
Saffer Veronika 

KANIZSA KÖZSÉG 
ÉS KÖRNYÉKÉNEK 
NYELVJÁRÁSA 

Dolgozatunk e fejezetében a vizsgált terület nyelvhasználatában elő-
forduló beszédhangokkal foglalkozunk. Vizsgálatunk a nyelvi gyakor-
latban fellelhető valamennyi fonémára kiterjed. 

Munkánk során tanulmányozzuk a tájnyelvi fonémák sajátosságait, 
funkcióit, azok egymásra való hatását. Ezeket a jelenségeket minden 
esetben összevetjük a művelt köznyelvi normával. 

A hangok jelölésére a köznyelvi jelölési módot alkalmaztuk. A köz-
nyelvtől eltérő hangokat mellékjelekkel láttuk el. 

Ennek a tájnyelvnek egyik jellegzetes sajátossága a középzárt é 
használata. Ez a fonéma a köznyelvi e rovására igen megterhelt ebben 
a nyelvjárásban. 

Elterjedt még az ajakkerekítéses, hosszú a hang, amit a munkánk-
ban á-val jelölünk. Képzését tekintve a köznyelvi hosszú á párja lehet-
ne. PL: ara ( = arra), hagat ( = hallgat) stb. 

Az elnyújtott e hangot a következő mellékjellel láttuk el: e. Ez a 
fonéma a nem szótagképző 1, r, t előtt fordul elő: énéz, ere ( = erre), 
mere? ( = merre?). Ilyenkor az 1 kiesik, az e pedig megnyúlik. 

A NYELVHASZNÁLATBAN REALIZÁLT BESZÉDHANGOK 
RÉSZLETES VIZSGÁLATA 

A magánhangzó-rendszer 

Köznevi e használata 

Megtalálható: 
Hangsúlyos helyzetben: be, de, fej, cefre, egér, hejzet, keres, legíny, 

lepíny, meleg, nehéz, perec, sereg teher stb. 
Toldalékokban: csíves ( = csöves kukorica), vizet, kemencébe, lé-

pínyre, nevetnek, tévéttek, jékbe, kezibe, bögyibe stb. 
Megterhelése sokkal kisebb, mint a köznyelvben. 
A középzárt é igen elterjedt. Ez adja ennek a nyelvjárásnak egyik 

jellegzetes vonását. Ez a hang is elölképzett. Egy teljes képzőmozzanat-
tal eltér a rövid e-től. Egy fokkal zártabb. 
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Előfordul: 
Egytagú szavakban: lé, léssz, még, né, meggy, szem, véss. 
Magashangú többtagúakban: 
Hangsúlyos helyzetben: egyél, egyedül, eszik, étet, gérénda, kérészt, 

deci, teszi stb. 
Hangsúlytalan helyzetben: ember, gérénda, Etélka stb. 
Vegyeshangú többalakúakban: 
Hangsúlyos helyzetben: deszka, bétyár, hernyó, lékvár, szécska stb. 
Hangsúlyos helyzetben: deszka, hétyár, hérnyó, lékvár, szécska stb. 
Hangsúlytalan helyzetben: gérénda, Etélka. 
Előfordul toldalékokban: léesétt, mindén, betégén, veszék, vigyén, 

színés, rétkés, réndes, éfelejtétt, ellenkézik, eszes, észték, hirés, fehirén, 
jegyéz, lesékédik. 

— Jó réggét! Jó emberré vát a', csak az ital kísűbb érontotta. Hát 
kenték, mi járatba vannak? Mégétte az má' kinyére javát. 
(Kanizsa). 

Labiális ö-zés 

Ennek a fonémának az elterjedése is igen nagy különösen Adorjá-
non, Kanizsán, Martonoson. Ez adja ennek a nyelvjárásnak a másik jel-
legzetes sajátosságát. Ebben az esetben nagyon érezhető a zártabbá vá-
lási tendencia. 

Előfordulása: 
Egytagú szavakban: lössz, mög, lött, köll, gyöp, pör stb. 

— Nagyon a bögyibe van a dolog. 
— Vödd lé jop szarvámat, akkó maj mög lössz a zönnivalód. 

Ügy is lött, löcsavarta a tehén szarvát oszt étközött. 

Többtagú szavakban: 
Hangsúlyos helyzetben: öszik, mönnek, szögíny, fölőtöszködik, bön-

dő, csönget, bötű, fölöslégös, ölég, pörzsöl, röstell, söprű, zsömje, köllött, 
körösztfa stb. ( 

— Nem bánt a má sönkit sé. (Kanizsa) 
— Fölőtöszködött, oszt émönt hazúrú. (Kanizsa) 
— Eszt a téhénet nem lőhet möktartani a házná. (Martonos) 

Hangsúlytalan helyzetben: öntött, gyerök, mindönt, kérdöszték, fér-
hön, köllött, körösztfa, segítközni, étközött, pöndöl, fölösleg. 

— Ki köllött haj tani a téhénet a mezőre. (Kanizsa) 
— Bizony, nagyon sokat köllött még anyámékon is segítközni. 

