozi nyelvjárásban az à fonéma hangszínében megegyezik a köznyelv 
azonos hosszú magánhangzójáéval, realizációja nincs. Köves Mihály á hangjai 
nem helyi variánsok, hanem tótkomlósi szlovák anyanyelvének maradványa. 
Illabiális á hangjai a helyi nyelvjárásban nem hallhatók. 

Az á hang a köznyelvi a fonéma helyén is előfordul, de néhány adat van a 
kny. á: nyj. a megfelelésre is. A dobozi nyelvjárási á fonéma gyakorisága 
lényegében azonos a köznyelvi hosszú magánhangzóéval, állapotát különféle 
forrásokból származó megfelelések nem befolyásolják, 
kny. á: nyj. á 
(ak.): árpát, bál, bálba, báloztunk, börnyútartás, cimborám, Gellán, 'Gerlán', 
Gyomára, jány, jánykoromba, kisjány, laskát, másikának, mázsát, Nagyvárad, 
Nagyváradon, szalonát, vasárnap, (nya.): álmába, búzavirág, csás, gácsír, járom, 
mággubó ~ mággubou, nyávog, okádik, rátotta, ragyás, ruháját, tanál, villás 
'marokszedő' stb. 

A kétféle forrásanyag egybehangzó tanúsága, hogy a köznyelvi és nyelvjárási 
azonos morfémákban az á fonéma egyforma, a két nyelvváltozatban a fonéma 
megterhelése is azonos. Minden olyan helyzet, amelyben az à előfordul (például 
azű — á-t váltó tövek), ezt erősíti (vö. [ak.]: bikát, ekekapát, tanyát, (nya.): 
almába, apját, apjáéi, ruháját stb.). A nyelvjárási à fonéma tehát a morfémák 
túlnyomó többségében nem üt el a köznyelvi hasonló hosszú magánhangzótól, 
gyakoriságának értékei azonosak a köznyelvi fonémáiéval, többletként a köz
nyelvi a: nyelvjárási á megfelelés adatai terhelik még. 
kny. a: nyj. á 
(ak.): ád, hagy, hála Istennek, Julianna, (kila) > kilányi, kriptáj 'kripta' Zsuzsan
na, (nya.): akác. 
Az ád, hagy más nyelvjárásokban is előforduló alaktani értékű nyúlás, Dobozon 
csak a nyelvjárási beszédben maradt meg. 

A regionális köznyelvbe ezek az alakváltozatok nem kerültek át. Az akác a 
hangsúlytól irányított nyúlás, a szó toldalékolt alakjaiban is megmarad az á (vö. 
ákácbúl, akáckor, akácot stb.). A Juliánná, Zsuzsanna rövid fonémája a hosszú 
mássalhangzók hatására és analógiától erősítve nyúlhatott meg (vö. mámmá, 
utánna stb.). Az ád, hagy különféle toldalékolt alakjait őrzi a szomszédos község 
(Vésztő) nyelvjárását beszélő Sinka István korai prózája (vö. Harmincnyolc 
vadalma. Magyar Élet. 1941.). Ebben a kötetben a hangsúly hatására megnyúlt 
adat is van (Mari). Az a fonéma nyúlásának példáit. Végh József környéken 
gyűjtött népmeséiben is megtaláljuk. Meghatározó mértékben ez a nyúlás nem 
befolyásolja a nyelvjárás á fonémájának gyakoriságát, fontos azonban, hogy 
ezek az adatok (az a > á, valamint az e > é nyúlás példái) — úgy látszik —, a 
nyelvjárást tipikusan beszélők kihalásával maguk is elvesznek. 

Néhány adat viszont a nyelvjárási á előfordulást csökkenti, a jelenség az á 
fonéma állapota szempontjából érdekes: 
kny. á: nyj. a 
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(ak.): akar, 'akár', ammen 'Ámen', huva 'hová?' Kajin 'gyűlölködő, olyan ember, 
aki haragban van a testvérével', adventkor, (nya.): mangurul ~ mangurol. 

Az é fonéma gyakorisága és állapota 

A dobozi dialektusban az é fonéma többféle realizációban él (vö. nyatl. é, éj, 
ее, её)), tehát monoftongusként és diftongusként is. 

Az é gyakorisága szempontjából két jelenségnek van alapvető szerepe: a kny. 
é: nyj. é, valamint a kny. é: nyj. /megfelelésnek. A kny. é: nyj. é megfelelés adatai 
a nyelvjárási é hangok masszív tömbjét képezik, a zárt i-zés (valamint az egyes 
szám 3. sz. birtokos személyrag helyén jelentkező i-k) adatai viszont jelentősen 
csökkentik a nyelvjárási é fonéma gyakoriságát. Jóllehet, más magánhangzó, 
illetve hangkapcsolat helyén is találunk é-t a nyelvjárásban, ez a példatár 
azonban nem nagy, e mellett néhány kisebb hatású jelenség, a kny. é: nyj. ü, kny. 
él: nyj. e adatai ugyancsak csökkentik az é fonémák számát. A dobozi nyelvjárás 
é fonémája az atlaszgyűjtés idején megterheltségében és egységesülésének álla
potában egyaránt távol állt a köznyelvi megfelelőtől, de a korábbi diftongusos 
realizációk napjainkra egyszerűsödtek. Valószínű, hogy a köznyelvi monofton-
gus van hatással rájuk, 
kny. é: nyj. é 
(ak.): affenét, apósoméknál, álattenyésztés'én, Békéscsabáho, Békésrűl, híreseké, 
csemetét, elegen, elég, elírném, één ~ én ~ ein, éhezni, éhesztünk, énnállam, 
émvelem, énrám, érdekes, étvágyát, évegbe, éves, évet, évig, évre, felbuknék, fél 
'halb' fészert, fillérünk, főgépész, gébbe, gépet, gépész, gépházba, géphë, gépnél, 
géppel, hacacárézik, hetedikén, héten, hétig, hétszencségit, Ilonkájék, intézve, 
ipamék, kipqér, keresztény, kéccer, képviselő, kérelem, kérdezni, két, kétszáz, 
kilóméter, kiszedísnél, közgébe, közzé, legveszéjesebb, lettél, levél, léc, lécet, 
lécnek, másikét, másodéves, megértettük, megjöttél, mellé, mennyiér, még, métë-
rit, métert, Móré (szn.), ötödikén, őszintén, Pistájék, Rájzerék, ' ~ -hezj Rézi, 
rőzsébe, Sebenné, segéjt, sertéseknél, sertéstenyészet, szegínysígnél, szeretnék, 
széles, tégla, téglát, tehénfogat, tenyészet, téjesz, téjezbe, téjesznek, téjeszné, tér 
'fér', tényező, tizenhét, tizenkét, történik, víginéi, zenének: 

(nya.): apjáéi, béilfa, béilpoklos, ceigla ~ céigla, csalamádé, csíplőügéip, csűr-
heës ~ csűrhéis, déir, ëcséim, egëir X egéir, szárnyasegéir, ëgyel, ënnék, ënném, 
Èrzsiék, estéitű reggelig ~ estétűi reggelig, fëlhéirc ~ fëlhérc, fëlvënnéik, Feri
nél, féil ~ fél 'halb' fürödnéil, gatyafenéik, geége, göncőszekéir, hazamënnéink, 
hét, hétfű ~ hetfű, idein, innék, jéig, jéirce, heréik, kéis, vonókéis, keit, keézelő, 
kézzel, kötné, kötnéink, közéipsőü, lék, lékët, léigy, léiha, mëgéi, melléi, menyéit, 
mesél, Mihájé, nagygeréibje, neéneém, nyéil, öccsijéi, péiva, lampéiva, pöszméüe, 
purdéi, 'meztelen' Sándorék ' ~ -hoz, ~ -nál, Sándoréiktúl, szádéi 'falánk' sze
kér ~ szekéir, szekëirën ~ szekéirën, szekérre, széik, gyalokszeek, szélken, 
széikhë, taréjjá, tegyél, tehé ~ tehéi, tégla, térgy, téirgyëpël, téizsla, ügyvéid, 
veréib, vinnéink. ~ 
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A példatár nem teljes, a beszédfelvételek adatai esetlegesek, de azt érzékelte
tik, hogy az é fonéma a nyelvjárásban minden helyzetben előfordul. A nyelvat-
laszbeli adatok mutatják, hogy az atlaszgyűjtés idején az é hangnak még sokféle 
változatát találták Dobozon. Az általam készített beszédfelvételeken — pedig 
munka közben sokszor meghallgattam a beszélgetéseket — az é fonéma kettős-
hangzós válozatai sokkal nehezebben érzékelhetők, ezért a néhány kettőshang-
zós adat mellett teljes biztonsággal a monoftongust adhatjuk meg. Dobozi 
tanulmányában Szabó Géza is az é fonéma egyetlen nyelvjárási kettőshangzós 
változatát jelezte már, az éi-t. A nyelvatlasz több adata arra mutat, hogy a 
diftongusos változatok mellett — már 30—35 évvel ezelőtt is — gyakran a 
monoftongust is hallották (vö. fëlhéirc ~ fëlhérc, féil ~ fél 'halb', Sándoréik-
túl ~ Sándorék, szekéir ~ szekér, téirgyëpël ~ térgy, véir ~ vér). A nyelvjárás 
é fonémáját leginkább a kny. é: nyj. é megfelelés példái terhelik, más köznyelvi 
magánhangzó és hangkapcsolat helyén jelentkező é-nek kevés adata van, a 
fonéma megterhelése szempontjából nincs jelentőségük, 
kny. e: nyj. é 
(ak.): bélit, éngëm, nékëm, néki, vélle, 
(nya.): mëkkéil, téibül, téjfog, véir ~ vér 'dobog, ver' 

Ebben az adattárban a nyelvjárási é alaktani értékű és hangsúlytól irányított 
példái vannak. Az ilyen eredetű é-knek kevés adata van, a nyelvjárást beszélők 
nyelvhasználatában is ingadozik az e és é. A környéken — Dobozon is — ennek 
a megfelelésnek más nyelvjárási példáit is ismerik (vö. Sinka, i.m.: Végh, Sár-
Népm. „nem tudtam hová vét a sors . . . " , „mindörökre porba vész"). A kél, téj, 
vér alaktani értékű nyúlás csak a nyelvjárási beszédben fordul elő, a regionális 
köznyelvbe nem kerültek át. Ilyen eredetű nyúlásnak látszik a bélit morfémabeli 
is (vö. kny. bél ~ belét), bár itt több összefüggésre is figyelnünk kell (vö. nyj. 
bél ~ bélit ~ belek, belet). A ragos névmások esetében a hangsúly hatására 
történt nyúlással van dolgunk (vö. éngëm ~ engemet, nékëm, néked, néki, vél-
lem, veiled, vélle stb.). Bár a kél, téj, vér alaki tájszónak minősül, használata 
nyelvjárási szélsőségnek számít. Az é fonéma állapota szempontjából azért 
figyelemre méltó, mert napjainkra általános nyelvjárási használatát a köznyelvi 
— regionális köznyelvi monoftongus kikezdte, 
kny. ej: nyj. é 
(ak.): méikőütök ~ méikőtök, (nya.): péiva, lampéiva. A nyelvjárási é megterhe
lése szempontjából ezek az adatok nem jelentősek, a példák a nyelvjárási é 
hangok eredete, forrásai oldaláról érdekesek. 

A nyelvjárási é fonémát terhelő összetevők után szólunk az ellenpéldákról is, 
mert így pontosabbak a fonéma gyakorisági értékei, ezzel pontos az é állapotá
ról adott kép is. 

A dobozi nyelvjárás é fonémáinak gyakoriságát jelentősen csökkenti a kny. 
é: nyj. /megfelelés (zárt í-zés) adattára (vö. az /fonéma nyelvjárási gyakoriságá
nak részleteinél). A dobozi nyelvjárás é fonémáinak gyakorisági értékei a dialek
tus erős zárt í-zése miatt különböznek a köznyelvi é gyakoriságától. Ennél 
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kisebb hatású megfelelés is csökkenti Dobozon a nyelvjárási é-k terhelését: a 
kny. é, (él): nyj. e, kny. é: nyj. ű, kny. é: nyj. i adatai. A kny. é (él): ny.e (vö. 
hetfü ~ hétfü, nekül ~ nekűl), kny. é: nyj. ü (vö.fűsű ~ físü, szűrü), a kny. é: 
nyj. i (vö. vetilleö [nya.] típusú adatok nem súlyuk, hanem előfordulásuk, 
meglétük miatt érdekesek. A kny. é: nyj. i megfelelés nem tőszóbeli adatai 
viszont számuk miatt is fontosak. A nyelvjárásban a toldalékok előtt az egyes 
szám 3. sz. birtokos személyrag mindig i (vö. (ak.): bélit, hétszencségit, métërit, 
víginéi, (nya.): ingit, kézibe, öccsijéi).' Az esetleges, hogy a több mint 1200 
adatból erre a megfelelésre összesen 7 példa akadt, mert a jelenség nyelvjárásbeli 
stabilitása és következetessége az é-к gyakoriságát jelentős mértékben csökken
ti- .. V 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a dobozi nyelvjárás é hangja gyakorisá
gában és állapotában egyaránt különbözik a köznyelv hasonló fonémájától. 
A nyelvjárási beszédben előfordult (előforduló) változatai miatt eltér a köz
nyelvi é-től. Az é „kötetlen fonéma" (Imre Samu) Dobozon, a kél, valamint 
az éngëm típusú realizációkban kötött. A nyelvjárás é fonémáinak legnagyobb 
tömbjét a kny. é: nyj. é megfelelés példái adják, de az é megterhelése kisebb, 
mint a köznyelvi é fonémáé. Mai állapotát az jellemzi, hogy gyakoriságát a 
hatásában erős kny. é: nyj. é, kny. é: nyj. más magánhangzó (elsősorban í) 
megfelelés, valamint a hatásában gyengébb kny. más magánhangzó .nyj. é 
megfelelés alakítja. A kny. e: nyj. é példái a nyelvjárási beszédben is ritkán 
fordulnak elő. 

Az í fonéma állapota és gyakorisága 

Az í a dobozi nyelvjárás egyik megterhelt hosszú magánhangzó-fonémája. 
Nagy gyakoriságának több összetevője van: a köznyelvi í a nyelvjárási beszéd
ben is mindig és minden helyzetben hosszú marad: a helyi (és a környékbeli) 
dialektusra jellemzően az i több morfémában megnyúlik: néhány adatban más 
magánhangzó, illetve hangkapcsolat helyén is /jelentkezik: a legnyomósabb ok 
azonban, hogy a köznyelvi é: nyelvjárási /megfelelés sok morfémában adatolha
tó, vagyis az é> í zártabbá válás nagy adattára erősen megterheli a nyelvjárás 
/magánhangzóját. Az /-nek a nyelvjárásban sincs realizációja. Az is figyelemre 
méltó, hogy olyan hosszú magánhangzó, amelynek a nyelvjárási hosszú magán
hangzó: köznyelvi más magánhangzó megfelelésre nincs adata, nincs tehát az 
/ gyakoriságát enyhítő jelenség a nyelvjárásban. Néhány tájszó / fonémája is 
terheli még az í hangot (vö. toszít stb.). 
kny. í: nyj. í 
(ak.): álítólag, becsődített, behíttak, bekerítettík, bír, bírja, bírni, bírta, bírtam, 
birok (2), bíró, bírónak, építeni, fordítottuk, hasítani, elhasítani, hí, híjjá, 'híja', 
híjják, behíkálták, így ípíccsek, újjáípítettek, ípítettík, ípítettük.félípítettük, ípí-
tett, ípíteni, ípítve, kíszítve, kitelepítettík, kívánság, kívül, lakcímem, mégálítot-
ták, m'égtaníttya, míg (2), nyugdíj, nyugdíjas, nyugdíját, nyugdíjba, segíteni, sím-
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vasat, számítással, szorítottuk, takaríccsuk, takarítanak, takarítani, takarítónak, 
tíz, üríccsük, víz (2), vízbe, vízzel, zsírt (2): (nya.): 
bírag ~ bíróu, bíróutúl, bírouho, bíróunál, címere, csípeő, csípőüje, gyík, hínak, 
híni, híttad, ínny, írjon, íraó, íz, kígyóu, kikísír'ém, kínozza, kondít, léckerítís, 
nyerít, pirítós, ríni, rína, rítt, ríttam, segítek, segittëk ~ segítetek, színű, szíve, 
szívek ~ szívok, taníccsa, tanítóu, taníttya, tíz, víz, vízi, vonyít. 

