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Mutató egy felvidéki magyarlakta település nyelvhaszná-
latából 

(Jánok nyelvjárásának alaktani sajátosságairól) 

IMRE SAMU A mai magyar nyelvjárások rendszere (Akadémiai kiadó, 
Bp., 1971) című kiváló monográfiájában a település nyelvjárását a Hernád vi-
déki nyelvjárástípushoz sorolja, s azt állapítja meg a Magyar nyelvjárások 
atlasza adatai alapján, hogy a keleti palóc típus peremén található, s lényeges 
vonásait tekintve megegyezik az észak-borsodival (vö. Imre, 358.). 

Előadásomban az 1992 nyarán készített szövegfelvételek és jegyzetelések 
alapján kívánom bemutatni Jánok nyelvjárásának néhány jellemzőjét. A to-
vábbiakban elősorolt jellegzetességek között lesznek olyanok is, melyek nem 
kizárólag a vizsgált település nyelvére igazak, hanem néhány környező faluéra 
is. Egyelőre azonban meg kell elégednünk az állapotvizsgálattal. A későbbi-
ekben — ahogy az anyaggyűjtés és földolgozás előbbre halad — már elenged-
hetetlen feladattá válik az összehasonlító elemzés s — ahonnan van korábbról 
megbízható leírás — a változásvizsgálat. 

A következőkben a leglényegesebb alaktani jelenségeket veszem sorra. 
Ige tövek: 
1. A V tövű igék némelyikénél a csonka, tehát a v nélküli tőhöz kapcsolód-

nak a toldalékok: Hogy is hítak ászt?, Veres lisztnek hittak., Kíekhíjjá., A 
pijocak mind kiszitták à vért. 

2. Az sz -szel bővülő v tövű igék tiszta magánhangzós tövéhez is kapcsoló-
dik a múlt idő jele. Váltakozva használják a következő formákat: itt~ivott, 
ett~evett: Bement à kocsmába, oszt beitt. Oszt valaki itt, valaki nem itt 
pajinkat. 

3. Az egytagú t végű igéknél is megfigyelhető az előbbi jelenség, a rövid 
múlt idejű alak: A kezünkbe beleütt à hideg. Ugyanaz az adatközlő néhány 
perccel később a hosszabb, köznyelvi formát is mondta. 

4. Az sz-szel és d-vel bővülő v tövű alszik ige kijelentő mód, múlt idő egyes 
szám 3. személyben az általánosabb aludt mellett még találkozhatunk az 
aludott formával is: De ő nem áludott, amíg én hâzà nem értem. 

5. Az egyszerű v tövű igjhez tartozó jön-gyön kijelentő mód jelen idő 
egyes szám első személyben előfordult a j-s tőváltozat: Begyüjök. 

6. A hangzónyújtó tövekhez tartozó ket~kél igének a hosszú tőhangzós 
formája ma is elevenen él Jánok nyelvében, ugyanis nemcsak az idősebbektől 
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van néhány adatom, hanem a harminc-harmincöt évesektől is. A 
többjelentéseű kel-kél három jelentésével és más-más ragozott (jelezett) alak-
jával találkoztam, a Magyar értelmező kéziszótár kel szócikket követve az 
alábbiakkal: Kéjj fel, oszt menny a lovakhoz! ' (fölébredve) fekvőhelyét el-
hagyja', Megnésztük, hogy mikor kélnek ki à màdâràk. ' (állat) tojásból, peté-
ből kibújik', A tészta mekkél. '(tészta) élesztő hatására duzzad, dagad'. 

Igeragozás: 
1. A tárgyas ragozás kijelentő mód jelen idejű egyes és többes szám har-

madik szemelyű alakjai az idősebbek nyelvében még -/, illetve -ik szemelv ra-
got kapnak. Leggvakrabban az asszon di 'azt mondja' fordul elő (Aszondi ne-
kem àz orvos., Az egyik ásszondí). de hallani más igéket is (Csak ászt 
cs inali.; Most kàpik à pén dzt.). 

2. Az alanyi ragozás kijelentő mód egyes szám második szemelvében szo-
kásos -sz rag helyett az ebben a funkcióban jóval ritkább -/ szerepel, igaz csak 
elvétve: Ászt montak, ëlmëhëtël à faluba. 

3. Elvétve előfordul elemkettőzés a kell ige múlt idejű alakjában: A munkát 
meg kel letet esinanì, mire édesmàmà meg/ott. 

4. Az alanyi és tárgyas ragozás egymással keveredik a vizsgált településen. 
Hol alanyi ragozású formát használnak tárgyas helyett, hol pedig megfordítva: 
tárgyast alanyi helyett. 

a/ Alanyi ragozású ige áll tárgyas ige értekében a következő mondatok-
ban: Aki ment be az osztályba, mindeggyiket kikentek vele., Elküldöt 
àtyuskà, hotyhà megőrölnének eszt a zsák búzát., A csirkét el kellet adni, ha 
akartunk, hogy cukrot vegyünk vagy sót. 

b/Tárgyas ragozású ige áll alanyi ragozású értékben az alábbi mondatok-
ban: Lerajzoltuk az úton ijen szögletes kockükat.. Most szegjem e tv szatyor 
orvosságot? 