(Adorján) 
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- Vót akihön e sé köllött mönni, együtt magátú. (Kanizsa) 
— Azelőtt korán férhön menték a lányok. (Martonos) 

Toldalékban és toldalékok előtt: kérdöszték, akihön, bögyös, vermöl, 
tisztöl, béről, hengéről, érdéköl. 

— Vótunk a szomszédba aratáshó segítközni. (Martonos) 
— Mind férhön möntek a lányok, csak én marattam itthon szégyön 

szömre. (Adorján) 

Az i helyett is előfordul az ö: ösmerős, ösméréccsíg. 

— Jó ösméréccsígbe vótunk a Zsámbokiakká. (Kanizsa) 

Használják még a hosszú nyílt e-t (jele: é), leginkább a 1, j, r előtt 
pótlónyújtásos helyzetben. Képzése a rövid nyílt e képzéséhez viszonyít-
va egy árnyalattal magasabb nyelvállású. A hangzás időtartama jóval 
hosszabb, mint a rövid e-é. 

Megtalálható: 

Hangsúlyos helyzetben: enéző, észédűt, etakaroggy, étanáta, évát, 
észámót, élát. 

— Bétegös gyerök vót, oszt enéző vót hozzá az embör. (Adorján) 
— Eszédűt az ember a naty forróságba. (Martonos) 
— Écsavarta a Ián' fejit. (Kanizsa) 
— Évát az urátú. (Kanizsa) 
—• Ehűt benne a vér, mikó méglátta. (Kanizsa) 
— Há kétek, mi járadba vannak? — Maj mög mongya ké ha akari. 

(Kanizsa) 

Hangsúlytalan helyzetben: 

— Aliig teletünk ki avvá akis tűzrevalóvá. (Kanizsa) 
— Jó réggét! 

A köznyelvi é előfordulásai 

Hangsúlyos helyzetben: én, érdeköl, és, fél, gége, név, jég, nyél, 
pék, széna. 

Hangsúlytalan helyzetben: veréb, egér, kévés, levél, kövér, málé. 
Megesik, hogy az e helyett é-t használnak: téföl, de van, amikor é he-
lyett használnak e-t: hetfü, szémvonyó. 

Toldalékban: kézné, födél, anyámé. 

— Szémvonyóvá széggyük ki a hamut a kemöncébü. (Kanizsa) 
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A hosszú é középső nyelvmagasságú, elölképzett (palatális), ajak-
részes (illabiális) hang. Megterhelése nem nagy ebben a nyelvjárásban. 

A zárt í használata 

A köznyelvi előforduláson kívül, é helyett i-t használnak: 
Hangsúlyos helyzetben: fínyés, píz, kíszít. 

— Ekíszűt má az a zebéd? (Kanizsa) 

Hangsúlytalan helyzetben: lépíny, légíny, fösvíny. (mindenütt) 

— Fösvíny ember vöt a zapám, az isten nyúgosztajja. (Kanizsa) 

Toldalékokban: árnyík, kilis, nyerésig, egíssíg, nevéccsíg, zőccsíg, 
törvíny, kövétkezmíny. 

— Fő az egíssíg! 
— Szüksíg törvínyt bont. 

Az ü helyettritkán köznyelvi i-t ejtenek: kilső (régi alak). 

Az ü, ü képzése és használata 

Az ü, ű képzése hasonló a köznyelvihez. A nyelv elülső része emel-
kedik a kemény szájpadlás, a palatum felé. Az ajkak erősen kerekítve 
állnak. Tehát elölképzett (palatális), ajakkerekítéses (labiális) magán-
hangzók. 

Sokszor a köznyelvi ö, ő helyett használják, ezért megterhelése na-
gyobb a köznyelvi ü és ű-nél. 

Az ü, ű egy fokkal magasabb nyelvállású, zártabb, mint az ö, ő. 

Előfordul: 
Hangsúlyos helyzetben: küvés, lüvés, türül, ű stb. (Kanizsa) 
Hangsúlytalan helyzetben: gyöplű, edörgőte. (Kanizsa, Adorján) 
Toldalékokban: bögrébül, szívbül, kímínybül, kinyérbül, élőrül, em-

beriül, gyerékrül. 

— Dinyébű is jó lekvárt fősztünk valamikó. (Kanizsa) 
— Vót, amikó kinyérbű sé vót ölég. (Martonos) 

— A gyerékrű minden szombaton lemostuk a ruhát. (Kanizsa) 

A veláris mély magánhangzók 

Használatukban nincs eltérés a köznyelvitől. Az azonszótagú 1 kiesé-
se után, pl. az a hosszúsága megnövekszik: daráták, hasznáta, kapáta 
lékaszáta, mékszánta. 
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— Lékaszaták má a búzát, mikó hazagyüttem a katonasáktú. 
(Kanizsa) 

— Kihasznáták a jóságukat. (Martonos) 

A hosszú 1 előtt is hosszabban ejtik, az 1 pedig megrövidül: alomás, 
álvány, szálás. (mindenütt) 

— Eszállásótak bennünket privát házakhoz. (Adorján) 

Előfordul, hogy a szóvégi j előtt is meghosszabodik az á, ha a j el-
marad: kirá' — kiráj. (Csak idősebb korosztálynál tapasztalható.) 