Az adattár csak relatíve teljes: csak a nyelvatlasz dobozi í-ző morfémáit és a 
beszédfelvételek hosszú í fonémát tartalmazó morfémáit tartalmazza. Azt ez az 
adattár is igazolja, hogy a kny. /; nyj. г megfelelésben a köznyelvben és a dobozi 
nyelvjárásban nincs eltérés, a köznyelvben /-vei hangzó morfémák a nyelvjárás
ban is ugyanúgy hangzanak. A toldalékolt morfémák tanúsága fontos a jelenség 
megítéléséhez, mert bizonyítják, hogy az í fonéma időtartamában különböző 
toldalékok kapcsolódása esetén sincs változás (vö. az ípít, nyugdíj, takarít stb. 
adattárban szereplő adatait). A bír ige ragozott alakjaiban ugyanígy, kivéve a 
köznyelvben is általában г'-vel hangzó jelen idő egyes szám első személyű alanyi 
ragozású alakot. (A birok igealak persze gyakran hallgató még hosszú magán-
hangzós alakváltozatban is: Nem bírok mán annyit, mint rígen. stb.). 

Az í gyakoriságának egyik meghatározója Dobozon, hogy a fonéma egyetlen 
morfémában sem rövidül meg, kivéve a köznyelvben is meglevő tőbeli váltako
zások eseteit (vö. víz ~ vizet stb.). 
kny. íj: nyj. íj, í 
(nya.): dunnahíj, nyakszí. 

Az adatközlőknél ennek a megfelelésnek nincs adata. A nyelvjárási szí, hí alak 
azonban ilyenféle megfelelés, 
kny. e: nyj. í 
(nya.): körtí. 
kny. ej: nyj. í 
(ak.): ínnyé, (nya.) pihe < pihés ~ (pëjhës). 
kny. é: nyj. í 
A beszédfelvételekből 148 zárt í-ző adatot gyűjtöttem ki. A nyelvatlasz dobozi 
/-ző morfémái a következők: 
beszílsz, beszíltem, bíkanyál, göröngyibíka, csípelni, csípelőfa, csíplőügéip, derík, 
ebíd, ebídel, egíssíges, gácsír, fazíkcsinálou ~ fazikas,fájír,fehír,fehírtök 'sütő-
tok', felesígem, festik, físű ~ fűsű,fűrísz, g'eríny, húsvít, húsvítkor, húsvítra, ídes, 
ífélbe, ílesztő, ínek'el, ípít, ízík, kaparík, kelís, kenyír, deszkakerítís, kikísír'ém, 
kíröüddzik, kíve, kolompír, kökíny, körtík, körtít, kukoríkol, léckerítís, lik, Up, 
míh, míhecske, míheji, míhek, míkas, míssz, min, míz, mízes, nígy, mégnízzük, 
nísztél, őürísztík, őürísztíték, penísz, mëkpeniszëdik, peniszës, cukorrípa, sárgarí-
pa, szájaszíle, szégí,~ szégín, szígyélli, szína, szíp, szípén ~ szípen, szívanou ~ -
szívanó, tányír, kockástíszta, vakarík 'cipó' verejtík, víkollaska, vir, vísű, voie-
gí ~ vőülegíny. 

Jeleztem, hogy nem szándékom a zárt í~zés teljes dobozi adattárának összeál
lítása, hiszen ez a mutatvány-adattár is bizonyítja, hogy az i-k minden helyzet-
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ben előfordulnak. A jelenség az i fonéma nyelvjárási megterhelése miatt, vala
mint az í állapotát stabilizáló adottsága miatt bír különleges jelentőséggel. 
Dobozon az í-zés következetesebb, mint az ë-zés, ez utóbbi jelenségnél ugyanis 
nagyobb ingadozást találunk. Az í-zés miatt létrejövő azonos alakok (vö. bír 
'bér' ~ bír, líp 'lépé' ~ Up, víg 'vég' ~ víg 'vidám', mir 'miért' mir 'mér valamit' 
stb.) a jelentés oldaláról nem okoznak problémát. Az í-zés a nyelvjárási í 
gyakoriságát nagymértékben megnöveli, hiszen az í-zés a nyelvjárási í-ző morfé
mák legnagyobb csoportját adja. Nincs a nyelvjárásban másik olyan jelenség, 
amely egy fonéma megterhelését ilyen mértékben befolyásolná, 
kny. i: nyj. í 
(ak.): bírtok, birtokára, cirkot, csirke, mindíg(4), őrísztík, megőrísztík, vírtuskod-
ni, vírtuskottam : 
(nya.): birka, birsalma, csirke, jorsír 'jorksire', őüríszte, őürísztítek, öürísztek, 
öürísztík, pacsirta, papír, szikje 'sárgája', szilva. 
Ez a megfelelés a dobozi és környékbeli nyelvjárások sajátos tendenciájának 
terméke, a hosszú magánhangzók kedvelésének tipikus esete. A nyúlás adatai 
minden nyelvjárási hosszú magánhangzó-fonémánál megtalálhatók. Bár az 
adattár ennél a fonémánál nem nagy, a nyelvatlaszban és a beszédfelvételekben 
ennyi volt, a rákérdezés tisztázta, hogy a más nyelvjárásokban hosszú /-vei 
használt morfémákat itt is hosszú /-vei ejtik (vö. hivatal, ijed, síjét, sima, tik, 
vidám stb.). Megjegyezzük, hogy a nyelvjárási beszédben az i helyén félhosszú 
hang is előfordul, ezekben a morfémákban azonban a hosszú hang az általános, 
kny. ű: nyj. í 
(nya.): fíkötőü, kílső, kümíves. 
kny. ié: nyj. í 
(ak.) amír, mir, 'miért', semennyír. 
Valamennyi megfelelést figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy az í fonéma 
megterhelése Dobozon sokkal nagyobb a köznyelvinél. Sokféle megfelelés ada
taiból állt össze a fonéma megterhelésének ilyen magas értéke. Az /— mindene
kelőtt a zárt í-zés és a kny. í: nyj. / adatainak azonossága miatt — a nyelvjárás 
legjobban megterhelt hosszú fonémája, realizációja nincs. A nyelvatlasz tanúsá
ga szerint néhány valódi tájszó /-je is növeli a fonéma gyakoriságát (vö. bíjog, 
firhang, pillís 'szelet, karéj', rosti 'léckerítés'). A hosszú és rövid magánhangzó 
alaktani értékű váltakozásának is van adata (vö. nya.: fazíkcsinálou ~ fazikas). 
Az említett összefüggések, kapcsolódások miatt megfontolandónak tartom, 
hogy az í-zéssel foglalkozó jelenségtanulmányok a zárt /-zéssel, mint a fonémát 
erősen terhelő jelenséggel, az í fonéma általános problematikájának részeként 
foglalkozzanak. 

Az ó fonéma gyakorisága és állapota 

Az atlaszgyűjtés idején az ó fonéma a dobozi nyelvjárásban többféle, monof-
tongusos és diftongusos realizációban élt (vö. ó: aó, ou, óu), s bár a fonéma 
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kettőshangzós realizációja (óu) máig megmaradt, lényegében a monoftongusos 
forma az általánosabb. Az óu realizáció legbiztosabban az azonszótagú 1 kiesése 
kapcsán figyelhető meg (vö. bóudba, nyóucvan, óucsó stb.). A köznyelvi ó-nak 
tehát Dobozon ó, ó monoftongusos és aó, ou, óu diftongusos realizációk felelnek 
meg. 
A nyelvjárási ó gyakoriságát a kny. ó: nyj. ó azonosság, valamint a kny. o: nyj. 
ó, a kny. ol, or: nyj. о többlet határozza meg. A nyelvjárási ó fonéma gyakorisá
ga szempontjából legszámottevőbb a kny. ó: nyj. ó megfelelés adattára, több 
kisebb megfelelésnek nincs igazi jelentősége, 
kny. ó: nyj. ó 
(ak.): adódott, ajtó, ajtót, álítólag, apósom, apósoméknál, apósomnak, bíró, bíró
nak, csaló, csomóba, depóba, disznó (3), disznója, disznóval, ennivalót, hánykolód
na, hónaposok, istálló, istállót, jó (3), jószág, jószágja, jószágnak, jószágot, Józsi, 
kacskaringózott, kenyírnekvalót, kilónyi, kinlóttam, kocadisznó, kórós, Lobogó
nak, (hn.), mekszólalni, Móré (szn.), ócska, október, órákkor, padlón, pallódesz
kának, pótlíkot, rómajiak, Róza, szanatórijum, szólt, szórakosztak, szóval, taka
rítónak, takarmánynakvalót, tanálkosztunk, tanácsadó, tinókkal, Tótkomlós, 
trombózusos 'trombózisos', való, visszaszóltunk, vonót, zsidó, Zsófi; 
(nya.): abrakozsbakóu, alsou, apróujóuszág, bírao~bíróu, csapóu, csikóu, csú-
szóuvas, disznouja, disznoujok, disznóunak, disznóutok, dijou, farsróuf, fejrevalóu 
kendőü, fickóu, 'lőre', fojou, gombojítaó, gója, góuré, gyßon, hajtóuszár, hernyó, 
hou, haódos~hódos, íraó,jóu, kancsao, karóu~karó, kéiszfogóu, kígyóu, kóuc, 
koporsóu~ kapor sou, kóuróu, kouroutű, kaóstolóu, kotlóu, kunkorgóuja, locso-
laó, mággubó, meggyaógyul, mogyoróu, móukus, nagygamóu, nyútóu, nyútaódz-
dzik, nyútóuszárnya, pantalló, petróu, pillangóu, pokróuc, póukos, pondróu, pond-
rgu, porzóukarika, pufóuk, rouzsa, sallóu, sarogjatartó, savaó, sqoska, sóuta-
lan~sótalan, spenóut, szánkóu, szou~szao, szout, tanítou, tilaó, tinóu, tóu, 
tóucsa, toióuz, töviskezsdisznóu, túlsou, túraó, tuszkaparó, vonókéis. 
kny. o: nyj. ó 
(ak.): kilóméter, kilóméterrűl, dólgosztam, hóid, utolsó. 
kny. ol, or: nyj. ó (óu) 
(ak.): bóudba, dóuga, dóugát, dogokat, dóugosztam, dóugosztok, dóugosztunk, 
dogozik, dógozunk, dóugozni (3), dóugozott, ezernyóucszáznyóucvannyóudzba, 
femvóut, fotókat, harmincnyódzba, hatvannyóudzba, hóud~hód, hónap 'holnap', 
mekhóuttaknak, megdóugosztam, nyóc, nyóucadik, nyóucvan (2), nyóucvannígy, 
óucsóu, óudala, óudalra, szógáltam, vóna (2), vóuna, vót, vóut, megvóut, vótak, 
vótam, vóutam (2), megvótunk, vóutunk, vótunk; 
(nya.): 
nyquc, óudalbörda, óudalcsű, rajtója 'lajtorja', vóuna. 

A polifonemikus ó-k jelentősen megemelik a nyelvjárási ó fonéma gyakorisá
gi értékeit. Ezen megfelelés monoftongusos adatai a regionális köznyelvben is 
előfordulnak. A nyelvjárási ó fonémát számottevően a fenti kny. ó: nyj. ó 
megfelelés és ez utóbbi, a hangkapcsolatok helyén jelentkező ó fonémák terhe-
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lik. Abban, hogy az ó nyelvjárási gyakorisági értékei a köznyelvi ó értékei körül 
mozognak, két jelenségnek van szerepe: a kny. ol, or: nyj. ó megfelelés adatai 
a köznyelvtől eltérően, jobban megterhelik a fonémát, az ó > ú zártabbáválás 
azonban legalább ilyen mértékben csökkenti az ó fonéma gyakoriságát. Az ó 
néhány olyan gyakran használt toldalékban is előfordul, amelyekben a nyelvjá
rási beszédben zártabbá válik a fonéma, ez sokat elvon az ó gyakorisági értékei
ből. Az alábbi kisebb hatású megfelelések ugyancsak tehermentesítik a nyelvjá
rási ó-t: 
kny. ó: nyj. a 
(ak.): szánka~szánkóu. 
kny. ó: nyj. о 
(nya.): pirítós, 
kny. ó: nyj. u 
(nya.): puluver~pulóuver. 

A nyelvjárási ó fonéma gyakorisága megközelítően azonos a köznyelv hason
ló hosszú magánhangzójáéval. Az ó zártabbá válása miatt nem jön létre olyan 
csökkenés, mint az é zártabbá válása nyomán, tény azonban, hogy ennél a 
középső nyelvállású magánhangzónál is a zártabbá válás az a jelenség, amely 
— ha a kny. ol, or: nyj. ó megfelelés adatai nem kompenzálnák — a nyelvjárási 
ó értékeit eltérítené a köznyelvi használat értékeitől. A fonéma korábbi difton
gusos realizációi csökkentek, a monoftongizálódás a hang állapotának fontos 
mutatója. A regionális köznyelvben is a monoftongusos forma él. A több, 
kisebb súlyú megfelelés a fonéma nyelvjárási értékeit nem befolyásolja. 