Az ide tartozó következő példa — Betüzeltük e tv csöppet, hogy meleg le-
gyen.— kétféleképpen is fölfogható. Egyrészt tárgyas ige alanyi funkcióban 
való használataként, másrészt pedig — a szövegkörnyezettel kiegészítve — 
tárgy'szempontjából hiányos mondatként. A beszélgető partner ugyanis előző-
leg a kemencéről beszélt, s ebből egyenesen következett az előbb elhangzott 
mondat. 

Úgy gondolom, e/. utóbbi tény azonban nem kcrdőjele/.i meg az előző mon-
datok minősítését. 

5. Az ígemódok használatában is találhatunk említésre méltó sajátosságot, 
nevezetesen azt. hogy rendre felszólító módú alakokat használnak kijelentő 
értelemben. A mondatok intonációja is ezt támasztja alá. A következő két pél-
dámban az említett jelenség egyértelműen megmutatkozik: Mink beszéljük 
így is, meg úgy is.. Azér mos man küszköggvünk, hogy legaláb mindég kará-
csonvra disznót ölünk. 
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Bonyolultabb a helyzet az alábbi mondatok esetében: Nem kel semmit 
csinálni, mindent megcsinájunk.. Ilntan összeszőni junk a szégbe (= a 
templomban a padban). A MNyA. jánoki kérdőfüzeteinek a tanúsága szerint 
az intcrvokális és a szóvégi helyzetben lévő hosszú mássalhangzók általában 
megrövidülnek Ez a jelenség nemcsak az egyszerű hosszú mássalhangzókkal 
történik meg. hanem a teljes hasonulással keletkezettekkel is. Ezt a tény még 
motiválja c/.cn a területen az erős j-zés (vö. 397. és 402. kérdőfüzet vegyes 
följegy zésci). 

Igeképzés: 
Az igekcp/.ők közül leginkább a visszaható, valamint az álvisszaható igék-

hez hasonlókat képező formánsok használata a legszembetűnőbb. 
1. Az -ódik visszaható képző igen erős ebben a nyelvjárásban. A köznyelvi 

játszik paradigmáinak megfelelő jelentésben, tehát cselekvő értelemben talál-
juk a képzett szavakat: Mindig oszt monygyuk, hogy métát jáccóggyunk (= 
játszunk v agy játsszunk), A gyerek jáccódot (= játszott), Az előbbi származé-
kokat meg megtoldják a ható képzővel is: A gyerekkel jáccódhatnak (= játsz-
hatnak), Mi nem jáccódhatunk a gyerekekkel (= játszhatunk: a t intervokális 
helyzetben megrövidült!) 

2. A fenti képzőhöz hasonlóan viselkedik a -kodik~ -ködik visszaható 
formáns. Voltaképpen a köznyelvi tojózik ('kakas, gúnár párzik') jelentésében 
használják a beszélők a tojózkodik alakot, de ha azt is figyelembe vesszük, 
hogy tárgyalt képzőnknek ma is él a kölcsönös cselekvést kifejező értelme 
{dulakodik, gyűlölködik stb.). akkor itt lényeges jclentéstöbbletet is feltételez-
hetünk Ugyancsak a cselekvés kölcsönösségét fejezi ki az öntöszködni szár-
mazékban a -köd ik: Öntöszködni járták a fijűk. (A népszokásokról szóló le-
írások a locsolkodás. öntözködés kölcsönösségét igazolják.) 

3. Anyagomban találtam példákat az álvisszaható igékhez hasonló igéket 
képző -skodik—sködik formálisra is. de nein a szokásos funkcióban, hanem 
cselekvő értelmű használattal: Már mink is hurcolóskottunk itten be (ti. a la-
kodalom után). Inkább csak szerkezettel oldható föl az elvégzösködtek ige 
('elvégezték, befejezték a munkát') a következő mondatban: Mi kő 
elvégzösköltek, készültek a hóiba. 

4. Egyedi esetekben fordul elő ínég néhány említésre méltó szóképzés. A 
köznyelvi -r kcp/.ő helyén az -/-ct találjuk az uzsonnázni főnévi igenév igei tö-
vében A ker- többszörös tov ábbképzésév el alakult ki a 'fogócskáztunk' jelen-
tésű kergelöcskéztiink. Ismét más szempontból érdekes a lenyiszkoltam 
('levág, levagdos') ige. A -nyisz hangutánzó tőhöz egy igen régi és ma már 
tcrméktclcn gyakorító kcpzőkapcsolódotl. a -koL s alakult ki az említett szár-
mazék az alábbi mondatban: lettem a kapát, oszt lenyiszkoltam vele (ti. a 
piócákat a lábomról). Egyéb szóalkotási móddal, föltchctőleg kontaminációk-
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kai keletkezett a Hol csiperektek (a madarak) mellékmondat igei állítmánya. 
A kontamináció alapja a csipog és a csicsereg lehetett. 