A rövid a és a hosszú á használata 

Minden viszonylatban megtartja köznyelvi sajátosságait: arat, ka-
páll, kapkod, kijabál, néha, ravasz. 

Az á hang képzésénél a nyelvhát hátsó szakasza hátrafelé emelke-
dik a szájpadlás hátsó része felé. Az ajakréssel képzett hang. 

Az o, ó hang használata 

Hangsúlyos helyzetben: bor, borzad, tompa, sonka; tó, róka, pótul, 
bólint stb. (mindenütt!) 

Hangsúlytalan helyzetben: akol, barom, bolond; salló, fakó, ringyó, 
hajó, patkó, Petykó ( = Péter), csikó, bagó stb. 

Toldalékokban: vonalzó, savós, szabó, adó, csapó, kikapós ( = me-
nyecske); asztalos, lapos stb. (mindenütt!) 

Az o, ó fonéma megterhelése kisebb a köznyelvinél. 
Az o, ó fonéma középső nyelvállású (veláris) ajakkerekítéses (labiá-

lis) hang. 

Az u, ú használata 

Hangsúlyos helyzetben: bunkó, csutora, dudva, furkó, guja, hurka, 
Julis, munka, udvar, puszta; cúkor, búg, bútor. 

Hangsúlytalan helyzetben: kapu, lapu ( = fűféle); bajúsz, tanú, vájú, 
túrú, varnyú. 

Toldalékokban: balul, okul, tanul; kopasznyakú ( = tyúk), lábú (rö-
vid lábú, hosszú lábú). 

Sok esetben u-t vagy ú-t használnak o, ó, helyett is. 
Hangsúlyos helyzetben: csuda, ustor, summa, pundró, csudákozik, 

csudáll, cupák, csurog, durung; fújtogat. 
Hangsúlytalan helyzetben: durung, kukurikul. 
Az ó helyett használnak ú-t is: fúrú, rúlla, rúzsa stb. Pl.: 
— Oszt a fúrúvá héjét csinátunk a palántáknak. (Adorján) 
— Azúta sé köszön a„szégyöntélen. (Kanizsa) 
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— Jó summa píszt kaptunk akkó a dohányé. (Adorján) 
Az o helyett u is előfordul: fábul, ablakbul, dézsábul, jóbul, kutyá-

bul, kúdbul, naggyábul, kocsirul. 
Ezeknél az eseteknél is a zártabbá válás tendenciája érvényesül. 
A -ból, -ról, -tói helyett a -bú, -rú, - tú is igen elterjedt: kúttú, 

hásztú, attú, tálbú, sárbú, kátyúbú, ágybú. 

— Kutyábú nem lössz szalonna, (mindenütt!) 

(Akkor mondják, ha valakiről azt feltételezik, hogy sohasem ja-
vul meg.) 

—- Csalággyárú azé gondoskodott, ha ivott is. (Martonos) 
Az u, ú képzésénél a nyelvhát hátulsó része emelkedik az ínyvi-

torla felé. 

A magánhangzók rövidülése 

Névszóknál: 
Hangsúlyos helyzetben: ovoda, ovóhej. 

Nazális (orr) magánhangzók 

Az a, á, o, í, esetében az n, ny előtt orrhangú színezetet kapnak. 
Ez leginkább a szó végén jelentkezik akkor, ha a következő szó mással-
hangzóval kezdődik. Ez különösen a v és a n előtt érződik. 

— Szép légi' vót az uram. (Martonos) 
— Lá' koromba szépen őtöztetött a zanyám (Adorján) 
— „Jólakott, de a Ián' nem látott sömmit sé." 

Diftongusok csak elvétve fordulnak elő. Egy-két esetben hallottuk: 
szeep ( = szép) nyíló diftongus. 

Ha megvizsgáljuk nyelvjárásunkat, a következő hangmegfeleléseket 
tapasztaljuk: 

a~e : vértyog, kommendál; 
a~o : borozda; oszt(án), komra, ittos; 
Előfordul képzésben, ragozásban, is: hajjonak ( = haljanak), lábos, 

magos. 
e~ i : ériggy, kinyér, igényes, téli, messzi; 
e~ö: pöröl, köll, slingöl, pörnye, pötty. Leginkább az 1 előtt for-

dul elő. 
e~ő: kő ( = kell), mőre? ( = merre?); 
e ~ ü : térbétyül ( = térdepel); 
é~ í : dícsír, kíszül, kímíny, gyíkíny, pintek, kísű, kísz, égisz, féhír, 

kínyés, píz; -ság rag: kössíg, szégínysíg, békéssíg, betégsíg, egíssíg; 
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i~é : péngál, ténta ( = tinta); 
i~ö: ösmer; 
i~ü : üsmer; 
o~u, ú: kápuszta, mustoha, búkor, csukor, vánkus, ithun, hun? 