Az ő fonéma gyakorisága és állapota 

Az ő fonéma nyelvjárási helyzete csaknem azonos, mint az ó fonémáé, gyako
risági értékei, az értékeket befolyásoló jelenségek hasonlóak. A nyelvatlasz 
munkatársai az ő fonémának is többféle diftongusos realizációját találták még 
(yö.felsőü, kíröüddzik, teőke, vetilleö), napjainkra azonban ezek is egyszerűsöd
tek, a monoftongusos ejtéshez közeledtek. A kettőshangzós realizáció az ő 
fonéma esetében is elsősorban az azonszótagú 1 kiesése nyomán hallható még 
(vö. kőüccsön, zöüd stb.). A nyelvjárási ő fonéma legszámottevőbb csoportja a 
kny. ő: nyj. ő megfelelés adataiban él. Nagyobb számban jelentkezik a nyelvjá
rási ő a köznyelvi öj, öl hangkapcsolat helyén, a többi helyzet adatai a gyakori
ság szempontjából elhanyagolhatók. 
Szembetűnő, hogy a kny. ö: nyj. ő megfelelésnek nincs adata, holott a többi 
hosszú magánhangzót egyformán terheli a nyúlás több-kevesebb példája. Az ő 
fonéma gyakoriságát csökkentik a zártabbá vált realizációk fő > ű), külörösen 
a szuffixumokbeli ű-k tehermentesítik nagyobb mértékben a fonémát, 
kny. ő: nyj. ő 
(ak.): becsődített, brigádvezető, cipő, előtte, előrebocsátottuk, eső, esztendőbe, 
esztendők, énbelőllem, felől, fény őt, főzni, fűtő, időbe, idős, intéző, jeddzőjeddző-
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vei, Jenő, kettő (2), kettős, képviselő, különböző, leszerződve, marokszedő, meg
nősült, megőrísztik, mezőgazdasági, nősültem, nősztem, őrísztík, őrizni, őszintén, 
Őzezsbe (hn.), pengő ~ pengő, pengőbe, pengőjí 'pengőért', Petőfi, szőllő, szülő, 
szülőket, szülőknek, temetőbe, tényező, termelőszövetkezet, tetőtt 'tetőt', tizen
kettő, üdülő, ünneplő, vájugvetők, vísztőji, vizenyős: 
(nya.): barázdabillegetői),, befeőtt, belőtte, belsőü, bőüg, bőügőü, csípelőfa, csípeő, 
csípődje, csőüdör, cseőröge, csőüsz ~ csősz, enyőü ,mézga', erdőü, érdőüje~erde
je, fejőü, felsőül*f'élsöü, fény őü~fenyő, fenyöüt~fényűt, fíkötőü, időü~idöü, 
ílesztő, ismerős, jeddző, kakasülőü, kaskötőü, kendöü, keézelö, kílsőü, kíröüddzik, 
kocsikenőücs, kötöszködőü, közéipsőü, küllöü, lepedőü, maroksz'édöü, meddőü, 
megnő, megőrzi, öüríszte, őürísztek, őürísztík^öürísztík, őüszi, őüszibarack, 
pőtyögőü, rengQÜ, sütőütök, szeplős, szitakötőn, szőllőü, szöveö, teknőü, tepertőü, 
teőke, velöü, vetilleö, viseleős, veőfi, vőülegíny ~vőlegí, ülőü, üszőü. 

Az ő fonémát tartalmazó nyelvjárási morfémák legnagyobb része ehhez a 
megfeleléshez tartozik, a fonéma megterhelése szempontjából ez a legszámotte
vőbb csoport. Ezen megfelelésnél a fonéma korábbi és mai gyakoriságát nézve 
nincs változás, a realizációkat nézve azonban különbséget találunk. Az atlasza
datok is jelezték, hogy a nyelvjárási ő fonéma már gyűjtéskor monoftongusos 
és diftongusos formában egyaránt előfordult (az atlaszlapokon az összes dobozi 
ő-ző morfémát figyelembe véve 56 morfémában csak kettőshangzós formában, 
10 morfémában diftongusos és monoftongusos formában, 3 morfémában csak 
monoftongusos változatban találtam). Az ő fonéma monoftongusos és difton
gusos formáit a környék szomszédos településeiről is adatolták (vö. Végh, 
SárNépm.: Békés, Vésztő, Hajdú-Kázmér, Magyar nyelvjárási olvasókönyv.: 
Biharugra). Napjainkra változott a helyzet, a köznyelv és a regionális köznyelv 
hatására a nyelvjárási beszédben is a monoftongusos realizációk túlsúlya jellem
ző. 
kny. ö: nyj, ő 
Nincs adat, az atlasz azonban a rövid magánhangzó félhosszú ejtésére hozott 
példát: körtí, körük, körtít. 
kny. öl: nyj. ő 
(ak.): betőütötte~betőtötte, betőtöttem, elkőütözök, előjárók-, eltőtöttük, f'élőü-
tösztem, fődet (2), főüdön~fődön, fődre (2),fődünk,főüggye,főggyük, kitőütöt-
tem, kőüccsön, kőüecsönt, kőtösztünk, kőütöttük, kukoricafődet, vetemífődet, 
vetemífőy,dünk : . 
(nya.): bőiXcsőü, gyümőücs, kőüdök, szemőüdök, szümőücs, teőtött káposzta, 
vőügy, zöüd. (nya.): belőül,belül', 
kny. öj: nyj. ő kny. ény: nyj. ő 
(nya.): bőgő ,bögöly'. (ak.): puplikötőt: 
kny. ü: nyj. ő (őü) (nya.): kötőü. 

A fenti kisebb hatású megfelelések adattára azt bizonyítja, hogy ezen morfé
mák együttesen sem növelik igazán a nyelvjárási ő gyakoriságát. A kny. öl: nyj. 
ő adattára azonban nem sorolandó ebbe a csoportba, mert a polifonemikus 
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eredetű ő-k a fonéma nagyobb gyakorisága felé visznek. Néhány gyakran 
használt morféma révén (vö. főüd, kőüt, tőüt, és toldalékos alakjaik) az ő 
nagyobb mértékben terhelődik. 

Az ő hang gyakorisága szempontjából fontos adat, hogy egy nagyobb és egy 
kis hatású változás csökkenti a fonéma nyelvjárási gyakoriságát. Ezek a hang 
nagyobb megterhelése ellen hatnak, mint azt az é és ó fonémánál is kimutattuk 
már. A zártabbá válás — bár nem mozdítja el olyan jelentősen a gyakorisági 
mutatót, mint az é fonéma esetében — az ő gyakoriságát is befolyásolja. A kny. 
ő: nyj. é (vö. ak.: elébb) megfelelés mint jelenség érdekes, hatása azonban 
elhanyagolható. A kny. ő: nyj. ü adattárát az ű fonéma gyakorisági értékeinél 
hozzuk. 

Az adattárból és az öszefüggésekből látszik, hogy az ő fonéma nem nagy 
gyakoriságú hosszú magánhangzó a dobozi nyelvjárásban. Megállapításunkat 
arra alapozzuk, hogy ezen fonémánál is számba vettük a fonéma megterhelésé
nek forrásait, valamint azokat a jelenségeket, amelyek a hang gyakoriságának 
növekedése ellen hatnak. A nyelvjárási ő azon hosszú magánhangzók közé 
tartozik, amelynek gyakori zártabbá válása a köznyelvinél kisebb gyakorisági 
értékeket eredményez. A kny. öl: nyj. ő(őü) megfelelés adatai viszont növelik 
a gyakoriságát. 

Bemutattam, hogy a fonéma korábbi nyelvjárási realizációi milyen irányban 
egyszerűsödtek, hogy ez a fonéma állapotában milyen változást idézett elő. 
A köznyelvnek és a regionális köznyelvnek fontos szerepe van a változás előidé
zésében és irányításában is. 

Az ú fonéma gyakorisaga és állapota 

Az ú fonémának — az í-hez hasonlóan — nincs realizációja a dobozi nyelvjá
rásban, bár bizonyos helyzetekben (hangsúlyos helyzet, polifonemikus realizáci
ók stb.) időtartama hosszabb a hasonló köznyelvi fonémánál. Mivel a fonémá
nak nincsennek realizációi — az atlaszgyűjtés idejéből sem — a fonéma lényegé
ben mindenben megegyezik a köznyelv hasonló hosszú magánhangzójával. 
A nyelvjárási ú fonéma gyakorisága nagyobb a köznyelvi ú-énál, mivel a kny. 
и nyj. ú, a kny. ó: nyj. ú, valamint a kny. hangkapcsolat: nyj. ú megfelelés adatai 
jelentős mértékben terhelik az ú fonémát. A kny. ú: nyj. ú lényegi azonosságát 
találjuk, a nyelvjárási ú rövidülésére ugyanis alig van adat (vö. kny. vályú: nyj. 
váju: asztaliul), a fonéma a nyelvjárási használatban a váltakozást mutató 
tövekben is mindig hosszú marad (vö. kút~kutat, út~utat stb.). 
kny. ú: nyj. ú 
(ak.): amúgy, börnyútartás, börnyút, börnyúval, búza (2), búzájír, búzát, elmúlt, 
gúnár, háborúba, háborút, húsvítkor, húsz, húszta, kúsztam ki, húzd rá 'húz rá', 
kisbörnyúk, kisbörnyúkkal, kisbörnyút, kövesút, múlt, natyságút, országúton, 
szúrni, túl, tyúk, tyúkot, údba, úgy (3), útyhogy (2), útys'é, Újfalubúi, újjáépítettek, 
úrnál, Úrvacsorát, úton, úttyán: 
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(nya.): börnyú, bornyúja, börnyúk, börnyút, búza, búzavirág, csúnyaság 'genny', 
dúc, fúrú, galambdúc, gúnár, hosszú, húgom, húsvít, húsvítkor, húsvítra, húsz, 
húszas, húszat, koszorúfa, kútágas, kúdgém, kútkáva, kútostor, lúttalpú, ocsú, 
odú, odút, rúd, rútszárnya, sarjú, savanyú, súrol, szomorú, szú, szúette, tejút, 
túlsou, túraó, tyúk, tyúkszem, varnyú (tarka) varnyú, zúg, zúz, zúzmara. 

Jeleztük már, hogy a kny. ú: nyj. ú gyakorisági értékei lényegében azonosak. 
A különféle toldalékokkal ellátott azonos morfémák tanúsága szerint is a 
nyelvjárás ú magánhangzó-fonémája — a köznyelvvel azonosan — időtartamát 
minden helyzetben megtartja. A nyelvjárás azon sajátossága, hogy kedveli a 
hosszú fonémákat, következetessége abban, hogy a köznyelvben időtartamot 
váltakoztató morfémákban is megőrzi a hosszú hangot, odavezet, hogy az ú 
gyakorisága lényegében ennél a megfelelésnél is valamivel nagyobb a köznyelvi
nél. 
kny. u: nyj. ú 
(ak.): úccán, elindultam, elszabadultak, felborúit, múlattunk, tanúit, urastul, utat, 
utászoknál : 
(nya.): cukor~ cukor, cukor t~ cukrot, dunnyahúzat, duruzsol, hüvejkúj, hurka, 
kisúj, kitisztul, kúdús, meggyaógyúl, megjavult ~ megjavút, múrgondi 'burgun
dirépa', mutatóúj, nagy új, nevetlenúj, paszúj. 

Témánk szempontjából most a nyúlás ténye az érdekes, a nyúlás eredete 
másodlagos. (Az adatok egyik csoportjánál a hangsúly hatására [vö. cukor, 
múrgondi], a másik csoportjánál az 1, r,jhatására történt a nyúlás / vö. kitisztul, 
hurka, paszúj ].) A toldalékolt adatokat illetően: a paszúj, a múrgondi ií-ja a 
toldalékolt alakokban is változatlan marad, a cukoré is, de az atlaszadatból is 
látszik, hogy a cúkor-rsd párhuzamosan élő köznyelvi alakot (cukor) a nyelvjá
rásban is rövid magánhangzóval toldalékolják. 

Ez az esetleges adattár nem mutatja pontosan, hogy ez a megfelelés milyen 
tendenciózusan sajátja volt a dobozi és környékbeli dialektusoknak. A jelenség
nek fontos szerepe van a nyelvjárási ú megterhelésében, a köznyelvinél nagyobb 
gyakoriságban, 
kny. ó: nyj. ú 
(ak.): abbúl (2), csaláttúl, fokságbúi, gömpfábúl, hásztúl, házagbul, híttúl, magá
iul, maguktúl, mástul, munkábúl, partul, rúlla, szempondbúi, tanyárul, templom-
bul, Ujfalubúl, úta: 
(nya.): asztárül, asztaliul, bíróutúl, ekelú, fúrú, házbúi, lú, Mihájtú~ Mihájtul, 
mijúta, rúllam, rúllok. 

Ez a zártabbáválás két fonéma gyakorisági mutatóra van hatással: az ó 
fonémáéra, melynek gyakorisági értékeit csökkenti, valamint az ú hangéra, 
amelynek terhelését növeli. Nem egyforma adattárral ugyan, de a nyelvjárás 
mindhárom középső nyelvállású fonémája hasonló helyzetbe került. A korábbi 
adatokhoz viszonyítva a zártabbá válás erőssége változatlan, ugyanígy a foné
ma megterhelése is. A toldalékbeli zártabbá válásban sincs változás, ennek 
enyhébb foka a regionális köznyelvet beszélők nyelvtípusában is megvan: 
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kny. ol: nyj. ú 
(nya.): kúdús. 
kny. ul: nyj. ú 
(ak.): belefúlaggyon, Júcsa: 
(nya.): kúcsot, meggyúlad, megjavút^ megjavult. 
kny. új: nyj. ú 
(ak.): kinyútani, rágyútani: 
nya.): nyútóu, nyútaóddzik, nyútóuszárnya. 

A polifonemikus ú-k száma nem nagy, nem növelik erősen a fonéma gyakori
ságát, de azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ezek száma legalább kétszer 
annyi, mint amennyi adattárunkban szerepel. A teljes szóanyag számbavétele 
igazolná ezt. A kis gyakorisági értékű megfelelésnek is van egy fontos tanúsága: 
ha kis példatárral is, de mind egy irányba mutatnak, a hosszú magánhangzó
fonémák köznyelvinél nagyobb megterhelésére. 

Az összegezésnél is ez utóbbi a legfontosabb tény: a dobozi dialektus ú 
fonémájának a köznyelvinél nagyobb gyakoriságát hat különböző súlyú kny. 
hang (hangkapcsolat): nyj. ú megfelelés alakítja. A környező nyelvjárások ada
tai és más doboziak is igazolják, hogy a fenti megfeleléseknek számos ide 
sorolandó példája van még (vö. kny. u: nyj: ú: kotú, kny. új: nyj. ú: fú stb.), de 
más olyan megfeleléseké is, amelyekre sem az atlaszlapokon, sem a beszédfelvé
teleken nem volt adat (vö. kny. uj: nyj. ú: búkál), de a nyelvjárási ú gyakoriságát 
kisebb-nagyobb arányban tovább növelik. Az, hogy a dobozi nyelvjárás a 
köznyelvnél erősebben ú~zó, egyben a fonéma nyelvjárási állapotát is mutatja. 
Az ú realizációk és hangszínbeli különbség nélkül él a nyelvjárásban. A helyi 
regionális köznyelvben az ú tipikusan nyelvjárási esetei nincsennek meg (vö. 
kny. u: nyj. ú, kny. ó: nyj. ú), az ú gyakorisága ebben a nyelvváltozatban közel 
áll a köznyelvi ú értékeihez. 

Az ű fonéma gyakorisága és állapota 

Az ü fonémának — az ú-hoz hasonlóan — a nyelvjárási beszédben sincsennek 
változatai, realizációk híján a dobozi ű hangszínében ugyanolyan, mint a köz
nyelvi hosszú magánhangzó. Gyakorisági értékeit pedig lényegében ugyanazon 
megfelelések alakítják, amelyeket az /és ú fonémánál ismertettünk. A nyelvjárás 
három felső nyelvállású hosszú magánhangzójának egy a sorsa: az ű fonéma 
gyakoriságát is a kny. ű: nyj. ü, a kny. ü: nyj. ü, a kny. ő: nyj. ü és egy-két kisebb 
jelentőségű megfelelés alakítja. Abban is megegyezik a nyelvjárási /és ú fonémá
val, hogy mentesítésére nincs, vagy alig van adat (vö. kny. csűd: nyj. csüg, kny. 
nyüvi: nyj. nyövi: kerbül). Esetleges és nem teljes adattárunk is azt erősíti, hogy 
a dobozi nyelvjárás ü fonémája a köznyelv hasonló hosszú magánhangzójánál 
jobban meg van terhelve, 
kny. ű: nyj. ű 
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(ak.): Fűeger (hn.), fűríszeltünk, furiszësëk, fürísszel, fűríszt, Füszeg, Füszegbe 
(hn.), fűtő, gyűjtöttük, küműves, kűművesek, tetejű: 
(nya.): bűnös, fű, fűves~ füves, füvet ~füvet, fűrísz,fűsű, gyűrű, gyűrűjje, gyűszü, 
hűvös, keserű, kesztyű, könnyű, seprű, sűrű, színű, szűrű 'szérű', tű, tűszhö, 
tűszkaparó, tűz. 