Névszótövek 
1. A köznyelvben a többalakú, változó tőhangzójú névszók egy jelentős 

csoportjának csonka tövében hosszú magánhangzó van, a teljes tőben azonban 
rendszerint rövid. Nem így van ez Jánok nyelvében. A csonka tőben is rövid 
váltóhangot találunk: Keves jót éltünk, keves jó dolog volt mindég., Vót 
tehen., . . . középső malomba. . . . . . . szekerrël . . ety, ke tő, haróm, néty, 
család mentünk ety tehenes szekéren. 

2. Az -a, -e végű névszók toldalékos alakjaiban a tővéghangzó a köznyelv-
ben rendszerint hosszú. Az idősebbek nyelvében még találkozhatunk ezen a 
helyen rövid tővéghangzóval is: Hoty hany kilométert tettem meg Kássatul 
Tornáig, ászt ma se tudom, . . . «agymámáék . . . . 

3. A hangzótoldó-hangzóvesztő töveknél általában a váltóhang nélküli tel-
jes tövet találjuk a tárgyrag előtt. Igen ritkán előfordul, hogy a váltóhang 
megmarad ebben a helyzetben is: Ëpërt mentünk szedni. 

Névszóragozás 
A határozóragok használatában két lényeges jellegzetességet vehetünk 

észre, nevezetesen azt, hogy egyrészt egyes ragok alakváltozásai fordulnak elő 
köznyelvi jelentésben, másrészt pedig a köznyelvitől funkciójában merőben el-
térő ragok jelennek meg. A következőkben sorra vesszük mindkét típust. 

1. Az alakváltozatok esetei: 
a/ A -ból a ragnak általános a -búi, a -bùi és a -bui realizációja: abbúl, 

pamutbúi, anyagbul, lilábui, ablakbul stb. 
b/ A -bői rag igen gyakran 1 nélkül hangzik: fészebő,fejibő stb. 
c/ Ehhez hasonló jelenség játszódik le a -höz rag esetében is azzal az elté-

réssel, hogy a ragvégi mássalhangzó eltűnésével egyszerre a rag magánhang-
zója megnyúlik: Megyek a pékhő., A légy odaszât à fejihő. 

d/ A -ról—ről határozóragnak is az / nélküli alakváltozata él, s a mély 
hangrendű magánhangzó zártabbá is válik: Gyüt magyar tanyitó Kas saru., 
Levették a fátyolt à menyasszonnàk a fejirő. 

e/ A -tói ragnak két variánsa él, mégpedig a rövid és a hosszú zárt magán-
hangzójú forma: Hoty hciny kilométert tettem meg Kassáiul. A menyasszonytúl 
is vót egy liter pâjinkà. 

2. A funkcióváltás esetei 
a/ A -ban—ben határozórag szerepében jelenik meg az - (e)n rag: Oszt min-

den éven kapta vóna a gyótycipőt., Akkó se mentünk vóna ity ketten a falun. 
b/ Az előbbieknek a fordítottjára is vannak példák. Az -on, —en rag funk-

cióját a -ban—ben tölti be: A jeget kivâktuk télbe., Mikor meleg van, nyár-
ban, mek télben, mi ko hideg van. 
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c/ A -nál—nél ragot használják a -hoz~-hez jelentésében: Aszt montak, 
hoty csàk a bírónál viszik., Elmentünk oszt à papnál, Elmentem oda à roko-
noknál A jánokiak körében ez a legáltalánosabb raghasználati jellegzetesség. 

d/ Az előbbi fordítottjával találkozunk a következő példában: Amikor so-
káig eggyüt vótak szórakoztak (ti. a fiú és a lány), akkor a fijű megmonta a 
h ászhoz. (= háznál). 

e/ Alkalmanként, nem általánosan előfordul a -be rag helyett a -höz: Men-
tem ki a szőlőhöz kapálni. 

f/ Az előbbi jelenségnél gyakoribb a -ba rag helyett a -ra használata: Az 
eggyikfijú odaát à zajtórá., Aggyuk felsőiskolára 

Névszóképzés: 
A névszóképzők közül leginkább a kicsinyítő képzők, illetve azok használa-

tának gyakorisága a legszembetűnőbb. A játékosság, kedveskedés kifejezésén 
túl a napi ételek tiszteletét, megbecsülését is érzékeltetik: csirkécskë, 
kàkàskât, bornyúcskdk, metélkét, csalóka ('túrós folyás'). 
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