( = hol?), éhun, durung, ustor, szagul, hajul, i jemfurma, úta (-óta), 
rúzsa; -ról, -ból, -tói, -bú, -tú; 

ö~ü : üvé, sütét, gyün, lük, tüve, gyükér, fütyürész; 
ő~ü : tű, lű, töpörtyű; -rű, -bű, -tű; 
ü~ i : kislő (régi alak); 
ő~ü : hétfü. 

Külső és belső hanganalógiák 

Belső hanganalógiák: 
Akkor jelentkezik a belső hanganalógia, ha a magánhangzóra a mel-

lette lévő szótag magánhangzója hatott: savanya, kesére, randa, fékétő 
( = főkötő), méré, éccé, kéccé (kétszer), girizd, koncsorog, onoka, túrú, 
fúrú, kukuríkol, fűsű, türül (túró, unoka, kukorékol, fésű, törül helyett). 

Külső hanganalógiák: 
Akkor jelentkezik a külső hanganalógia, ha a szó magánhangzójára 

valamely más szó hangzója hatott: hasidék. 
A magánhangzó megnyúlik, ha a rag végéről lekopik a mássalhang-

zó. A -hoz, -héz, -höz rag -hó, hő-re csonkul. 
Ugyanez történik, ha tőszótagból vész el valami mássalhangzó, kü-

lönösen az 1: ket (-kelt), tova (-tolva), sűdő ( = süldő) stb. 
Előfordul rövidülés is: szemet (szemét), szopos ( = szopós). 

A magánhangzók realizációja 

A) A rövid magánhangzók rendszere 

A vizsgált helységekben kivétel nélkül megvan a középzárt é mint 
önálló fonéma, ezért a rövid magánhangzók rendszere nyolc rövid fo-
némát különböztet meg: 

a o u 
e é ö 
i ü 

A realizációk többnyire azonosak minden helységben, talán a meg-
terheltségi sorrendben van eltérés. Általában a zártabbá válás tenden-
ciája tapasztalható. A fonémák megterheltsége szempontjából az ö-zés 
mértéke nem mindennütt egyforma. Mindegyik helységben jelen van, 
de Adorjánon a legkifejezettebb, utána Martonos következik, de hasz-
nálják Kanizsán is, különösen azok, akiknek szülei vagy nagyszülei Sze-
ged környékéről és a Bánátból telepedtek ide. 
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Rövid magánhangzók realizációja: 
Kanizsa Martonos Adorján 

a a. é, á a, o, é, a a, é, 0 , á 
0 o, u o, u o, u 
u u u u 
e e, i, o, 0, U, 1 e, 1, 1, o, o, u e, í, 1, o, o, e 
é é, ö é, ö e, o 
ö ö, u ö, u o, u 
i i, o í, o í, o, u 
ü ü, 1, e, 0 ü, 1, e u. 1, e> 0 

Hosszú magánhangzók realizációja: 
Kanizsa Martonos Adorján 

á á á á 
ó ó ó ó 
ű ű e ü, é ű, é 
é é, é, ő, i é, é, ő, i é, é, ő, i 
ő ő, é, é, ú ő, é, é, ú ö, é, é, ú 
í í, é, i í, e, i í, e, i 
ú ú, ő, ü ú, ő, ü ú, ő, ü 

Ebben a nyelvjárásban 7 hosszú mássalhangzó áll szemben 8 rövid 
magánhangzóval. A realizációk aránylag egységesek minden helységben, 
ami a hosszú magánhangzókat illeti. (Ilonafalva [Zimonic] hangzórend-
szere megegyezik a három nagyobb település hangzórendszerével, ezért 
itt külön nem tüntet tük fel.) 

A nyelvhasználat magánhangzóinak gyakorisága helységenként 

Kanizsa Martonos Adorján 
Hangok előfordulási 

szám 
előfordulási 

szám n '/ (i 
előfordulási 

szám 0/ /» 

e 105 10,5 150 15 156 16,6 
é 117. 11,7 113 11,3 62 6,2 
e 18 1,8 13 1,3 24 2,4 
é 24 2,4 49 4,9 33 3,3 
i 125 12,5 122 12,2 109 10,9 
i 35 3,5 29 2,9 13 1,3 
a 228 22,8 255 25,5 211 21,1 
á 8 0,8 5 0,5 5 0,5 
á 79 7,9 59 5,9 75 7,5 
5 1 0,1 — — 1 0,1 
0 94 9,4 78 7,8 94 9,4 
ó 50 5,0 47 4,7 50 5,— 
ö 32 3,2 54 5,4 81 8,1 
ő 15 1,5 2 0,2 21 2,1 
u 38 3,8 2 0,2 36 3,6 
ú 20 2 — 5 0,5 9 0,9 
ü 9 0,9 5 0,5 9 0,9 
u 3 0,3 12 1,2 12 1,2 
összesen: 1000 100,— 1000 100,— 1000 100,— 
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A magánhangzók gyakoriságának megállapítása céljából 1000 ma-
gánhangzó fonémát tartalmazó szöveget elemeztünk. A minta kis ter-
jedelme miatt meg kell fontolnunk, hogy a kapott arányszámot a vizs-
gált nyelvterület egészére vonatkoztathatjuk-!?. 

