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Félreértések elkerülése végett megjegyzem, hogy amikor a szlavóniai 
nyelvjárást említem, akkor csak a 4 Árpád-kori településre gondolok (Kó-
rógy - Korod, Szentlászló - L a s l o v o , Haraszti - Hrastin és Rétfalu -
Retfala), azokra, amelyek átvészelve a 170 éves török megszállást a török 
kitakarodása utáni és a későbbi telepítések következtében nyelvszigetté 
váltak. Mellőzöm tehát a XIX. századi migráció alkalmából Szlavóniába 
települt újabb községek) Bedenik - Bedenik, Nagypiszanica - Velika Pisani-
ca, Marinci - Marince, Ójankovác - Stari Jankovci, Csákovác - Őakovci) 
nyelvének vizsgálatát. 

Már eddig is számos olyan jelentős nyelvész, mint Szarvas Gábor, Balassa 
József, Bartha Katalin nevéhez fűződő tanulmány foglalkozott a szlavóniai 
magyar szigetek nyelvével, s állapította meg, hogy sok archaikumot megőrző 
nyelvjárásról van szó, s mintha a kódexek nyelvén szólalnának meg az 
említett falvak lakói. Arra is felfigyeltek, hogy kor szerinti különbségek is 
tapasztalhatók a nyelvhasználatban. De senki sem foglalta össze pontosan, 
melyek is az egyes életkori sajátságok, csak megemlítették, ez meg ez inkább 
az öregek nyelvében őrződik meg, emezt pedig a fiatalok használják. Egye-
dül a Kisfaludy Társaság Kiküldött kutatója, Garay Ákos festőművész volt 
az, aki az általa felfedezett és általános nyelvészeti szempontból igen fontos 
jelenség, a századfordulón még létező, funkcionáló női nyelv sajátságait 
gyűjtötte egybe. 

Mielőtt témánk tárgyalására térnénk, ismerjük meg a terepet, vizsgálódá-
sunk helyét, viszonyait. 

Szlavóniának Eszék mellett (Rétfalu) és Eszéktől délre eső vidékén 
találjuk az említett, Árpád-kori telepítésű községeket. Valamikor ez az 
Eszéktől Vukovárig terjedő, kb. 50 000 holdnyi ősmocsár, a rómaiaktól is 
ismert Palus Hiulca, Palacsa mocsár, magyar népi nyelvén Palac mocsár vagy 
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csak egyszerűen Palac, vadban, vízi szárnyasban, halban gazdag lápos, ingo-
ványos, szigetecskékkel, tölgyesekkel szabdalt terület volt, ahol az ösvénye-
ket, csapásokat, csatornákat, csiklijáratokat, azaz csónakjáratokat nem 
ismerő betolakodót könyörtelenül elnyelte az ingovány. A víztől körülölelt 
dombokon, a védelmet nyújtó, embert, állatot tápláló mocsárban megbúvó 
kiemelkedéseken épültek a falvak, de nem egyszer kellett kis vanjukat 
mentve lakhelyet cserélniük a lakosoknak a mocsártól, a víztől, a török 
rabigától, a török rablóbandáktól fenyegettetve, a zilált társadalomban ma-
gukra hagyatva. Haraszti pl. ma már a harmadik telephelyén áll. 

A lakosok nehéz körülmények között, egy meglehetősen elmaradt gazda-
sági körzetben, primitív életvitellel, a vagyoni, gazdasági és politikai bizton-
ságot nyújtó családi termelési üzembe, a nagycsaládba tömörülve élték a 
maguk elszigetelt életét. A középkorban kialakult, másutt már múltnak 
számító életmód a gazdasági, társadalmi, művelődési élet stagnálása illetve 
rendkívül lassú fejlődése miatt egészen a XX. század 30-as esztendeiig nem 
sokat változott. A még mindig hagyományos szántóföldi növénytermesztésre 
alapozott gazdaság nyújtotta lehetőségek szerint éltek, ápolták a szokásokat, 
a tradíciókat, az életformával járó gondolkodásmód, életszemlélet, hiede-
lemvilág, erkölcsi normarendszer és nem utolsó sorban a kommunikáció 
eszköze, a nyelv sem sokat változott. Elzártságukból, szigetszerű mivoltuk-
ból következően érthető volt, hogy ide nem jutott el a nyelvújítás mozgalma, 
a nyelv megújítására, modernizálására, a polgári életformára alkalmassá 
tételére irányuló törekvések e világon kívül rekedtek, itt még a jobbágyvílág, 
a feudalizmus volt az úr. A XIX. századi vízszabályozás, lecsapolás, erdőirtás 
Szlavónia e részében is növelte a megművelhető terület nagyságát, s az addig 
fel nem tört, szűz föld gabonát, kukoricát, azaz sárga aranyat, krumplit 
kezdett teremni. Az Eszék-Vinkovci vasútvonal kiépítése közelebb hozta 
őket a nagyvilághoz. Teljes kitárulkozást az 1945 utáni változások hoztak. E 
falvak lakosainak lélekszáma évszázadok során ritkán emelkedett 1000 fölé, 
inkább csak 800-900 között ingadozott. 