Nem sok azon nyelvjárási morfémák száma, amelyekben az ű fonéma előfor
dul. A dobozi nyelvjárásban a köznyelv valamennyi ű hangja helyén ugyancsak 
ű fonéma van. A / # ~ füvet típusú tövekben Dobozon a hosszú maganhangzos 
alakváltozat a tipikus, jóllehet ma már a nyelvjárást beszélőknél is előfordul a 
füves, füvet forma. Néhány tájszóban is találunk ű hangot (vö.fűszkata 'katica
bogár', férget tyű). 
kny. ü: nyj. ű 
(ak.): becsületesen, csürhe, egyedül, fütyültem, hazakerült, ípűletanyagot, ípűled-
bői, ípült, keresztül, kerültem, kerültünk, körűi (2), nősültem, sikerűit: 
(nya,): csürhe, csűrhees-^csűrhéis, kívül, köpül, nekül~nekül, örü~ürű, repül, 
tövestül, tükör, űlőü. 

Mint az í és ú fonéma esetében is, a nyelvjárási morfémák egy kisebb csoport
jánál a rövid fonéma megnyúlik. A nyúlással keletkezett ü fonémák többletek, 
a nyelvjárási fonéma nagyobb gyakoriságát mutatják. A nyúlás a tükör esetében 
a hangsúly miatt a többi adatban az /, r hatására következett be. A csürhe és 
származékai kivételével a nyúlás ezen példái a regionális köznyelvben csak 
ritkán fordulnak elő. 
kny. ő: nyj. ű 
(ak.): Békésrűl, ípűledbűl, kilóméterrűl, küműves, kűművesek, merrűl, mibül, 
mirűl, picirül, szílitűl, téjesztül, tüllünk, ű (3), ük (2), ükét: 
(nya.): bű, bűre, csű, estétű~ estétűi, fenkű, kaszakű, fényűt~fenyöüt, gyeplű, 
hetfü~hétfű, kitűl, kőmíves, kű, kűvel, libabűrös, lü, lűnél, lűssz, lüttem, óudalcsű, 
szű kouroutü, tülle, tülletek, ükét, vísű. 

Az ű fonéma nagyobb nyelvjárási gyakoriságban az ő zártabbá válásának 
nagy szerepe van. Az egytagú szavakban a köznyelvi ő-nek a nyelvjárási haszná
latában következetesen ű felel meg (vö. bű, bűr, csű, fű, 'fej, fő', kű, lű, szű), ezek 
a szavak az összetételekben is változatlanok maradnak (vö. fenkű, libabűrös, 
óudalcsű stb.). Ezt az adatsort kiegészíti még néhány asszociatív, polifonemikus 
eredetű ü (vö. bűt 'böjt', dût 'dönt' stb.). A ragos névmásokbeli zártabbá válással 
keletkezett ű-к is növelik a nyelvjárási fonéma gyakoriságát (vö. tűllem, tűlled, 
tülle stb.). Kevés példában a zártabbá vált ű megrövidül (vö. hetfü), a toldalé
kokban gyakoribb az и~ ü váltakozás (téipül, téjesztül). 
kny. é: nyj. ű 
(nya.): fűsű, kiherűllik, szűrű 'szérű', 
kny. üj: nyj. ű 
(ak.): gyűtő. 
kny. ül: nyj. ű 
(ak.: kerűt, kűdi. 
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Ezen megfelelések nyomán jelentéktelen mértékben növekszik csak az и 
fonéma terhelése, ezeknek inkább mint a fonéma gyakoriságát növelő források
nak van jelentőségük. 

Mindent figyelembe véve úgy összegezhetünk, hogy a dobozi nyelvjárás ű 
fonémája hangszínét tekintve azonos a köznyelvi w-vel, gyakorisági értékei 
azonban magasabbak a köznyelvinél. Ez utóbbinak az az oka, hogy a kny. ű: 
nyj. ü lényegi azonossága mellett több más megfelelés adatai többletként terhe
lik a nyelvjárási fonémát. Ezek közül kettő nagyobb hatású, és mindkettő a 
dialektus sajátos tendenciáinak terméke. A kny. ü: nyj. ű, valamint a kny. ő: nyj. 
ü adatai a nyelvjárás sajátos tendenciájából erednek. Mindkettő nyelvjárási 
szélsőség, a regionális köznyelvben alig van nyomuk. A dobozi nyelvjárás ü 
fonémájának állapotára nézve azt mondhatjuk: a fonéma korábbi állapotához 
viszonyítva nincs változás, minden tekintetben megegyezik a köznyelvi w-vel. 
A fonéma köznyelvinél nagyobb gyakoriságában sem várható változás, legaláb
bis a nyelvjárást tipikusan beszélők körében nem. 

4) Valamennyi hivatkozott nyelvjárási tanulmány és szöveg — az atlaszada
tokkal együtt — egybehangzik abban, hogy a dobozi dialektusnak 7 hosszú 
magánhangzó-fonémája van. Hangszínében közülük 4 megegyezik a köznyelv 
hasonló hosszú magánhangzójával, a középső nyelvállású hosszú magánhang
zóknál viszont más a helyzet: ezeknek kettőshangzós realizációik vannak (vö. 
nyelvatlasz N-4). A diftongusos ejtés ma már — legalábbis a relációk számát 
nézve — nem a régi a nyelvjárásban sem, kikezdte őket a köznyelv. Mivel a 
korábbi diftongusos ejtés sokféle realizációja a regionális köznyelvben sincs 
meg, a dialektus középső nyelvállású hosszú magánhangzói a köznyelvi monof-
tongushoz igazodva fejlődtek. Az azonszótagú / kiesése nyomán hallható még 
diftongusos ejtés a regionális köznyelvben és a nyelvjárásban, de a gyakori 
kettős alak (vö. bóut~bót, vőügy,~vőgy stb.) a köznyelvi monoftongusos ejtés 
irányába mutat. A realizációk eltűnése a nyelvjárási fonéma állapotának válto
zását is jelzi. 

Ugyancsak a nyelvjárás középső nyelvállású hosszú magánhangzó-fonémáira 
jellemző, hogy mindegyiknek van zártabb realizációja. Ezek hatása kettős for
mában csapódik le: a zártabbá vált é, ó, ö csökkenti a középső nyelvállású 
hosszú magánhangzók gyakoriságát, és ugyanilyen értékekkel terheli a felső 
nyelvállású í, ú, ű fonémát. A zártabbá válás miatti értéknövekedés különösen 
az í fonémánál magas, ezért ennél a fonémánál legnagyobb a köznyelv gyakori
sági értékétől való eltérés. Hiába teljes az azonosság a kny. hosszú magánhang
zó: nyj. hosszú magánhangzó-tartományban, a nyelvjárási hosszú magánhang
zó-fonémákat terhelő más megfelelésekből származó többlet a köznyelvi érté
kektől kevésbé vagy jobban eltéríti a nyelvjárási hosszú magánhangzók értékeit. 
(Többször hangsúlyoztuk: adattárunk forrásértékű, de nem teljes.) Úgy látjuk, 
hogy — az á fonéma kivételével — a nyelvjárási hosszú magánhangzó-fonémák 
éppen gyakorisági értekikben térnek el leginkább a köznyelv hasonló fonémái
tól. 
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A dobozi nyelvjárás sajátossága, hogy kedveli a hosszú magánhangzókat, 
gyakoriságukat különböző forrásokból növeli. Jellemző, hogy ugyanitt vala
mennyi rövid magánhangzó nyúlására van adat. A kny. rövid magánhangzó: 
nyj. hosszú megfelelés adattára különböző terjedelmű ugyan, de minden rövid 
magánhangzót érint. Ellenkező jelenségekre csak mutatóban van adat a nyelvjá
rásban (vö. nya.: kny. csűd: nyj. csüg, kny. nyüvv.ny']. nyövi). A hosszú és rövid 
fonémák váltakozása, ingadozása a toldalékokban is előbukkan, általános 
azonban a hosszú magánhangzós forma. Azon morfémák, amelyekben a rövid 
helyett hosszú magánhangzót találunk lényegében alaki táj szavak, de mivel a 
regionális köznyelvbe nem kerültek át, látszik, hogy tipikus belső fejlemények. 

A dobozi nyelvjárás ezen sajátossága nemcsak a köznyelvvel, hanem más 
nyelvjárásokkal szemben is egyéníti a dialektust. (A környező hasonló adottsá
gú dialektusok tömbjébe pedig beolvasztja.) Abban is eltér a köznyelvtől és más 
nyelvjárásoktól, hogy — bár ezt tüzetesen nem vizsgáltuk, — a köznyelv rövid 
magánhangzóinak gyakorisága nagyobb, mint Dobozon. (Megjegyezzük, hogy 
az adattárba csak a kny. rövid magánhangzó: nyj. hosszú magánhangzó adatait 
vettük fel, a félhosszú magánhangzós adatoktól eltekintettünk: vö: ak.: fürdik, 
nya.: fürt stb.) 

A hosszú magánhangzó-fonémák egyéni terhelése szempontjából lényeges, 
hogy ezen hangok gyakorisági értékeit kny. más magánhangzó: nyj. hosszú 
magánhangzó-megfelelések is terhelik. A dobozi nyelvjárás 4 hosszú magán
hangzó-fonémáját terhelik ilyen eredetű adatok (í, ó, ő, ü) .A kny. hangkapcso
lat: nyj. hosszú magánhangzó megfelelésre — az à fonéma kivételével — vala
mennyi hosszú fonéma terhére van adat. Az egyes hosszú magánhangzó-foné
mákat az alábbi számú polifonemikus eredetű többlet terheli:é (1), í (3), ó (1), 
ő (3),w (3), ű (2). Ezek realizációi nem nagy számúak, nem a gyakoriság értékeit 
nézve jelentősek, hanem a fonéma nyelvjárási állapota oldaláról: vannak, hatás
sal vannak. Történeti adatok híján nem tudjuk, hogy korábban milyen hatásúak 
voltak a nyelvjárásban, mint ahogyan azt sem, hogy az elpusztult tájszavak, 
földrajzi nevek milyen többlettel terhelték meg a különböző hosszú magánhang
zó-fonémákat. 

A nyelvjárási hosszú magánhangzók állapotát a fentiek összessége jellemzi. 
Két dolog azonban külön is figyelmet érdemel. Az egyik, a köznyelvinél na
gyobb megterhelésük, a másik pedig, hogy a diftongusos realizációk csökkenése 
és eltűnése állapotbeli változásukat jelzi. A változás dinamikája, a lezajlás 
időtartama különböző, a változás iránya azonban mindegyiknél a monofton-
gussá fejlődés. 

Adattár (nyelvjárási szövegek) 
id. Köves Mihályné Szatmári Róza (Doboz, 1916. október 7.) 

Az adatközlő kiválasztásában az általános iskola igazgatója volt segítségem
re. A család tagjaival készített beszédfelvételeket azért tartom értékeseknek, 

318 



mert a helyi élő nyelv tanulmányozásához az egymás mellett élő többgenerációs 
család beszéde kitűnő forrásanyagot adott (idős Köves Mihály, id. Köves Mi-
hályné: ifj. Köves Mihály, ifj. Köves Mihályné: Köves Eszter, ifjabb Köves Mi
hály) . 

Idős Köves Mihályné férjével együtt vett részt a beszélgetésben, egymás után 
beszélgettem velük. A felvétel a dobozi kultúrotthon klubszobájában készült. 

A beszélgetés során id. Köves Mihályné nehéz, dolgos életéről mesélt. Beszédé
ben a dobozi nyelvjárás minden jellemző jelenségére van adat. Nyugodt, jó 
beszédű asszony. A beszélgetésben kevés tájszó fordul elő. Folyamatosan be
szélt, sok töltelékszót használt, ezek a leíráskor nehezítették a szöveg tagolását. 

— Tessék a nevét mondani! 
Köves Mihályné // Szatmári Róza // Dobozon születtem // ezerkilencszázti

zenhat // október hetedikén // 
— Lakcíme? 
Lakcímen // Mátyás ucca harminchat szám // Ott lakok // 
— Akkor kezdhetjük a beszélgetést. 
Hát tessík kérdezni // Csak ära felelek // 
— Hogy telik el egy-egy napja ? 
Hát ott a ház körül // telik // meg hát ha kell menni bóutba // akkor elmegyek 

bóutba/akkor hát ástam a kertbe // meg hát vetemíny ott terem mëga // kis 
krumpli // meg ez az /osztán áztat szoktam kapálni // főzni // így telik a nap 
// 

— Hát a gyerekek ? 
Hát ez a egy fijam van // aki ott lakik a szomszídba // Ez a család // És hát 

ügyi // járnak dógozni / dógozni járnak úgy hogy a fijam is a téjeszbe vót // 
akkor a // menyem nem járt dógozni // elébb mos mán jár dógozni ide félvettík 
takarítónak // az iskolába // Akkor a // fijam is áthejjezíssel átjött ide az iskolába 
// és // hát fűtő // szóval takarítanak // így // így telnek a napjaik nekik is / mëg 
hát nekünk is // 

— Jószág van ? 
Hát jószágunk most nekünk nincsen // csak két disznó // mëg tyúk // csirke // 

Vót tehenünk // dehát azt lëmontunk rúlla //azír mër hát nem bír az uram 
kaszálni / akkor ez a ëgy család van fijam // akkor az is // annak is vót ügyi 
//jószág) a osztán hát // két ríszre nem tud kaszálni // Akkor hát mibűl fizessünk 
// mibűl // hogy hát na/valakivel levágassuk azt a // takarmánynakvalót // 
Nagyon sokat dógoztunk míg // mán mijúta a téjeszbe vagyunk is mer hát vót 
két tehenünk / vót még öt darab marhánk is // kint laktunk tanyán // Aztán 
// hát magam vótam // Akkor az nem is ment ügyi dógozni // úgyhogy // Akkor 
jártam két kilóméterrül Eortam a tejet a csarnokba // hát íppen elíg vót // 

— A tanya messze volt? 
Itten kívül a // parton / itt a hídon // kellett keresztül jönnöm // itt mingy ár 

a // csabaji útba rö / mingyár itt vót a tanya / ott laktunk dehát két kilóméterre 
van a csarnok mer ugyë itt van ere // Oszt akkor fél a rámpára // a biciklivel 
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// asztán // Szóval hát/ sok sok // munka vót // Tönkre vagyunk menve // 
A lábajim fájnak // 