Mássalhangzós sajátosságok a kutatási terület nyelvhasználatában 

A mássalhangzók képzése teljesen megfelel a köznyelvinek, de fel-
használásuk nyelvjárási sajátosságokat mutat. 

A mássalhangzók fonémaállományában az ly hiánya jelent eltérést 
a köznyelvi állapottól. A ly hiánya a j megterhelését növeli: fojó, bogja, 
kiráj, Miháj stb. Ezt eredményezi a Íj hangkapcsolat teljes hasonulása 
is: ajj, átajjábú csinájja stb. 

Ingadozás tapasztalható a hely kifejezésnél mindegyik helységben: 
hél'héj. 

Például: 

— Van hél ölég. (Adorján) 
— Jó héj éz itt. (Kanizsa) 

Előfordul a ly 1-lel való helyettesítése, azaz az ly depalatalizálódása: 
sélöm (Adorján), néméllik (Martonos), luk, lukas (mindenütt!). 
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Például: 

— Éty lukas garas, nem sok, dé annyi nem vót akkó a házná. 
(Kanizsa) 

— Szép sélöm ruhám vót akkó, lá' koromba. (Adorján) 

Az 1 igeképző, ha utána nem mássalhangzóval kezdődő szó követke-
zik, vagy ha a szó után szünet van a beszédben: babráll, aféktáll, bé-
szíll, cseríll, csináll, deráll, dudáll, hátráll, járkáll, kapáll, kijabáll, kaj -
báll, kipróbáll, kiszógáll, palántáll, piszkáll, rostáll, sajnáll, tanáll, za-
báll, tréfáll. PL: 

— Rátarti vót a mindég, dé aféktál l .a még most is. (Kanizsa) 
— Édégéll. Fődet munkáll harmadábú. (Martonos) 
— Kajbáll, dudáll a kondás oszt kieresszük a malacokat nöki. 

(Adorján) 

A lakosság nyelvhasználatában megfigyelhető az igazodás (accomo-
datio) az iskola és istálló szóban. 

Az iskola szóban a k hang hatására a s hangot a szokásosnál hát-
rább, míg az istálló szóban a t hatására előrébb képezik. 

Igazodás tapasztalható a nk és ng hangkapcsolatnál is: iqkább, iqg, 
illetve a n hangot a szokásosnál jóval hátrább, a k és g hang helyén 
képezik. 

Hasonulási (assimilatio) esetek 

1) Részleges hasonulás 

a) A zöngésség szerinti részleges hasonulás, mint a köznyelvben, 
hátraható. PL: kabd, doptam, ragd, tísz tyúk, fokta, tőtyfa, naty sár stb. 

A h hang is zöngétleníti az előtte álló zöngés hangot: athat 
( = adhat). 

b) A képzés helye szerinti hasonulás a zárhangok elé kerülő orr-
hangoknál figyelhető meg: szémpor ( = szénpor), szémvonyó ( = szén-
vonó), konyty ( = konty), ronygy ( = rongy). 

Az orrhangok képzésük szerint sokszor hasonulnak egymáshoz: vam 
még ( = van még), tám még ( = talán még). 

2) Teljes hasonulási esetek 

a) Hangtani kötöttségű teljes hasonulás 
A mássalhangzók hasonulása e nyelvjárásban amikor hangtani kö-

töttségűek, leginkább előrehatók: annya, báttya, faggyon, haggyon, 
kéccsík ( = két csík), rozzár ( = rossz zár), éccél ( = egy cél), de van pél-
dánk a hátraható hangtani kötöttségű hasonulásra is: egíssíg, néhís-, 
síg stb. 
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A köznyelvi használattal szemben még a következő teljes hasonu-
i eseteket figyelhetjük meg: 

rl > 11: salló, babéllevél, kollát. 

— Sok szöm ottmaratt a tallón. (Adorján) 
— Kollát van az istállóba a lovak köszt. (Kanizsa) 
— Sallóvá váktuk a fattyat. (Adorján). 

dl >11: allak, pallás. 

— Monta édösszülém, nem allak, ahhó a gazembörhő, dé néköm 
ugyan beszélhetött. (Adorján) 

— Jó naty pallás van, éfér rajta sok mindön (Kanizsa) 

nl > 11: killódik, szégyéllős, ajáll. 

— Nagyon szégyéllős vótam kislán' koromba. (Kanizsa) 
— Ekíllódik veié valahogy, dé ném sok hasznát vöszi. (Kanizsa) 

Ír > rr: barra, asztarrú, farrá ( = falra). 

— Ha aszt akarjuk mondani az ökörnek, hogy bárrá kanyaroggy, 
akkó aszt mongyuk: hajsz! (Kanizsa) 

Íj > jj: hajja, ajja. 
gn > nn: ténnap. 
dn > nn: fekünni, foganni, szönni. 

-— Ném szogtunk mink léfekünni a tyúkokká. (Kanizsa) 
— Foganni mernék, hogy efeléjtötté anni a malacoknak. (Martonos) 
— Szénni kő a ződbabot, mé elérik. (Kanizsa) 

gyn > nn: hanni. 