* * * 

A XIX. század második felében, a XX. század elején e 4 szlavóniai 
községbe eljutott kutatók még egy monolitikus, statikus nyelvjárásról szá-
molnak be. Ezen nem kell csodálkoznunk, mert a nyelvjárások dinamikus 
szemléletét, a változások, a változatok felismerését a magyar nyelvtudo-
mányban a magyar nyelvjárási atlaszok készítése és az atlasz munkálatokban 
résztvevők (Deme László, Imre Samu, Végh József) tanulmányai hozták. 
Tehát az 50-es, 60-as, 70-es évekhez kötődik a szemléletváltás s vele együtt a 
beszélt nyelv vizsgálatának egy fiatal ága, a regionális köznyelvűséggel való 
foglalkozás, illetve annak tudatosítása, hogy a nyelvjárás nem megkövült, 
egységes, mindenkitől ugyanúgy, azonos módon használt jelrendszer, hanem 
egyéni és közösségi változatokban, megkülönböztethető rétegekben élő és 
funkcionáló jelek rendszere. S erre a dinamikusságra nemcsak a történeti 
vizsgálatokból derül fény, hanem szinkrón, pillanatnyi dinamizmusról is 
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beszélhetünk, azaz arról, hogy a pillanatnyi nyelvhasználatban a nyelvi 
elemeknek is megvan a társadalmi érvénye. 

A Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz (A Magyar Nyelv, 
Irodalom, Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1984.) adatai és az 
adatok alapján levonható tanulságok, valamint előző és idei nyári 
gyűjtőutam tapasztalatai azt szuggerálják, hogy - a kórógyi nyelvhasználat 
alapján mondom - a gazdasági, egyre erősödő szociális változások (félig 
paraszt, félig városi gyári, ipari munkássá válás) eredményeként a diglosszia, 
az anyanyelvi kétnyelvűség és a bilingvizmus, azaz két nyelv ismerete és 
használata mellett nyelvjárási szinten létezik: 1) egy bázisnyelvjárás, egy 
ősöktől örökölt, nemzedékről nemzedékre hagyományozott, általánosan is-
mert, tudott nyelvjárás, mely a nyelvjárásra jellemző sok ősi tulajdonságot 
konzervált, de nem archaizáló. Ez a nyelvjárási réteg az alapja a családtagok-
kal, a szomszédokkal, ismerősökkel folytatott beszélgetéseknek. Az alapja 
mondom, mert egyéni megoldások mindig felfedezhetők akár a fonetikai (pl. 
a diftongusok ejtésében), akár a lexikai realizációkban, akár az egyes megva-
lósulások megterheltségében, gyakoriságában illetve szituációhoz kötöttsé-
gében, a szomszédos népek hatásában. 

Mi jellemzi a szlavóniai nyelvjárás tipikus jellegű bázisnyelvjárását? 
(Csak a legjellemzőbbeket említem!) 

I. Fonetikai realizációk és tendenciák: 

1) erős illabiális tendencia: a) az illabiális á erősen megterhelt mind 
hangsúlyos, mind hangsúlytalan helyzetben. 
b) e az ö rovására: tem / töm/, essze / össze/ 
c) erős az illabiális i-zés az ü rovására: fív, fist, 01, tíker 
2) kedvelik a zártabb alakokat: 
o > u : ruzmáring, t'urma, duktor 
á > o : hovás, morhá 
é > í : nyíz, ídes 
ö, ő > ü, ű : gyüker, jűt 
3) az e megterheltsége nagyobb, mint a köznyelvben, még i helyett is: 
veráog, estáolóu 
4) nyíltabbá válás: ú, ü > ó, ő : savanyó, gyírő 
5) hangsúlytalan helyzetben jelentkező ö-zés: tészöm, nyízöm 
6) még ma is erős tendencia az á, é, ó, ü magánhangzók diftongusos ejtése: 
áo, óa, ei, ou, öü záródó diftongusok Kórógyon, nyitódók Szentlászlón. 
7) a rövid magánhangzó megnyúlik a hangsúly hatására: fíl, észik, űreske, de 
hangsúlytalan helyzetben is: pírútos, bajúz 
8) az iker mássalhangzók rövid ejtése Szentlászló, Haraszti nyelvében: étem, keize 
9) a mássalhangzótorlódást feloldják: ficsike (fecske), tekenő 
10) r + j rny, rgy -t ad: varnyu, orgya 