Mielőtt a papa belépett a tsz-be, segített otthon ? 
Otthon persze / eggyütt jártunk mink mindig // eggyütt jártunk mindig 

dógozni // mentünk // Vót tehénfogat / födünk nem vót / dehát azon vótunk 
hogy csak tartottunk így // hát tehenet // osztán azt befogtuk aztán mentünk 
makkost kapálni // mán csemetét kapálni // mëg akkor harmadába kapáltunk 
így /// aztán még közbe oszt az uramat mëg behíkálták katonának ügyi osztán 
magam maradtam / ëgy a fijammal // igen // Asztán valahogy csak megíltünk 
azír // Nem nagyon vót semmi mer hát úgy ki lettünk ügyi / el lettünk bocsátva 
// a //szülői háztúl // hogy /// hát nem nagyon vót semmink // 

— Földet kaptak a papától? 
Háát / nem kaptunk // „Csak mikor ű nem bírta." (Köves Mihály közbeszólá

sa.) akkor adott // fődet // dehát // tizenöt kataszteri // 
— Azzal már sok munka volt.. . 
Hát sok // sok // de azír // há mikor elmentünk mink azír aratni is // az uram 

is elmënt géphë ijen riszës géphë // Ott kerestük mëg a kenyerünket // Mëg akkor 
arattunk // éin vótam a gyűtő // mán marokszedő utánna // aztán // 

— Jószág volt akkor ? 
Hát vót // Mán mikor haza vagy amikor magunk gazdája lettünk // akkor 

// akkor nem vót // Mondom még pinzünk se vót // ëgy pengő ötven fillérünk 
vót // Mikor eljöttünk (nevet) mëg vagy három levél / laskát kaptunk mëg két 
liter zsírt // mëg oan két kilónyi szalonnát // osztán így kezdtük az életet // 
Eljöttünk ëgy kis házba lakni // mer ott laktunk apósoméknál // Akkor onnan 
eljöttünk // ëggy ojan lakásba // hogy bíres vót az ember // mán annak a háznak 
a gazdája // és akkor odaengedett bennünket azír // hogy hát takaríccsuk a 
lakást // Ëggy évig ott laktunk / akkor megszületett a fijam harmincnyócba / 
/ aztán akkor elmentünk Őzesbe mer hát itt vót uradalmi // hát bírtok vót ez 
/ és akkor hát yótak itt különböző nevek // hogy Őzes / Fűszeg / Vaksár // 

Elmentünk Őzesbe cirkot vágni // kaptunk írté én nem torn ëgy mázsa búzát 
vagy // akkor szalonnát is // Hát mán jó nagy darab vótam a fijammal // aztán 
// gyalog jártunk // Osz hát ott kerestük a kenyerünket mëg na // Osztán /// 
úgyhogy ahun most lakunk // oda // mink tizënë // gyedikszër kötöztünk mán 
oda a lakásunkba és tuggya mijét tudtunk ípítni // Nem kaptunk se ípűletanya-
got / semmit // Ojat tuttunk ëgy niccër nígyest // kis lakást ípítettünk // magunk
nak // Osztán mer félfogtunk „Mink vótunk a vájugvetők, mink vótunk a 
kőművesek, mink vótunk a ácsok, magunk csináltunk mëg mindent." (id. Köves 
Mihály közbeszólása.) Hazajött az uram a fogságbúi // akkor elmentünk a bíkísi 
fődre lakni tanyára // Ott laktunk ëggy évig // i // Na de ottan félfogtuk 
harmadába // hát dógoztak ott / cukorrípa vót / kukorica vót // áztat csináltuk 
akkor // mëgin elmentünk másik tanyára lakni / mer onna oda visza hazajött 
a gazdája // 

Akkor elmentünk másik tanyára lakni // ott is félválaltunk tíz hóid fődet / 
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/ felibe // Oszt // mán ott a bíkísi tanyán akkor / vettünk két kis rossz börnyút 
// bikabörnyúkat // Aztán azokat kivágattuk // hát tinók vótak // Óut mentünk 
oda a másik tanyára lakni // dehát azok még csak kisbörnyúk vótak // aztán 
hát mással szántattuk fél a // fődet // bevettettük // aztán // Na akkor ott is 
közbe // Akkor közbe ott is meghalt a gazdának a felesíge // oszt onnan is el 
kellett pakolnunk // Na oszt akkor // hát persze ügyi termett az a főd // vót 
árpánk / búzánk / kukorica // a cukorrípát áztat harmadába // csináltuk // 
Aztán // hát akkor megint // jöttek vóna mán oda lakni // Nade mink mëg // 
onnat jártunk a tanyárúl be //vájugot vetni // mer mán akkor hát vót házhéjjünk 
ojan / cserealapon úgyhogy apósomnak // apósom ëgy hóid fődet adott két 
házhejjír // oszt úgy kaptunk házhejjet is // Oszt akkor / onnan jártunk be // 
vájugot vetni a tanyárúl // mer azt montam hogy / één nem bánom / mos mán 
mondom ha ha mán van házhejj // akkor ípíccsünk / nem bánom ha csak ëggy 
ágy tér bele mëg ëggy asztal / akkor is én / mán másho nem mëgyëk lakni /// 
a más lakására // 

Aztán // hát // úgyhogy csináltunk ojan kis / níccer nígyes kis / lakást // Na 
dehát azt a kukoricát mëg azt a mindent nem tuttuk ugye oda // rakni // annak 
há mi palássá van annak // Aztán // // mëg oszt nem vót pízünk se úgyhogy 
// se ípületanyag még akkor // Hát az én uram kiszámolta hogy hát mennyibűi 
tuggyuk áztat // félípíteni // Hát vót disznó áztat eladtuk / oszt kiszámolta az 
én uram na ennyit tudunk / ijen nagyságút tudunk építeni // Oszt akkor // hát 
az fél lëtt ípítve // nade // oda mëg mán jöttek vóna a családok ki lakni // oda 
ara a gazdának a tanyájára // osztán monták na most üríccsük ki le ja pallást 
most üríccsük ki a kamrát // hát de ide mëg még nem tuttunk jöni mer nem vót 
kíszen // Osztán valami nehezen osztán kiszën lëtt // úgy hogy belepakoltunk 
/ nem vót a ház eleje se / gang se semmi // osztán // De pízünk se vót ám ojan 
nagyon // mer hát ügyi / hát nem vót na pízünk se //Aztán úgyhogy vettünk 
fenyőt // mëg forintír vettük az ócska lécnek métërit / mer hát így sokan kaptak 
ípületanyagot itt az uradalmi / házakbúi / vagy hát ípűletbűl // Osztán hát 
felípítettük a kis házat // 

Aztán / vettünk / így lábán / mán szálába fenyőt is // aztán elvágattuk 
pallódeszkának / annyi pízünk hát összejött / Aztán / de mán hát léc is kellett 
vóna // hogy a gangot mëg tuggyuk csinálni // Akkor kirajzolta az én uram 
osztán fűrísszel mink ketten // fűríszeltünk lécet is // Úgyhogy ez jäj de sok vóna 
elmondani // elmondani // (nevet) a mi élet // sorunkat // Na dehát megvótunk 
/ megvagyunk //jött ügyi a téjesz / akkor hát // mëg hát mán akkor // vót lovunk 
is // mëg fogatunk mán // kocsi minden // hogy apósom // adott fődet // oszt 
hát munkáltuk // a fődet // Na dehát nem ojan sokáig mer hát// 

— Errefelé is befogták a tehenet a szekérbe ? 
Na és a két kis pici börnyúval is ekíztünk is azír mán / kis tinókkal // úgyhogy 

// befogtuk ekekapába // mán kapaekíbe / oszt akkor azzal ekíztük / én vezettem 
az uram mëg tartotta az ékít // a kisbörnyúkkal // Aztán jöttünk vájugot vetni 
// a mëg// 
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— Porta van itt a ház körül? 
Van / van / van nígy lánc // Nígy láncos porták van / szóval úgy vannak ott 

kimírve // a // Kis kert van // van ëgy kis szőllő / ott terëm mëg nekünk a // mer 
hát míg az uram járt dógozni ugyë akkor hát vettünk vetemínyt is ki a téjésztül 
// Mëg hát a kataszteri háztájit attak // és abbúl két láncot vettünk ki // hogy 
hát egy kis vetemíny / hogy na / krumpli ijesmi hát megtermett // 

— A háztáji földön mindig kukoricát termeltek? 
Hát áztat // a kukoricát // Azt úgy atta ki a téesz // úgy mírte ki a téesz nekünk 

mikor hun / a háztáji kukoricát // Mán tavasszal lëtt kimírve mikor kikelt a 
kukorica // akkor mírte ki a téjesz // Kinek mennyi járt // Mongyuk hogyha 
vetemínt vettünk ki akkor csak tizennígy lánc // kukoricafődet kaptunk /// 
Aztán // hát tartottunk azír mondom tehenet / nem vót födünk de aztán // vót 
két tehenünk is / aztán hát mëg tejbeadás vót akkor // nem vót födünk de azír 
tejet kellett beadni // 

— Mivelhogy tehenük volt, ugye ? 
Igen / igen / úgy hogy eladtuk azt a két kisbörnyút // aztán vettünk ëgy 

tehenet // Aztán hát áztat tartottuk // 
— A tanyán könnyebb volt jószágot tartani, nem? 
Mán / mán / mán akkor mikor itt laktunk bent / persze akkor mikor azt a 

kis házat félípitettük // akkor csináltunk még ëgy kis fészert istállót még oszt 
mellé // kórós tetejű vóut // aztán óóó hát // a // De vettünk tehenet // Aztán 
disznóval kinlóttunk / mëg hát / Azután oszt mëg félípítettünk még ëgy szobát 
/ mëg ëggy /// konyhát // mellé annak // Aztán ojan kis lakásunk van // Annak 
mindnek / mindent mink vetettünk a vájugot / Hány ezër vájugot vetettünk? (A 
férjtől kérdezi — Z. L.) „Tizennígy ezret." Azt én húztam ki / az én uram mëg 
csinálta // Még ugyan vót rá eset hogy valamennyit // hogy vót ëgy kis sár a 
gödörbe // akkor én áztat magam ki // vetettem // Mer az uramnak mëg êl këllëtt 
mënni // hát dóuga vót // Aztán én kivetettem a vájugot // Akkor közbe áztat 
félípitettük // azt a szobát / konyhát / aztán // hát az én uram maga tapasztotta 
be / akkor ketten pallásoltuk le // akkor közbe mënni këllëtt a géphë is / mer 
hát a kenyírnekvalót mëg këllëtt keresni // Úgy hogy hát // hát éhezni nem 
éheztünk / mert hát azon vótunk hogyhát dógoztunk és beszereztük magunknak 
a ennivalót // Hogy hát / hát azt // 

— A fiuk közel lakik magukhoz ? 
Szomszídba // úgyhogy két házhejj lëtt // ëggyik az uram öccsinek másik mëg 

nekünk // azír a fődír amit mondok // apósom // atta a hód fődet a két házhejjír 
// Osztán // mán hát azír / nígyláncos porták / hogyhát a többletet mer a főd 
mëg tizenkét lánc vót? (A férjétől kérdezi — Z. L.) „Tizennígy láncos vót." Na 
igen dehogy a többletet kiadta / kiadták mán amennyivel több vót a főd mint 
a házhejj // akkor hát // osztán Csereházhejjet adtak másnak is nemcsak nekünk 
// „Ugye azdtf, akiknek nem vót ott főggyük, azok hát amúgy is kaptak 
házhejjet." Amúgy kapták // a juttatott házhéjjet // 

— Tanyán szerettek? 
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Szerettünk // szerettem // én szerettem ott lakni / a bíkísi fődön is // nagyon 
// Ott vót kocadisznó // 

— A család most is a szomszédban lakik ? 
Ott lakik a szomszídba // aztán // hát az öccse / uramnak az öccse kapta a 

házhejjet de hogy megnősült a fijam akkor // megvettük a házhejjet // ottan a 
szomszídba / oszt oda ípítétt a fijam is // Aztán hát ott vannak a szomszídba 
/ ott laknak // 

— Unokák? 
Unokák van kettő // Két unokám van / az egyik ez a nagylány aki itt vót 

/ másik mëg hát Csabára jár közgébe // másodéves // két unokám van // Igen 
ez a ëgy fijam // 

— Nyugdíj? 
Hát a nyugdíjat a uram után kapok // mán hát én // ijen házassági pótlíkot 

kapok // 
— Pedig megdolgozott az előző évtizedekben! 
Háát // asziszëm hogy mëg / dehát nem írattak fél / mer fél lehetett vóna íratni 

// azt amit én mondok / dehát azután ami vót merhát vót öt darab marhánk 
is a tanyán laktunk / az uram a téjeszbe vót ügyi // Aztán hát // áztat mán fél 
lehetett vóna /// íratni // Bikát hizlaltunk // aztán „Aho tagnak kellett vóna 
lenni." Dehát akkoriba úgy gondoltuk / hogyhát mán nem azír hogyhát annyire 
ellen //ünk vót a téesz merhát ügyi nekünk // most is dógozni kellett // akkor 
is dógoztunk becsületesen // munkánk után íltünk idájig mindig még // becsüle
tesen // Mán // hát dógoztunk na nagyon sokat // nagyon sokat dógoztunk / 
/ Úgyhogy nekem is a lábom níccer vót trombózusos // hát akkor // borzasztó 
sokat / sokat dógoztunk // Aztán // hát így íltünk // (nevet) 

— Köszönöm a beszélgetést. 

id. Köves Mihály (Tótkomlós, 1912) 

Tótkomlóson született, de még iskolás korában Dobozra került szüleivel. 
Beszélt, írt és olvasott szlovákul, „de mán most nehezen mëgy". Dobozra 
költözésük óta a faluban él, családja is oda köti. A helyi nyelvjárás két legerő
sebbjelensége közül az í-zés következetes beszédében, ë-zése nem. Következete
sen ё-ző mondat kevés fordul elő beszédében, inkább a beszélgetés elején akadt 
(vö. „mindegy a hun lakik az ember, egíssíg lëgyen, mëg lëgyën mit ënni.") Nem 
valószínű, hogy a dobozitól eltérő ë-zése a szlovák hatása lenne. Illabiális ai 
azonban kétségtelenül erre mennek vissza. 

A beszélgetés folyamán erősen köhögött, fulladt, emiatt gyakran elnyelt 
egy-egy szó tagot. (A felvétel 1982 októberében készült.) Nyelvhasználata így is 
dobozi nyelvjárási beszéd. (A beszélgetés során például ötször ejtett Kërëzs-t~ 
Kerezs-t, és csak miután elhangzott a következő kérdés: Itt Kettős-Körös van?, 
váltott ő is, és ezt követően Körözs-t ejtett.) 

Felesége jelenlétében beszélgettem vele. Ezt mindketten kérték, sikerült is 
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velük oldottan társalognom. Kérdéseimre lassan, de folyamatosan válaszolt. 
A felvétel közepes minőségű, mivel K. M. hangerőssége ingadozott. így is csak 
egy-két felismerhetetlen szó van a beszélgetésben. Beszéde tagolt, könnyen 
átírtam. 