-— Hanni kő, maj mög unnya. (Adorján) 

Előfordul még a következő mássalhangzó-változás: 

k > g: gunyhó; 
n > ny: nyől, nyőstíny, szappany; 
dj > ggy: tuggya, haggya, tagaggya, ragaggya; 
t j ^ ty, > tty: hajtya, fattya, falattya; 
— Tuggya mink szögínyök vagyunk, ném birjuk mink aszt a módit. 

(Adorján) 
-— Ném haggya abba aszt az ordibálást, éz a fattya köjke. (Martonos) 
— Má bizony, kihajtya a libákat a part alá. 
— Ety falattya, éz a gyerök. (tetszéskifejezés) (Adorján) 
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3. Összeolvadásos jelenségek 

A lakosság nyelvhasználatában az összeolvadásnak több fa j tá já t 
figyelhetjük meg: 

a) Alaktani kötöttségű összeolvadást figyelhetünk meg akkor, ami-
kor a t végű igéhez a felszólító mód - j jele kapcsolódik. Ilyenkor a t + j 
helyett ss vagy cs (ccs) hangot ejtenek. Pl.: fut + j > fuss, hass, láss stb. 
Nincs eltérés a köznyelvi normától. 

Palatalizációs jelenségek: 

Az n palatalizációja általános. 
Előfordul: 
A szó elején: nyől, nyőstíny. 
A szó belsejében: igényes, vonyó, téknyő, szerénycse, fonyatos, 

vonyít. 

4. Mássalhangzók megnyúlása 

Megfigyeltük, hogy az 1 hang intervokális helyzetben megnyúlik: 
belülle, előkellő, hálla, hállás, hálló, inygyenéllő, meséllő, rulla, szallag, 
szőllő, termellő, tülle, vasálló, kánikulla, düllő, köpüllő, reszellő stb. 

— Jó embör lött belülle. (Adorján) 
— Röstőtem, hoty ojan előkellő úr táncol velem. (Adorján) 
— Tülle osztán ott rohathat mindön, ingyönéllő vót a világ élétibe. 

(Martonos) 

Megfigyelhető még néhány mássalhangzó geminációja intervokális 
helyzetben: 

j > jj: mögijjett, héjjük; 
p > pp: köppeny, köppű; 
k > kk: órakkó; 
z > zz: közzé (névutó) 
A s végű mellékneveknél, ha módhatározó ragot vesznek fel, az s 

ikerítődik: bizonyossan, érőssen, pontossan, rendéssen, sóssan, lucskos-
san, vizéssen, zsírossan. 

— Édösanyám jó paprikássan mög zsírossan főzött mindég. (Kanizsa) 
— Ojan mézes-mázossan bészét, hogy ehittem. (Martonos) 
— Eccé osztán, mikó éccaka vittük a dohánt, tanákosztunk a finán-

cokká, oszt nagyon mögijjéttem, hát nem beléestem úty őtöze-
téssen a kanálizsba. (Adorján) 

A s végű melléknevek közép- és felső fokában az intervokális s szin-
tén megnyúlik: bészédéssebb, érőssebb, kevéssebb, kissebb, sóssabb, leg-
bisztossabb, légegíssígessebb. 
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— Erőssebb vót mindég nálam. (Kanizsa) 
— A kissebbik fijam kevéssébbet bétegösködött, ü egissígösebb vót 

mindég mind a nagyobbik. (Kanizsa) 

5. A kiesés jelenségei 

Az azonszótagú 1 kiesése ennek a nyelvjárásnak is sajátja. Élő és 
ható jelenség, még az iskolázottak nyelvhasználatában is. 

Ha az 1 hang hosszú magánhangzó után következik, az 1 kiesik és a 
magánhangzó még jobban megnyúlik. PL: kínáta, mégát, táca stb. 

— Tán azzt várod, hogy tácán hozzam a munkát? (Martonos) 

Ha az 1 rövid magánhangzó után következik, az 1 kiesik, a magán-
hangzó pedig megnyúlik. PL: bépörőte, árúkodik, béűtette, bót, bőcső, 
dogozik, efogy, ekézd, elustul, émén, fót, fótos, főd, gyümőcs, indút, kő 
( = kell), kúcs, kűd, otthonrú, Jóskátú, süt ( = sült), szaváta, tűzzé-vassá. 

A j kiesésére is van példánk: nyút, péva, gyút, gyűtt. 

— Nem nyút a sömmit a szögínynek. (Martonos) 

— Pévás sárrá jó bétapasztottuk a ház végit. (Kanizsa) 

A zárt szótagbeli nazális is néha kiesik: píz. 

— Nem sok píz van a házná. (Kanizsa) 
Ez a nyelvhasználat következetesen elhagyja a toldalékok végéről 

az 1, r, zt, t hangot: házbú, udvarbú, fárú, ajtóná, tányírbú, körösztútná, 
kúthó, orvoshó; avvá, kézzé, kútná, ablakná, hásztú, késztű ( = kézalú), 
alú, hátú; aggyá ( = adjál), jó ( = jól), fő ( = föl); éccé ( = egyszer), kéccé 
( = kétszer); akkó ( = akkor), máskó ( = máskor); azér, mégin, mér. Sok-
szor megtörténik, hogy a t hanggal a r hang is elmarad: pízé, sójé, tejé. 