3 



354 PENAVIN OLGA 

II. Morfológiai jellemzők 

1) egyes -v tövű igék és főnevek v tőhangzója még megvan a ragtalan 
alakban: nőv, fúv, szív (szíj) 
2) a köznyelvben már lassan elavuló -kol, -gal képző még gyakran képez 
származékokat 
3) az élő, tevékeny képzők idegen alapszóval is képeznek származékokat: 
ribáol, cpléniz, etrosil 
4) egyes képzők hangtani változatban szerepelnek : -ít > út, -üt; ul>il; -dül> 
di l : tisztút, pirút, rosszil, fenjajdil 
5) az ikes igék rendszere nem következetes, néhány ige iktelenül használa-
tos: emmul, csúsz le, maosz, aolmod; viszont iktelen használnak ikesen: 
fogyik, hullik, fagyik 
6) az igeragozásban az alanyi és a tárgyas ragozás keveredik: Tugyonk mink 
aztat. Emmeegyem hounap hozaotok. Megvan a húzi, vonyi ragozás: mondí-
tok, kaszaoli a buzikáot. Az alanyi ragozásban a jelentő mód jelen idő egyes 
szám 2. személyében az iktelen igék is ikes ragozású személyragot kapnak: 
laotol, kapol (egyébként ez szolgál az általános alany kifejezésére!) Az egyes 
szám 3. személyében néhány ige megőrizte az -n ragot: mégyön, lészön. 
7) a múlt időben az összevont múlt idő használatos : kötte ( kötötte). 
8) a határozói igenév -val, -vei, s a v hasonul : meg vout seirttel. 
9) a névszóragozásban a főnévi igenév mellett a tárgy ragtalan : meik 
gerengyou vernije. A birtokos ragozásban az egy birtokos egy birtok és a 
több birtokos egy birtok 3. személyében -i, -ik a személyrag: szömi, szeri, 
lövik, házik. 

III. Lexikális realizációk 

Az alapszókincsbe tartozó szókészlet amellett, hogy szegényedett a tárgyi 
világ változásával, állandóan bővült idegen nyelvi átvételekkel. Ezek - az 
1945 előttiek - fogalomkörük szerint kultúrszavak, ruhadarabok, házieszkö-
zök, szerszámok, ételek, növények, állatok elnevezései, az 1945 utániak 
pedig a szocialista fejlődés, az új hivatalos élet szavai. Általában főleg 
főnevek, kisebb számban más szófajhoz tartozók. 

A második réteg az archaizáló réteg, mely generációs különbséget mutat. 
Az öregek, a 70-90 évesek nyelve ez. Ebben a rétegben felködlik még a 
hajdani női nyelv a sziszegéssel, a hehezetes zárhangok ejtésével, a régi szép, 
már csak a kódexekben olvasható szavakkal, régi, kihalt képzőkkel. 

Milyen jelenségek szerepelnek ebben a rétegben? 

I. Fonetikai realizációk 

1) még következetes a diftongálás, illetve Harasztiban a nagyon öregeknél a 
triftongus ej tése: eöü. 
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2) az illabiális tendencia igen erős : van illabiális a, é ( ö helyett), össze, tem 
/ töm/, -o rovására : beretfa, illabiális i-zés : gyíszöü, fist / füst/, 
3) a középzárt ee nagy megterheltségű : gyerta, béteg, etti, vella, estaolou, 
4) az ö fonéma igen megterhelt: föcsike, csöndös, szöm, embör, píntök, 
kelisessök, jelös, 
5) kedvelik a zártságot : o u : duktor, ó ú : rúzsa, ő ű : lűt, kű, 
bűtiboszorkány, a o : morha, szova, é í : ebíd, babírlevel. 
6) erős érzelem kifejezésére megnyújtják a rövid magánhangzókat : cúkor, 
púhika, pipa, mamúz, kicsi, vívaskódik, íratkózik. 
7) ly 1: selöm 
8) n ny : fony, csinyaol 
9) idős nőknél (80-90 éveseknél) hallatszik a „pejös beszéd", a régi sz, cs, c, 
s ejtés: kincöszkéim, iszmertöm 
10) a k, t, p szó elején és végén hehezetesen hangzik: thanaorné 