Életéről, tsz-beli munkájáról és Dobozról mesélt. 
— Indul a beszélgetés, kérem, mondja, hogy hívják! 
Köves Miháá // 
— Mikor született és hol? 
Ezerkilencszáztizenkettő // Tótkomlóus // 
— Lakcíme ? 
Mos Dobozon lakok // Mátyás ucca / harminchat szám alatt // 
— Foglalkozása ? 
Nyugdíjas vagyok // 
— Honnan ment nyugdíjba? 
Téjesztül / dobozi Petőfi Termelőszövetkezet // 
— Egy tsz van ? 
Egy téesz van // 
A tsz-ben mit csinált: 
Éën ott mindent // Mezőgazdasági munkás / tizenhárom évig az állattenyész

tésen dogoztam // Elébb marha // mán a marhák körül aztán sertés // éknél 
dolgoztam // mer úgy adódott az közelebb vót // a lakásho aztán // megváltoz
tattam // 

— Merre van a telep ? 
A telep itt van a vísztői úton a // márhá // tenyészet most mán ugyan a 

sertéstenyészet is / a kombinát itt // van de át a // bíkíscabaji útba ott / jobb 
kéz felől van a sertéstelepe a téjesznek // ak ott dóugoztam én akkor // Akkor 
még / ípítettík azt a kombinátot // ami most itt van a vísztői útba // a téjeszné 
// sertéskombinát // Álítólag most sok disznó van a téjesznek // Egy fiatalember 
dolgozik ott mint álatorvos // forma // beszílgettem vele a nyáron / há azt monta 
ennyi disznója még nem vót téesznek mint most aszonta // A kombinát tele van 
az Gellán is // ott is tele van // mán úgy láccik disznó van / csak lëgyën mit egyen // 

— Gerlán van tsz? 
Van / de az külön tartozik Gëlla // mer úgy jobban mondva Május ëgyhë 

tartozik Békéscsabáho // Gëlla // Mer valamikor Dobozho tartozott // de most 
odacsatolták / Békéscsabáho úgy hogy // Úgy szerepel mint Bíkíscsabának 
tizennegyedik kerülete thez tartozik // így hallottam mástul // úgy hogy // Most 
odacsatolták // nem torn két // nem torn // nem rígen // 

— Mióta nyugdíjas? 
Ezerkilencszázhetvenhat úta // 
— A tsz előtt, magánemberként mit csinált? 
Vótam én minden // Apámnak vót ëgy kis főüggye // míg meg nem nősültem 

// hát otthon dolgoztam // Dobozon // Azután megnősültem / akkor napszámba 
mëg minden mentem dógozni ahun munka vót // Azután oszt ideatta // apám 
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a fődet // munkálni oszt // az utolsó évekbe avval foglalkoztam // hat évig akkor 
a téeszbe // kerültünk // kilencszázhatvanba // Azután ott ott vótam // ëggy évet 
kocsis /// azután aztán bevettem magamat az állattenyísztísbe mondom // ott 
tudom miden nap hova kell menni // Mer aki ojan szabad ember vót hogy // 
nem vót ijen hejjen leszerződve // az nem tutta // mámmá ide ment // hóunap 
vitte a villát // aszonták mámmá Tarát kell // vagy к'гр'акёН // osz vissza kellett 
menni kápajér // Na mondom én ezt nem tudom // akkor még az ember elmegy 
mámmá ere a határ / szilre // má meg ára / itt kapja el az eső // vagy ott kapja 
el az eső // akkor osztán biciklit a hátára veszi az ember // Montam is a 
brigádvezető mondom // itt az a jó // hogy // má tuggya az ember huva megy 
// de // amott mondom // az a jó // hogy nem kell minden nap menni // 

— A telepet az árvíz nem érintette ? 
Dehogynem // de mëg lëtt vídve // mer csináltak ott ëgy gátat úgyhogy // van 

itt a rígi Fekete Kërëzsnek egy pártya az erdőn keresztül // mer itt ment a Fekete 
Kërëzs // kacskaringózott // annak idejin mielőtt szabájózták ugye // csak a hêjje 
van meg oszt annak megvan az a kis pärtya // itt a falu szílitűl // mer itt körsánc 
van a falunak is // A falu szilitől tapostak utat úgyhogy bekerítettík mer el 
akarták hozni / de nem tud / nem vót huva tënni a rengeteg marhát // Hova 
tegyík ugye // hogy addig megőríztík hogy // megállították a vizet oszt mëgma-
ratt a terep meg a takarmány // Hát nem ment mongyuk fuccsba mongyuk / 
/ De mán ott vót a víz hogy // ippen ippen // Mán a kombinát az benne vót a 
vízbe / a sertéskombinát // 

— Lett valami baj? 
Hát ugye kitelepítettík // a jószágot // amit hogy eme // hát benne vót // itten 

// Hát itt is víz vót az út mentin // Nem teccett ere járni annak idejin? A hídtúl 
ahogy lejövünk //a kövesút tartotta a vizet // Ojan magosán homokzsákok 
vótak még // rakva // Ez a cs'á)'§i kövesút // úgyhogy // ahogy átmegyünk a hídon 
// bal kéz fele fordulunk ara viszont kövesút vezet Gyulára // emez oszt Csabára 
ottan // úgyhogy tartotta a vizet // (köhög) mer körül vót itt víz // úgyhogy kicsi 
híjjá vót hogy be nem tört a faluba is // 

— Korábban is volt itt ilyen árvíz? 
Ezër nyóucszáznyóucvannyóucba // de akkor Csaba fele ment // de akkor 

meg így / a másik óudalon vót // Azúta nem vót ezën a ríszen úgyhogy itt aho^y 
megyünk Csabára a hídtúl két kiláméterre van a bíkísi határ // Akkor ott tört 
ki // De állítólag akkor még nem vót ijen széles a part / egyik parttul a másikig 
mint most // Csak ott / azután csinálták szílesebbre // Úgyhogy // ahogy 
hallottam // aszonták az öregebbek // akik íltík áztat hogy // mikor ment az őr 
a vizet őrizni akk // megtorpant // hogy mëgy a víz a part tetejin // Oszt szaladni 
akart vissza // Szaladt vagy kétszáz métert akkorra előtte is ment a víz// Akkor 
kijabált // ippen is ippen hogy el nem vitte a víz // ott vót egy pap // nak a tanyája 
a hátárnál // meghallotta a kijabálást aki ott vót a tanyán // eleresztette a 
lovakat / maj majdnem a tanya iránt ment a víz / kifele / még most is megláccik 
a // homok akkor kiverte a víz // mán ugye a hajlatokba // Azt beszíltík / akik 
ugye jobban tutták // 
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— Hetvenben itt nem volt baj? 
Itten mongyuk nem // akkor ide a két Kërëzs közzé ment a víz ki // Úgyhogy 

az elvette // Úgyhogy // az // elébb mëg magátúl tört ki ott is // a Fekete Kërës 
// azután oszt még eresztettek rajta hogy mennyen // nem akarták vóuna dehát 
// amikor nem bírja akkor nem bírja // 

— Melyik határrész vizesebb itt Dobozon ? 
Eez / ezt nem lehet pontosan megalapítani mer mikor ezek a vizenyős eszten

dők vannak // akkor azt lehet mondani hogy mindenütt van // De legjobban 
ára úgy híjják egy riszt Lábogónak // az a legveszélyesebb meg // Fűeger meg 
mit tudom én ijen nevek vannak a // táblaríszeknek // ászt azír mer a Kis Kerezs 
is ott van még a dobozi határon // ott is hát ugye az /// megsz // 

— Itt a Kettős-Körös van? 
Itt a Kettős Körözs // fojik // a Hármas Körös mán Gyománál ott van // Itten 

öt kilométerre a // ahun a két Körözs összejön a Fehír meg a Fekete // Szanazug-
nak híjják azt a riszt // 

— Ahol az az üdülő van ? 
Üdülő van / igen // itt jön össze a két Körözs // (köhög) Úgyhogy /// 
— Szokott-e mostanában kimenni a téeszbe? 
Nem szoktam // beteg vagyok // orvossággal ílek // 
— Apósomtól tudom, hogy nálunk a tsz évenként összehíva a nyugdíjasokat egy 

közös ebédre. 
Itt is vót pont a múlt héten // Uzsonnát y itt is van minden esztendőbe ëggy 

ijen // Nyugdíjas találkozónak nevezik // Úgyhogy 
— Összejönnek? 
Össze szoktak jönni // én ide se jövök / me // nagyon köhögök oszt ugye / 

/ sose tudom mikor vesz elő a köhögis // osztánhát több ember több fajta osztán 
// nem szeretném senkinek se / mongyuk az étvágyát elvenni // 

— Komlósról hogy került ide? 
Hát ugye az apám sorsa // úgy // hozta / hát én gyerek vótam / éngëm hoztak 

// Úgyhogy hát ugye // mindegy a hun lakik az ember / egíssíg lëgyën / mëg 
lëgyën mit ënni // 

— Szlovákul beszél? 
Mán most felejtettem // (köhög) úgyhogy // Hát jártam én szlovák iskolába 

míg ide nem jöttünk // írni olvasni mindent tudtam // Úgyhogy de mán nehezen 
mëgy // ha nincs gyakorlat akkor// 

— Most mivel telnek a nyugdíjas évek? 
Otthon van / ëgy kis favágás // 
— Jószág van ? 
Van két // disznó // Ket ketten tuggyuk megetetni azt is // ketten // 
— Meséljen valamit a tanyáról! 
Ja igen // Sokszor vót úgy hogy // ho ëgy tyúkot ütöttek ël // ho ëgy kokas 

az autók / akkor vót rá eset hogy kipányváztam a teheneket // elmentem a 
téeszbe megetetni a disznókat // jöttem haza // Akkor besorakoztak a tehenek 
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mer elszabadultak maguktúl // Osztán még ki se tudtam pányvázni // kaszálgat
tam áz árkon nekik tákármánt // úgy vittem be nekik megenni // Mos mán ezer 
nem vóuna érdekes a tanya se // mert // még ugyancsak bírni is // „Azt pizír 
vettük mëg." — az árokpart kaszálásának jogát — K. M.-né közbeszólása. Hát 
ugye az utá // szoktúl vettük azt mëg száz forintír száz métert // (köhög) „Na 
mëg ojan is vót hogy hát // elütötte az ótó a tyúkot / osztán // níztek befele / 
mire én mentem / be a ótóba a tyúkot / mán vittík is." — K. M.-né közbeszólása. 
Úgyhogy mán most // az a mi tanyánk nem jó hëjt van abbúl szempontbúi mer 
// közel a kövesút aztán // nagy a forgalom ojan hogy mán most // Még az 
embernek is dolog mongyuk elmenni mámmá // Sokszor jövök itt a faluba // 
bóutba // megállok az ucca víginéi mer jön ëggy autó // nígy öt eljön mire át 
tudok mënni a másik óudalra // Úgyhogy nagy a forgalom ma // És // mer mikor 
kimentem avval a számítással vótam hogy én veszem meg a családiul a tanyát 
// dehát // annyira leromlottam hogy // ez nem nekem való vóut // 

— Ez mikor volt? 
Még // akkor én még ötven // mennyi hatvannyóucba mentünk ki a tanyára 

// úgyhogy nyóc évig ott vótunk // De osztán hogy a forgalom is jött meg / én 
ü észrevettem hogy // mirül van szó / mikor nyugdíjba kellett men // nem 
maradunk mondom // család nincs csak ëty // akkor nem érdekes ha vóuna még 
másik család // a ház megvót ugye // úgyhogy // hazamegyünk mondom // De 
// ha lehetett vóna azt a tanyát összecsukni mint a // colostokot // a portám 
sarkára mëg kinyútani // ojan ház nemigen // hánykolódna a faluba mint az a 
tanyahëjj elő vót kíszítve /// Kilencszázhuszonnyóucba ípült az a tanya // Az 
én apám odaált az ëggyik vígire a gerendáknak // a mester a másikra // Bíkísca-
bán // a depóba // úgy válogatták // ez nem jó / na ez jó / tegyük féire // Ära 
a tanyára // van egy szoba konyha // kis kamra meg egy istálló vót // mán a 
tanyán kétszázharminc valahány pengőbe került a faanyag // annak idejin // 
Kilenszázhuszonyóucba // akk harminc pengő vót egy mázsa búza // osztán / 
/ az ajtót // szobaajtó / kamraajtó / meg konyhaajtó az dupla ajtó // mëg nígy 
ablak // ezt maga egy csábáji asztalos // hatszáz pengőjí csinálta meg ezeket / 
/ úgyhogy három ezer /// háromszáz nem torn hány pengőbe került // mire na 
mos mán // rendbe van // 

Tizennígy mázsa búzájír vertík fel a falat // akkor nyóc mázsa búzájír tettík 
fel a tetőtt // akkor búza vót a valuta // (köhög) Hat mázsa búzájír tapasztotta 
be eggy ember /// kéccer // akkor három mázsa búzájír pallásolták le /// azt a 
faanyag meg minden / tégla is van ottan áztat nem tudom pontosan mennyiér 
rakták a téglát a /// hátujjáho a mester // meg a többi apró dogokat de // akkor 
ugye tuttuk összeszámoltuk aztán // ennyibe kerűt // Mámmá még ojan ípületet 
// hát láttyuk hogy ojan hogy három nígy száz ezer forintba kerül // Úgyhogy 
itten van benne a mi kis házunk csak ojan na / amit mink csináltunk // Mos evvel 
a vízzel / mongyuk úgy hogy alkalom is lett vóuna / mer azon a ríszen sokat 
újjáípítettek // de én hova ípíccsek? Én mán túl vagyok az elégen // Nem is adnak 
// mer még az nem elég hogy ne adnák a kőüccsönt oszt megcsinálnám este nap 
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alatt // ahho kőműves / azt feltenne másik mester a tetőt // nem is sokat kell 
ott kubikolni mire / nahát most mán // rendbe van // Oszt én nem birok mán 
egy talicska fődet toszítani // Ha toszítanám akkor egy nap felbuknék osztán 
// hát csak szeretnék én még ílni ëgy kicsit // 

— Természetes, hiszen még csak hetvenéves. 
Az én apám betőtötte februárba /// a kilencven évet // márciusba eltemettük 

/ annak idejin // Abba sok vót jó is is / rossz is // mer az életbe minden van // 
Mer // még sokszor ojankor is // rossz / amikor az ember azt gondolja nagyon 
jó most // Sokszor ojankor is rossz /// mer / nem az // mán a saját sorsa az 
embernek // Úgyhogy // sokminden töténik az életbe // Amit az elébb montam 
/ ha az ember leírta vóna / most elolvasná // nem hinné el hogy // ez így vót // 

— Melyik részét olvasná legszívesebben ennek a történetnek? 
Én hát akár / merrűl számoljuk // csak akkor vót a legjobb azír // amikor az 

a // harminc év körül vót / meg az a harminc valamennyi // 
— Erő volt, egészség volt, igaz ? 
Én nem filtern odaálni sehova se // vírtuskodni nem vírtuskodtam az igaz / 

/ de tíz nyáron a gépnél dogoztam // amikor mink / mindig ojan cimboránk 
sikerűit hogy // megértettük egymást // Aztán mink hánytuk bele a gépbe // 
akkor nekünk segíteni kellett a szálmát is takarítani // A szálmát csináltuk / 
akkor // mire behajintották az utolsó kivit / mink is eltakarítottunk mindent // 
Akár rudast hordtuk / mer akkor hordani kellett a rudast / mámmá mán a fijata-
lemberek má az ojanok mint az én unokám // nem ismeri hogy mi jaz // De amikor 
az ember szíp odarakta // megfogta avval a villával // felvette odarakta a rudasba 
szípen öt villával ráborogatott oszt // aládugta a másikét / valaki azír elíg vót neki 
elvinni // Ha sikerült a villával felveni // mer ha eccer felborúit // akkor osztán 
dolog vót hëjrehozni // 

— Kezdhette elölről... 
De a / mondom ojan cimborájim akadtak mindig ha // nem hagytuk ott 

egymást ojan hëjjën ahun hát // mongyuk a szalma kiszedísnél // Nem úgy hogy 
ojankor elment az ember rágyútani // mer igyekezett hogy na megyek // nízem 
a cimborámat hogy // nehogy belefúlaggyon a szálmába // Vót ojan aki a 
másikának úgy öt rudast ha megcsinált // akkor ha akarod // majd megyek / 
/ Sokféle az ember // Mer akkor tuggya meg az ember // mikor sok emberrel 
dogozik // hogy mijén emberek vannak // mer vannak // akik dógoznak mon
dom dehát // vannak akik nem figyelnek a másik emberre / hogy az is ott van // 
Vannak akik oszt hát //jó munkások // És mán vót rá // eset hogy fijatalabb cimbo
rám vót mint én // nem szó / úgy láttam tán az jobban tuggya vagy mit tudom 
én // akkor odaigazodtam én is hogy // hát ne legyen panasz // (köhög) 

Buzi Sándor (1901. november 1., Doboz) 

Buzi Sándor bácsival is Komlósi Mátyás révén ismerkedtem meg. Kérésemre 
ezt a beszélgetést is K. M. irányította, bár magam is jelen voltam. K. M. 
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társaságában az idős ember egészen feloldódott, természetesen beszélt. A felvé
tel B. S. lakásán készült, nyugodt körülmények között, csupán a falióra ketyegé
se és ütése hallatszik a felvételen. 