— Eccé osztán tanákosztunk a körösztútná a fináncokká. (Adorján) 

Mindezek a jelenségek az egyszerűsítésre való törekvéssel, az ener-
gia megtakarítására való törekvéssel magyarázhatók. 

— Mé nem gyütté é? (mindenütt!) 
— Pízé, mindönt mög lőhet vönni. (Adorján) 
— Ekűttem a gyerököt tejé. (Martonos) 

Több esetben előfordul, hogy elhagyják a szókezdő z-t is: áptojás, 
áporésső. 

Megfigyeltük, hogy sok esetben a z hangot n hanggal helyettesítik 
a -hoz, -héz, -hoz ragban: bíróhon, kúthon, hászhon, iskoláhon, kös-
síghön: 
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— Mink nem messze lakunk az iskoláhon. (Kanizsa) 
— Biróhon, nem szívéssen mönt e a szögíny embör, me a mindég 

a gazdának a kézihő jáccott. (Adorján 
— Édesapám kísűbb béát a kössíghön szógáni. (Kanizsa) 

Ugyanilyen következetesen elhagyják a -ban, -ben határozórag 
n-jét: iskolába, éssőbe, sárba, levesbe, házba. 

— Bizony mönni köllött a dohánnyá éssőbe-sárba. (Adorján) 
— Szeressük ha sokféle zőccsíg van a levesbe. (Kanizsa) 

6. A hiátus töltésére 

Megfigyelhető a j hang használata: fija, mija? ( = mi az?), kija? 
( = ki az?), (mindenütt!) 

Használatos a hiátusöltő h hang is: fuharos, fuhar, réhomás. (min-
denütt!) 

A NYELVJÁRÁS FONÉMARENDSZERÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A magánhangzó-rendszer 

E tájnyelv hangzórendszere a következőkben tér el a köznyelvitől: 
— E-ző a nyelvjárás, a középzárt é-t minden településen megkü-

lönböztetik. Az é megterheltsége igen nagy az e hang rovására. Ez a 
fonéma képzési mozzanatai szerint a köznyelvi é pár ja lehetne. 

— Elterjedt a labiális ö-zés. Ez adja ennek a nyelvjárásnak másik 
jellegzetes sajátosságát. Többnyire é hang helyett használják. 

— Megfigyelhető a hosszú é használata. Ez a hang leginkább a 1, r, 
j előtt pótlónyújtásos helyzetben jelentkezik. A képzés időtartama sok-
kal hosszabb, mint a rövid e-é. Egy árnyalattal magasabb nyelvállású 
is nála. 

— Elterjedt az ajakkerekítéses, hosszú á hang. Képzését tekintve 
a köznyelvi á pár ja lehetne: ára ( = arra), hágat ( = hallgat). 

— E tájnyelv kedveli a hosszú magánhangzókat. A köznyelvi rö-
vid i, u, ü helyén sokszor az í, ú és az ű jelenik meg. 

— A hosszú é hang megterhelése nem nagy. Helyette sokszor i-t 
használnak. 

— Az ü hang helyett néha i-t ejtenek: kilső (régi alak), vagy ő he-
lyett a hosszú i-t: csív. 

— Az i, u, ü hangzós egytagú szavakat -n határozóragos alakjukban 
hosszan ejtik: vízön, kúton, tűzön stb., de rövid, ha a szó birtokos sze-
mélyragot vesz fel: vizem, kutam, tüzem. 

— Eltér a köznyelvi normától, hogy a hangsúlyos szótagbeli ma-
gánhangzót megnyúj t ják: kör, postás, dícsír stb. 
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A veláris mély magánhangzók csak annyiban térnek el a köznyelvi 
használatmódtól, hogy a tájnyelvi használatban pótlónyújtásos helyzet-
ben megnyúlnak. 

Zártabbá válási tendencia észlelhető, pl.: 

— a helyett néha zártabb o-t használnak: osztán; 
— az e, é hangok helyett a zártabb i, i-t: kinyér, pintek, enyim; 
— ó, ő helyett a zártabb u, ú használata: túrú, rúlam, ű, űk, tűlem. 

Képzőkben veresig, néhéssíg stb. általános. 
Jelen van a hangképzésnél a külső és belső hanganalógia. 
A hangür megszüntetésének két módja figyelhető meg: 

a) az ejtéskönnyitő' mássalhangzó betoldása: j. és h: dijó, fijú; 
réhoma stb.; 

b) valamelyik magánhangzó kivetése: lenti + i = lenti; oda-
ad = odád; tugy' isten stb. 

Az illeszkedés ebben a nyelvhasználatban is előreható, vagyis a tő 
szabja meg a toldalékok magánhangzóinak minőségét. 

Diftongust ez a tájnyelv nem használ. Egy-két esetben hallottuk 
csupán: széep, tiisis ( = te is) szavakban. 