II. Morfológia 

1) Képzők : a -ka, -ke, -csa, -cse kicsinyitőképzők nagyfokú kedvelése : 
laoncsa, kinyéircse, üdöücse, bapcsa, hurkika, lasikoaba 
b) -at, -et főnévképző használatos az -ás, -és helyett: khapaolat 
c) -ít igeképző -út, -út változata: nyerűt 
d) a denominális -údik képző megléte : saorgúdik = sárgul 
e) a -d frequentativ képző : vaoladou szivika 
f) - az -1 igeképző rövid magánhangzós változata használatos : rúgal, metel. 
g) a főnévi igenév képzője : -nija : irnija kő. 
1) főnévragozás: duálisi nyomok fedezhetők fel : disznaikak, lovaikak. / 
kettőt jelentenek!/ Megvan a húzi, vonyi ragozás. 
h) az elbeszélő múlt használata: futék, őrleték 
i) a jövő időt -and, -end időjellel képezik: ménendek, — de ez már nagyon 
ritkán hallható!) 
j) a feltételes mód jelen idejében az egyes szám 3. személyében a személyra-
gos alakhoz hozzátesznek még egy -ja, -je ragot a jelentő mód jelen idő 
analógiájára: ű mondonaoja, tennéje, laotnaoja. 

III. Mondattani jelenségek 

1) régi raghasználat: A lou kihuszta a fejiből a féköt. A vöülegéin a laoncsa 
újaoba húzi a gyírőüt. 
2) elhagyják a határozott névelőt: szeretöm cúkort. 
3) az általános alany : csilíd : Megbolondil a csilíd a draogasaogtul. 
4) megszólítás : ke, ked, ketök 

3 



356 PENAVIN OLGA 

5) nyomósító elem : -lá : Mondi Évika la. 
6) egyöm beszédtöltő szó használata: Ked is ot vout egyöm Vinkoucon? 
7) sajátos éneklő hanglejtés. 

IV. Szókincs 

A régi, szép, a hajdani kódexek hangulatát idéző szavak már többnyire 
csak az öregek szájából hallhatók : rérike / sógor/, apol / csókol/, halai / 
meghal/, aoj /ás/, nanou / öregasszony/, ímög / ing/, azílta, mílta, búcol / 
csókol/, féléjjel / éjfél/, szenös ház / konyha/, szaoling / szilánk/, tikmony / 
tojás/, gyerta / gyertya/ stb. De sok régen átvett szláv eredetű szó is 
visszacseng még : a csarap, csupria, szokak, kobila /ló/ stb. 

A harmadik réteg a neológizmusokban gazdag réteg. Az újítások a köz-
nyelvből erednek. Itt már a diglosszia valóság. Ismerik, tudják, tanulták a 
köznyelvet az iskolában, magyar újságot olvasnak, nézik a magyar tv-t, 
Pécsre járnak „sopingolni", bevásárolni. A köznyelvnek itt már nem passzív 
tudásával kell számolnunk, noha nem egyszer jelentkezik még bizonytalan-
ság használatában. 

Ez a környezethez nem kötött, mozgékony középkorúak és az ifjúság 
nyelve és azoké, akik féllábbal még a faluban, féllábbal azonban már a 
városban érzik magukat. Délután 2 óráig gyári, ipari munkások, délután 
vonaton, autón, kerékpáron hazaérkezve, megebédelve sötétedésig vagy még 
azon is túl állattenyésztők, állathizlalók, földművesek. A városi munkahe-
lyen ha magyar környezetben dolgoznak a közös megértés eszköze a köz-
nyelv, el kell sajátítani, de nemcsak a köznyelvi konyhanyelvet, hanem a 
szaknyelvet is. 

Érdekes kettősség tapasztalható újabban főleg a fiataloknál a beszéd és 
az írásbeli használat között. Beszédben a szűkebb környezetben a bázis 
nyelvjárás megszokott megvalósulásait ejtik, írásban azonban már kerülik 
őket, a köznyelvi alak kerül ki a tollúk alól. A középkorúaknál is megvan ez 
a kettősség, de átmeneti alakok jelentkeznek a köznyelvi realizációkban. A 
szituáció, a beszédpartner, a hely sokszor eredményez zavart. 

A III. réteg jellemzői 

I. Fonetikai realizációk 
1) csökken a diftongus használata 
2) csökken az illabialitás, de az illabiális a még feltör. 
3) megmarad még a zártság kedvelése 
4) az e megterheltsége nőtt az ö rovására 
5) a rövid magánhangzók megnyúlása már többé nem érzelemkifejező 
eszköz, hanem általános tendencia: cúkor, túdom, pipál. Érzelemmentes 
helyzetben is jelentkezik. 
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