Buzi Sándor Dobozon élte le az életét, nyelvhasználata is ezt tükrözi. A dobo
zi nyelvjárás minden sajátossága, valamennyi jelensége megfigyelhető beszédé
ben. Zárt ë-zése és í-zése erős és megbomlatlan, az azonszótagú 1 kiesése 
nyomán kettőshangzókat is hallunk, a hosszú magánhangzók gyakorisága is a 
sárréti nyelvjárásokéra jellemző. Zárt ë-zése az ë fonéma nagy megterheltségére 
mutat: olyan morfémákban is jelentkezik az ë, amelyek ë-zése a környező 
nyelvjárásokban nem általános (vö. tegez, Elekes szn. stb.). 

B. S. kitűnő anekdotázó. Beszédét azonban főképp hangsúlyozása és gyakori 
emfatikus emelése egyedítik. Egyet-kettőt káromkodott is, ezek hatásosan szí
nezték elbeszélését. Eletéről folyamatosan mesélt, kérdésre alig-alig engedett 
időt. 

Komlósi Mátyás kérdéseit itt is köznyelvi használat szerint közlöm. 

Kilencszázeggy / kilencedik hó ëggy // a születísnapon // Nevem Buzi Sándor 
// lakásom Doboz Marksz Károj kilenc // 

— A gyerekkoráról meséljen, legyen szíves! 
A picirűl vagy mán ëgy kicsit /// 
— Az iskolahagyott koráról. .. 
Affenét mán akkor én legíny vóutam // Iskolahagyott /// nevet / Éin mikor 

tíz éves még nem vóutam hát kijártam az uraságho // szúrni az aszottat // 
kaptunk ëgy koronát // Ëgy koronát // ëgy napra // Mint ojan hogy még 
iskolába jártam // A piszkos facizmusba vóut ez // Akkor // mikor tizënëggy 
évet betőtöttem // akkor abba a korba vóut ez a vallási szektor // jobban mint 
mámmá // Akkor mos mán éin / mire Úrvacsorát veszünk na / mer mink // 
dëbrëcënyi rómajiak vagyunk / reformátusok // Hát átmentem a gyulaji fődre 
/ munkára / ott kaptam hetven krajcárt // mert krajcár vóut // ëgy napra // Ott 
kitőütöttem ëgy hetet / vagy hat napot // annál az úrnál // oszt akkor én 
szombaton este // úgy fél kilenckor kilenckor hazaírtem onnét // abbúl a 
munkábúl //Gyalog / hogyne a szanatóriumon túl vóut oszt itt gyöttünk ezënn 
a sárkadi országúton haza ketted magammal mer két kölök vóutunk ijen 
bitangok hogy elmentünk // De mink mindig csak azt a píszt szorítottuk a 
méjjünkhö // hej ha jön valami zsivány oszt elveszi tűllünk // Fíltettük// 

Ein hazajöttem az anyám még fénnvóut // nem aluttak // Na te megjöttél? 
Mëg // Nízze kend // mer kendeztük szülőket // nem magáztuk mëg tegeztük 
mint mámmá // mámmá nincs csak tegezik mint a malacot // osztán // Itt a píz 
montam //Aszongya anyám hogy /// ember nízze mán ez a kölök mennyi píszt 
hozott // Úrvacsorára kíszültem ijen // ijen cukorrípa munkán vóutunk // 

Hát kérem // éin megvettem a csizmát az Úrvacsorára // pamutgatya vóut 
magyar pamutgatya ráncos mán a'köjköknek is // szíp azt a piros sejem 
puplinkötőt // kiskabátot // Ezën a héten amit kerestem a nígy forint húsz 
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krajcárt // aho nyóucvan fillért kellett tenni // hogy egy pár ünneplő kiscsizmát 
vegyek magamnak //Tizenegy éves gyerek vóutam // Hát Istenem // hát vóut 
énnállam boldogabb ember? Nem vóut // Nem vóut // Mikor az anyám azonta 
// Nízzíték a kölök kereste // mer így neveztík a gyereket abba jaz időbe // 
Nízzítek a kölök mi csiná! Hát kérem // Én ojan boldog vóutam mint gyerek 
hogy // hát felőütöztem különben mint azok // akkik csak az úccán csavarogtak 
// Mër azokon vóut ëgy rongy ëggyikën másikon mëg fél rongy // Én úgy 
mondom ahogy van // Hát jó van rendbe van el van intézve // Mentünk tovább 
// halladtunk // 

Elmentünk a másik birodalomba dóugozni // Mán akkor / tizenöt és fél éves 
vóutam Gellára jártam a Venkám Jenő /Wenckheim — Z. L./ birtokára // de 
ott is ismert mán ojan ember / akit úgy neveztek hogy gazda abba // Nagy Lajos 
vóut ott a gazda / Békésrűl való ember vóut az // Aszongya nekëm mëg // még 
másik két gyereknek // te gyertek tik nem itt dougoztok / gyertek énvelem // 
osztán // mëntëk oda a színáho // gyütöttük fordítottuk ügyi / és embernapszá
mot kaptunk akkor // Hát // Gëlla hát nem ojan messzi van // Hat hétig jártunk 
oda // dógozni // ijen fijatal gyerekik// és nem asz mondom hogy // micsoda jó 
/de nagyon jó vóut abba az időbe // nagyon jó vóut // Mert megvettem a 
ruhámat / minden meglett // szülémnek csak ära vóut gongya hogy ippen 
aggyon ënnëm // hát azír mëg megdóugoztam otthon mëgin mert // sokszor 
mikor hazamentem a munkábúl / ebbűl a munkábúl amit én dóugoztam // asz 
mongya hogy // ínnyé hát nincs víz hát / erëggy mán hozz mán ëgy // kanna 
vizet // Nade hun Újfalubúi Kaladonba kellett eljárni / de ez ojan kióméter / 
/ Hát gyerünk osztán mi vóut az még annak a tetejibe // megcsináltuk kísz // 
nem montuk azt hogy erëgy të vagy mir nem hoztál // Nem mondhattuk azt a 
szülőnknek // mer ha a legkissebbet visszaszóltunk // há ott feküdtünk a padlón 
vagy a főüdön /nem vóut még akkor padló / kutyafasza vóut // 

— Sándor bátyám, most legyen szíves lépjen egy nagyot, mikor tizenkilenc éves 
volt mint legény . . . 

Csak tizenhét / akkor éin mán legíny vóutam // csak tizenhét // 
— Mit csináltak a mulatságokon? 
Tizenöt és fél éves vóutam / én mán nőztem // abba az időbe // kísz // Nem 

vitás // mer ojan gyerek vóutam / na // Hogy hogy tőütöttük Mátyás? Minden 
vasárnap elmentünk abba a kocsmába ahun most ez a // Jóska van // a Rájsz-
féle kocsmába // /Reisz — ZL./ Hát mindegy a hogy mi vóut de de // mi az Isten 
keresztény kocsmárossa vóut neki / ha zsidó vóut is // Ott mink jó vendígek 
vóutunk // Bementünk úgy dílután két órákkor hogyhát át át sünnyögtünk mán 
// mer hogy közel vóut is a templomho // Míg a templombúi ki nem jöttek nem 
szabad vóut a zenének megszólalni // Addig csak mink csendbe ittunk / csën de 
ittunk // Mikor megláttuk az első öregasszont mëg a papot hogy ment haza / 
/ a templombúi // akkor mán a banda keresztbe tëtte a vonót oszt húz rá cigány 
kapom a segéjt // /nevet/ Ez így ment // Hát nem sokat / öt-hat liter bőrt ëgy 
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dílután ügyi el // pazaroltunk fejenkint mer ennyit ël // Voutunk hatan heten 
// öt üveg bőrt / de elfogyott / hozzon még másikat // megittuk // 

Az apámnak vót héit kishóld főüggye // mëg hat csalággya // /köhög/ de én 
vóutam benne a leg // kriminálisabb // megmondom őszintén // Mër nekëm ha 
az apám aszonta hogy te ez így vagy mondom /ü / igen jó van // De nem sokájig 
monta / aztán aszonta hogy csináld // Csináld / fene ëtt vóuna mëg aszongya 
jobban tudod mint én // így / így voutunk // Hát ügyi hát // jókat múlattunk 
na // Vasárnap dílután gyerünk oda Rájzerék osztán // hagy húzza Bodzás 
Lajkának az apja / Józsi Sándor bácsi / Móré Lajos bátyám •// aztán // mind 
ezëk mán Kányáckinál ebbe a nagykerti kocsmába vótak // 

— Milyen volt az afosztóka meg a cuháré? 
A kriminás vót kérem // mer ott kiníztük a jányokat // kiníztük az ellenfelün

ket ha odajöttek ahun mink voutunk // oszt vagy űk megvártak vagy mink / 
/ Oszt akkor az úccán // jól megagyabugyáltuk egymást // Mer így ment // 

— Megverekedtek? 
Meg bizon // hát hőzöngött osztán hát // ki vagyok én / të vagy asziszëd / 

/ én is vagyok ott // Az enyi az egyenetlensíg / a jányír / mëg mit tudom én / 
ügyi Ц 

— Úgy csinálták, mint a szarvasok szarvasbőgés idején . . . 
Nem met / nekünk az mán / nekünk az mán szarvasbőgís vóut tizenöt éves 

korunkba // nevet / Akkor az mán vót / igen // ez nem vitás // Sokszor eszembe 
jut itt magamba hogy szidëlgëk ezënn a portán / hëj te jó Isten hova lettél 
énmellőlem! Itt egyedül vagyok // az annya hétszencségit // 

A háborúból hogy vette ki a részét, Sándor bátyám ? 
Vígig kivettem mindet ithon // ojan jól sikerült // /nevet / Nagyon jól sikerűit 

// Harminckilencbe, negyvenbe behíttak hazajöttünk / akkor ithon vótunk ëgy 
hónapig // akkor mëgin becsődített // Hát mi lesz itt / mi van itt hát? Gyulára 
a vadászokho lettem besorozva osztva // mán abba az időbe mër Szegeden 
szógáltam az utászoknál // ott ara a nagyálomás fele van ëgy laktanya // Hát 
ügyi ëccër mëgin jön ëgy behívó mikor majd ősszel is hazajöttem // Ënnye hát 
// mi lësz itt mán hát se munkáho nem tud az ember fogni / nem tudott semmibe 
fogni na / mingyán berántották // Ëgye mëg a fene // megjött a behívó / nahát 
akkor mennyünk // Mëgyëk a kössígházhoz // Elekes vóut a jeddző akkor // 
Mondom a bírónak / Sadri Gúnár vóut a bíró / ez a nagy // Mondom hun a 
jeddző? Aszongya odavan Berínybe a vásárra / ínnyé bassza mëg mondom hát / 
Hát mondom megjött a behívó hát éin mëgin mennyek // Aszongya ide hälgass 
// Ne vonújj be míg a jeddzővel nem beszílsz! Ű tutta az esetet // de én nem // 
Hát akkor tuttam mëg hogy // engemet felmentett a kössíg // kérelem úttyán 
// mint mezőgazdasági kisparasztot // Hát evvel nyertem mëg az összes háborút // 
Evvel nyertem meg az összes háborút // mert én // huszonkilenc éves vóutam mikor 
aho a rígi rossz faházho kerültem mint // választott kössígi képviselő // És én a há
ború vígijig ott kínlódtam a többivel // /Igen / 

— Akkor maga is ott ült a tanácsteremben? 
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Csak ijen képviselő mint most vannak ezëk a tanácstagok / nem az előjárók 
/ a tanácstagok ügyi //így vóut // 

— Mikor megnősült, hogy kezdte az életet? 
Óó akkor mán éin könnyen fütyültem // mert az apám ügyi nemigen tudott 

adni / mér hát neki se vóut // Oszt én úgy tettem mint // mint ahogy szokták 
az ojan emberek / hogy énbelőllem mégis csak kell hogy valami legyen // 
Elindultam a magam úttyán // Ëgy nadrágom vóut ojan // hogy // nem tudom 
megmondani hogy hun hány fót vót rajta // Majd ëccër elmentem az anyámho 
mer nem ott laktam // Asz mongya jaz anyám // Te // ijen nadrágod van? 
Mondom ijen // (nevet) Vóut nekem ünneplő dehát azt nem vittük mink 
sëmennyir a munkába // 

Asz mongya hogy / nem torn fejezzem így magam hogy // hát hogy tutta ez 
az asszony ezeket a fotókat így összerakni? Mondom anyám // a szegínysíg 
megtaníttya az embert jó tanácsadó mert mámmá is azt mondom // hogy a 
szegínysíg megtaníttya az embert // Megtaníttya // hogy mennyit kőüccsön / mit 
ëgyën és hogy dolgozzon / mert / a szegínysígnél csak ez a három tényező 
szerepel / a többi / a többi semmi hogy valaki hacacárézik / az nem nem // Én 
nem hacacáréztam soha / valaki nem jól szólt akkor ëgy nagy pofon vagy kettő 
oszt mentem tovább// 

— Sándor bátyám, volt-e maga uraságnál arató vagy cséplőgépnél részes? 
Nem vótam // ott se vóutam // ott se vóutam // villás vóutam // villás 

vóutam// 
— Mennyit kapott egy aratáson? 
Egy mázsa búzát kaptam / Fűszegbe vótam // tizenkét éves vótam / mikor 

villás vóutam // Kis Dézsi Sándor bácsi után vóutam // Ott lakott az állami 
soron rígen // Igën ëgy mázsa búza ëggy aratáson oszt kísz // Na dehát Fűszegbe 
nem vóut ojan nagy aratás // az könnyen ment // 

— Hány napig arattak akkor? 
Mit mongyak? Tíz tizenkét napot amit munkába eltöltöttünk /// hát az 

nekünk semmi vóut // mert mikor az aratás elmúlt // oszt megkapták azok az 
emberek azt a kis /// bíreket amír kaszáltak meg minden // azután az emberek 
is mentek vóna még tíz kila búzájír is napszámba ha // hëj lëtt vóna // én úgy 
mondom ahogy van // 

— Télen járt-e fát vágni az erdőre ? 
Jártam // Ëggy öl fát kellett ami gömbfábúl // amit nem kellett elhasítani // 

Azír attak ëgy forintot / abba jaz időbe // két ember húzta a fűríszt / Amit szít 
kellett hasítani // úgy kellett ölbe rakni // azír attak ëgy forint húszat // Hát ha 
két ember ha felvágott ëggy öl fát mán pedig nagyon lusta vót ha még annyit 
se vágott fél mëg nem rakott össze // akkor nagyon lusták vótak // / nevet / így 
mondom ahogy /// ijen dolog vóut // ijen dolog vóut // Mások mëg / mink mëg 
ugyë rendes fűríszesek vóutunk csak // mentünk nyakaztunk utánnok mëg azt 
a fákat amit ük ledöntötték // oszt hánytuk csomóba // azt félvágtuk // tíz 
centinál többet nem szabad vót rőzsébe tenni // mer az mán a // köjök botfába 
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tartozott // Szóval ez mëg oszt vót // harmados // Igen / harmadába csináltuk 
// és vóut fa annyi az udvaron // hogy ha ma annyi fa vóna az én udvaromon 
mint abba az időbe vót minálunk // aszondanak hogy ez piszkos csaló // 
Honnan lopta ez ezt a sok fát össze? Igen ez így vót // 

— Sándor bátyám, akkor volt jobb vagy most jobb? 
Erre is tudok felelni // Nekem akkor jobb vót mer fijatal vóutam // Akkor 

mámmá // hijába hogy kapom azt a kis // mit amit kapunk // mi jaz na // nyugdíj // 
Mámmá mán nem jó /// mer elmúltam mäjnem niccër huszonëggy éves// 

— Köszönöm, Sándor bátyám, hogy fogadott bennünket, és kívánunk nagyon 
jó egészséget! 