A magánhangzós realizációk többnyire azonosak minden helység-
ben, csupán a megterhelésben tapasztalható némi eltérés. (Lásd: A nyelv-
használat magánhangzóinak gyakorisága helységenként c. táblázatot.) 

A használt magánhangzók a következő táblázatban foglalhatók 
össze: 

Mélyek Magasak 

rövid hosszú rövid hosszú rövid hosszú rövid hosszú 

Zártak U Ú — — ü Ű i i 
Félig zártak 0 Ó — — ö ő é é 
Nyíltak a a — — — — e e 
Legnyíltabbak — — — á — — — — 

Ajakkere- Ajakkere- Ajakkere- Ajakkere-
kítéssel kités kítéssel kítés 

nélkül nélkül 

A mássalhangzó-rendszer 

A mássalhangzó képzése teljesen megfelel a köznyelvinek, de fel-
használásában nyelvjárási sajátosságokat mutat. 

A mássalhangzók fonémaállományában az ly hiánya jelent eltérést 
a köznyelvi állapottól. Az ly hiánya a j fonéma megterhelését növeli. 
Ezt eredményezi a Íj hangkapcsolat teljes hasonulása is: ajj, á ta j jábú stb. 
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Előfordul az ly depalatalizálódása: sölöm, néméllik, luk, lukas stb. 
szavakban. Mindegyik helységben ingadozás tapasztalható a hely szó 
ejtésében: héj/hél. 

Az 1 hang a szóvégen: babráll, cseréli, beszill. 
Igazodás tapasztalható a s hangok képzésénél: iskola, istálló, vala-

mint a nk és a ng hangkapcsolatnál az igg, iqkább szavakban. 
A hangok hasonulásában a köznyelvi használattal szemben egész 

sor hasonulási esetet figyelhetünk meg. Az összefoglalóban helyszűke 
miatt nem soroljuk fel ú j ra őket. (A feldolgozásnál részletesebben fog-
lalkoztunk velük.) 

A hasonuláson kívül figyelemreméltó jelenség még: 

— a n hangpalatalizációja általános: nyől, igönyös, fony stb.; 
— néha a d depalatalizálódik: térgyél, gyug; 
— a sz réshang helyébe c affr ikáta lép: acat, voncol; 
— a s réshang helyett cs affr ikáta is használatos: csekíjj, naccág stb. 

A mássalhangzók megnyúlásánál a következőket tapasztaltuk: 

— az 1 hang intervokális helyzetben megnyúlik: béllüle, szallag, 
tülle. 

Megfigyelhető még néhány mássalhangzó geminációja: j > jj: héjjük; 
p > pp: köppeny; k > kk: órakkó; z > zz: közzé (névutó). 

A s végül melléknevek ha módhatározó ragot vesznek fel, az s ike-
rítődik: érőssen, vizéssen, lucskossan. 

A s végű melléknevek közép- és felső fokában az intervokális s 
szintén megnyúlik: kissebb, sóssabb, lékbisztossabb. 

Az azonszótagú 1 kiesése tendenciaszerű. Ha az 1 hang kiesik, az 
előtte álló magánhangzó megnyúlik: émút, táca, kűd, otthonrú, Jós-
kátú stb. 

A toldalékok végéről következetesen elhagyják a 1 hangot: hászbú, 
ajtóná. 

Általában a szó végéről elmarad a 1, r, t, z hang: avvá, éccé, fájér, 
tejé, a' ( = Jó embör vót a'.) 

Megesik, hogy elmarad a szókezdő z hang: áptojás, áporesső, de min-
den esetben elmarad a határozórag z-je is: orvoshó, hászhó. 

A z hangot sokszor n-vel halyettesítik a -hoz, -héz, -hoz ragban: 
biróhon. hászhon. 

Hangstatisztikai tájékoztató 

A magán- és mássalhangzó fonémák használati arányának (megter-
heltségének) kimutatására 1000 hangból álló szöveget elemeztünk mind-
egyik helységben. 

Az elemzés eredményéből megállapítottuk, hogy a hangok megter-
heltségének eloszlásában nincs nagyobb különbség a köznyelvi és e tá j -
nyelvi használat között. 
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Amíg a köznyelvben általában ltOO hangból 58 a magánhangzó és 
42 a mássalhangzó, addig az elemzés eredménye szerint e tájnyelvben 
a mérleg a magánhangzók oldalára billen. (Nem számottevően!) A foné-
mák használati aránya e tájnyelvben átlag 64 magánhangzó; 36 mással-
hangzó az 1000 hangból álló szegmentumban.* 

A használt mássalhangzók a következő táblázatban 
foglalhatók össze 

Zárhangok Réshangok Affr ikáták 

Képzés helye 

orális (száj) 
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bilabialis b P m 
labiodentális V f 
dentalis-alvaolaris d t n Z SZ dz C r 1 
alveo-palatalis zs s dzs CS 
palatalis ny gy ty 
palatovelaris g k j 
laringalis h 

* Mint mindegyik statisztikai kimutatásnál, a minta kis ter jedelme miatt, az álta-
lánosnál óvatosaknak kell lennünk. 
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