Nagyon köszönöm Mátyás // nagyon köszönöm! De jó van igen ebbe előre-
bocsátottuk hogy ebbe nincs politika / nem is ment bele semmi // Nem ment 
bele assziszëm // mert abba is tudnék // bassza mëg az a . . . / / 
Fekete Sándorné (Doboz, 1888. január 5.) 

A beszédfelvétel 1976 májusában készült Fekete Sándorné dobozi lakásában. 
F. S.-né 98 éves, csak a lakásban és a ház körül mozog. Idős kora miatt 
mindenben alkalmazkodtunk hozzá. Beszélgető partnerének Komlósi Mátyást, 
a helyi tanács műszaki előadóját kértem meg, aki rokona Fekete Sándornénak. 
A beszélgetés témájában előre megállapodtunk Komlósi Mátyással, a beszélge
tésen magam is részt vettem. Komlósi Mátyás hasznos segítségét ezúton is 
köszönöm. 

Fekete Sándorné szellemileg egészen friss j ó i emlékszik életének eseményeire, 
rokonaira, ismerőseire. A beszélgetés ebben a témakörben mozog. Beszédében 
a dobozi nyelvjárás tipikus sajátosságai és jelenségei jól tanulmányozhatók. 
Arra nézve, hogy a helyi nyelvjárást a mai állapotánál is eredetibb formában 
használja, az a bizonyíték, hogy a nyelvjárás sajátos jelenségei mellett (ë-zés, 
í-zés, záródó diftongusok: azonszótagú 1 kiesése, az 1, r, j nyújtó hatása stb.) a 
mai nyelvjárásokban már archaikusnak számító táj szavakat is használ (vö. 
„mërhogy elhaltak ipamék mijénk lëtt a ház"). Beszéde egyenletes, jó tempójú 
és — Komlósi Mátyás jelenlétének köszönhetően — természetes. 

A beszélgetésre Fekete Sándorné szobájában került sor, az asztal alatt szalad
gáló kiscsirkék csipogása folyamatosan hallható a felvételen. (K. M. kérdéseit 
a köznyelvi kiejtés szerint írtam át.) 

— Tessék elmesélni, hogy fiatal korában hogy is volt az! 
Hát bálba / szórakoztunk akkor fiatal koromba vagy jánykoromba // báloz

tunk // mëg cuháréztunk este házaknál vóut cuháré // 
— Hány bál volt egy évben ? 
Óó a~z ördög tuggya azt megmondani (nevet) // hogy hány bál vóut // mán 

én azt nem tudom // 
— Pünkösdkor? 
Éin nagyon feledíkeny / hát pünköskor vóut / húsvítkor vóut / így innepnapo-

kon vóut / 
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— Na és az uraságnál, mikor cselédek voltak, ott mi volt a teendő? 
Az én uram gépész vóut / hát az // dóugozott géppel // Símvasat is tutta 

csinálni / gőzekível szántott // ha szecskáztak géppel // szecskáztak ű vóut a 
gépész / ű hajtotta a gépet vagy ű kezelte // Ijen foglalkozása vóut // 

— Maguk meg végezték a háztáji munkát... 
Hát mink a háztáji / munkát csináltuk // ém mëg még sokat is csináltam // 
— A mellett még munkát is vállalt. 
Vállaltam mer // Sebenné nem jött ki mosni // vagy vasalni kimosott // mer 

Vargával haragba vóut // oszt aszonta nem akar Vargával tanálkozni // oszt 
odament az intéző a gépházba az én uramho hogy // engeggye mëg hogy 
mennyek fél vasalni // Hát aszonta megengedem de csak úgy hogy reggel a 
gyerekik dógát ëlvigezni othon mëg a jószág dógát // mire a kanász dudál othon 
lëgyën // Hát mëgengettik // jó van mehetek // elmentem // E vóut a foglalkozá
som mëg az othoni dolog // 

— A fizetése hogy volt ? 
Áá napszámot fizettek nekem // Hát én nem tudom megmondani hogy 

mennyit kaptam // csakhogy megfizettek írté// 
— Akkor még korona volt. . . 
Az // hát a vóut méig akkor /// még akkor a vóut // 
— Egy napszámból mit lehetett venni, mennyi szalonnát vagy vagy zsírt vagy 

cukrot? 
Hát azt nekem nem kellett venni / se zsírt / se szalonnát mer vóut nekünk // 
— Hát egy pár cipő mennyibe került ? 
Óó ëgy pár cipő akkor / nem sokba került // lehetett venni óucsóun // Hát 

nyó tíz forint // körül vóut // Igen / hát mán akkor ojan píz vóut // Fizetíse az 
én uramnak több vóut mint a birësëknek // mer nekünk megvóut két tehéntartás 
// két börnyútartás éves koráig // akkor vetemífőüdünk is nekünk nígy lánc vóut 
// kaptunk százhúsz kíve rőzsét ëgy évre // kaptunk két köbméter sinkfát // Hát 
nekünk több vóut a fizetísünk / hát nekünk megvóut a megílhetísünk / én nem 
mondhatok ara semmit hogyhát nem lëtt vóna mer // megvóut a megílhetísünk 
// 

— Rézi néném, hány család volt? 
Vóut nekem héit // Mikor nőüttek bíres vóut // ëggy elment kovácsmesternek / 

Gábor kovácsmestenek tanúit // a másik mëg // hónapos vóut // a harmadik is a 
vóut hónapos // mán mikor ojan vóut hogy elírte azt az időt // fëlvëttik 
hónaposnak / azok is mind kaptak ëggy-ëggy hóud kukoricafődet vetemífődet 
hát // nekünk megvóut a mi megílhetísünk // 

— Szóval a cselédek gyerekeit az uraság alkalmazta? 
Alkalmazta hogyne alkalmazta // Mán mikor ojan vóut nekem // Pista is vagy 

Gábor is améik ojan vóut // hogy mán tizenkét évet betőütötte nem ment tovább 
iskolába // ment kanászböjtárnak / mer vóut az uradalomnak // kanász csűr 
csürhe vagy hogy mongyam mán // osztán oda kellett bojtár / oszt mentek 
bojtárnak // Mikor öregebbek lettek ahogy nőttek // akkor mëg mán hónaposok 
lettek oszt többet kaptak // 



— A cselédek disznóját őrizték? 
Azt őríztík / azt / vóut a mellett ember is // csak űk bojtárok vóutak // Hát 

nekünk megvóut a megílhetísünk // azír hogy sokan vóutunk // 
— Mikor kerültek ki maguk az urasághoz ? 
Hát azt nem tudom megmondani hogy hányba // mér mikor mán éngëm elvett 

/ mán az uraságnál dóugozott // 
— Akkor magát mindjárt a majorba vitte sógorom ? 
Nem mingyán / három évig itt laktunk eb ennél a háznál // Máj három év 

után mentünk ki Őzesbe // akkor ott vóutunk ëggy pár évig csak // nem sokáig 
nem tudom biztoson két évig vagy meddig mer elvittík katonának // behítták 
katonának // Oszt akkor én mëg nekem aszonták mennyek össze mással ëggy 
konyhára lakni // adnak fél kommencijót hogyha elmegyek dóugozni // Mon
dom én nem mëgyëk dóugozni / a gyerekeimet nem hagyhatom // se nem 
mëgyëk egykonyhára senkivel // Akkor írtam az uramnak hogy // mi a // 
kívánság hogy én mennyek dóugozni / mér Rézi jányom akkor még csak ojan 
/ két éves vóut // mondom hova tegyem és azt // Aszonták hogy // a magtárpallá-
son rostálunk oszt ott lehet velem // Nahát én ezt nem tëszëm mëg // Megírtam 
az uramnak / hogy elkőütözök haza // mer itt mëg Buktájék laktak mán ebbe 
a házba / mán akkor ez a ház nekünk megvóut // mërhogy elhaltak ipamék 
mijénk lëtt a ház // Aszonta nagyon jól csinálom ha hazajövök //jöjjek is haza // 
Máj lëssz ahogy lëssz // Eljöttem haza oszt ithon vóutam // 

— Mikor sógorom oda volt a háborúban, maga itthon lakott? 
Ithon // mikor hazakerült / / . . . . nyugdíjas lëtt / mer mán öreg vóut // Akkor 

aszonták neki itt a Belsősígbe a // főgépész hogy mennyen ki Fűszegre lakni // 
Hát aszongya ezën még gondolkozók // hogy kimëgyëk-i // Mikor hazajött 
monta hogy // Fűszegbe keik menni lakni // Mondom én nem mëgyëk // csak 
úgy mëgyëk ha magam lëszëk egykonyhán / én senkivel nem méik egykonyhára 
// Megatták // mehettünk magunk egykonyhára // 

— Az egykonyhán való lakás az úgy volt, hogy fele konyha a magáé, fele meg 
a másiké? 

Nem / nem / a enyím nem úgy vóut / a birësëké vóut úgy // Nekünk a // víginéi 
vóut ëggy ojan magánlakás // oszt mink azt kaptuk el / hát nem vóut a csak 
ëgy szoba / ëgy konyha / ëgy kamara // E vóut a vígin annyi lakás // Hát 
mindegy de csak magam vóutam / ha ëgy szoba vóut is // Hát mink így íltünk 
az uraságnál hogy // Birësëk / hát ugyë nekünk aho semmi közünk se vóut // 

— Akkor volt jobb, vagy most jobb? 
Nekem most is jó // akkor is jó vóut // Fijatal vóutam oszt bírtam dóugozni 

mindent // mer mámmá mëg ki vagyok alva mint a kutya / ha többet dóugozok // 
Mán most alig birok dóugozni // 

— Hányan voltak testvérek? 
Tesvírek óó // vóutunk mink // tesvírek is vóut / Miháj bátyám // aztán László 

// aztán Rozi // aztán Zsófi // aztán mëg Zsuzsi // mán ez öt // vóutunk vagy 
hatan // 
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— Mind magas korban halt meg. 
Mind / mind idős korba . . . kilencvenëggy / mikor meghalt / Laci / az 

nyoucvannigy mer // az énnállam fiatalabb vóut László // Mari néni / az // a 
vóut a legöregebb // 

— Hogy telnek a napjai, Rézi néném ? 
Nekem? egyedül // (A gyerekek) mind itt vóut vasárnap / ad az öregek napjára // 

Mind jöttek Isvány is itt vóut felesígestűl / Ilonka itt vóut // urastul // akkor 
a jányom itt vóut // hát vóutunk ëgy házzal // vasárnap // 

— Ilonka meg István sorsa hogy volt ? 
Hát Ilonka // hát Ilonkának meghalt az annya // Az Isván csalággya vóut 

Ilonka is Isvány is // Most osztán mind a kettő énrám maraít // Én neveltem 
fél űket / mer Ilonka csak ojan két éves forma kisjány vóut // Pista mëg mán 
nagyobb vóut // Ű vóut az öregebb // Ilonkánál // Oszt vasárnap mind itt vóutak 
Ilonkáék is / Pistáék is / hát hogyhát eljöttek öreg napjára // Vagy anyák napjára 
vagy (nevet) mi vóut vasárnap // Mind itt vóut // Nekem vóut // hat fijam vóut 
// mëg ëggy jány // Hát az ëgy jány van mëg // mëg a legfijatalabb mer József 
a legfiatalabb / vagy ű a legfijatalabb // Hát űk ketten vannak mëg // Itt a 
temetőbe van három fijam / kettő a háborúba maratt // (Erősen hallatszik a 
kiscsirkék csipogása.) Mán azt is / azt is // Még mindig megvagyok // Mondom 
hogy // mán valaméjk mir nem hí el éngëm mán hogy mennék én is utánnok // 

— Rézi néném, abban állapodtunk meg, hogy megvárja, hogy elhozzam a tortát 
száz szál gyertyával... 

Hát azt a jó Isten mongya mëg // (nevet) hogy elirëm-ё a száz évet vagy se // Nem 
tudom // 

— Mikor született Rézi néném ? 
Ezernyóucszáznyóucvannyóudzba // január máso vagy január ötödikén // 

Hát most aki ki tuggya számolni ki tuggya mennyi. . . // 
— Mindig itt Dobozon élt? 
Itt / itt / én nem mentem másfele soha // vagy nem mentünk csak ide a 

majorba // Nem vóutam soha Pesten // Nagyenyedën vóutam // mer a fijam ott 
vóut // katona // oszt oda elmentem // hozzá // Miháj vóut ott // Itt vóutam 
legmesszibb / hát Nagyváradon vóutam // mëg ott Nagyvárad körűi valami // 
falu vóut vagy mi vóut ott vóutam // mer ott is vóut ëgy fijam // úgy hiszem 
Miháj vóut ott // oszt oda is elmentem // mire hazamentem // mán ű eljött / 
elhozták onnen // 

— Hát Rézi néném nagyon szépen megköszönjünk, hogy ennyi időt ránk szánt. 
A századik születésnapján is eljövünk. 

Én ennyi időt el // Jäj nem tudom hogy írem mëg // hogy hogy írem mëg nem 
tudom // (nevet) Jó vóuna ha elírném // úgy gondolom hogy jó vóuna / de más 
máskíp mëg gondolom // hogy úgyse írem mán azt el // Hát én ezt még nem 
tudom majd hogy lësz / elírem / nem írem (nevet) // 

— Köszönjük szépen és jó egészséget kívánunk! 
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