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Gondolatok Füzesgyarmat nyelvjárásáról 

Füzesgyarmatról, erről a régi Békés megyei településről rövidesen egy ta-
nulmánykötet fog megjelenni. A benne lévő tanulmányok egyike lesz a dolgo-
zatom, amelynek címe: Füzesgyarmat nyelve a nyelvjárástól a regionális 
köznyelvig. Ebben megpróbálom felvázolni a község mai nyelvének állapotát, 
vagyis azt, hogyan használják anyanyelvüket a mai gyarmatiak, hogyan be-
szélnek, mennyire őrzik meg még a nyelvjárásukat, mennyire hat rájuk az ál-
talánosabban használt köznyelv s az irodalmi nyelv. Előadásomban ennek a 
tanulmánynak a rövid kivonatát szeretném ismertetni. 

Néhány alapvetően jellemző adatot azonban most is szükséges közölnünk a 
mai nagyközségről. Füzesgyarmat megyénk északi részén terül el, a régi Nagy 
- Sárrét annak idején mocsaras vidékén. Neve részben az ősi magyar Gyarmat 
törzs szálláshelyére utal, másrészt pedig a Sebes-Körös és a Berettyó közötti 
füzes ligetekkel, berkekkel kapcsolatos. Legelső okleveles előfordulása 1219-
ből ismert, amikor is itt lakott egy Csekő (Chequeus) nevű ügyvivő, aki a 
szomszédos Csökmő földesurát. Smaragd ispánt szolgálta. (Váradi Regestrum 
1 12). 1579 — 90 között ilyen nevű családok laktak a faluban, mint például: 
Domokos, Fábián, Fási, Gorsás, Harangi, Hegedűs, Jósa, Kis, Kovács, Kövér, 
Kun, Majlát, Szabó, Szőke, Szömő, Tót. (KARÁCSONYI JÁNOS: Békésvárme-
gye története I—III., Gyula, 1896., 116. lap). 1598-ban ugyan a törökök el-
pusztították, de a források szerint 1641-ben már újból lakott hely volt. Bár la-
kóinak a török időszakban többször el kellett hagyniuk falujukat, 
Füzesgyarmat mégsem néptelenedett el végérvényesen. A második "megülés", 
az újjátelepülés idejét 1711—12-re tehetjük a krónikák tanúsága szerint. 

Lakóinak száma 1890-ben 7829 volt, melyek közül református 6701, római 
katolikus 662, zsidó 297, görögkatolikus 13, görögkeleti 70, (KARÁCSONYI II. 
115 — 119). Egyébként a község lakói a XVII I . században szinte kivétel nél-
kül reformátusok volt a, s csak a XIX. század második felétől települtek le 
más felekezetek is. 

A falu egyik kiemelkedő, köztiszteletnek örvendő papja, Gacsári István, 
aki 1818 és 1838 között volt Gyarmaton lelkész, krónikájában felsorolja azo-
kat a törzsökös lakókat, akik az ő korában a településen éltek. Azonban nem-
csak a családok neveit sorolja fel, hanem azt is közli, hogy ezek a családok 
honnan költöztek az újjátelepüléskor vagy nem sokkal azután a faluba. E sze-
rint a 109 felsorolt család mintegy 70 különböző településről jött 
Füzesgyarmatra. Ez azt jelenti, hogy jónéhány család visszatért ugyan az újjá-
épüléskor szülőfalujába (az 1700-as évek legelején), de nagyon sokan más fal-
vakból, városokból költöztek ide. 
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Miért érdekes vagy fontos ez számunkra? Azért, mert óhatatlanul 
felvetődik a kérdés, hogy a füzesgyarmatiak akkor és most milyen nyelvjárás-
ban beszéltek (beszélnek), ha oly sok más helyről települtek ide az emberek. 
Gacsári István lelkész úr krónikája azonban e kérdésben is jó támpontot nyújt 
számunkra (GACSÁRI ISTVÁN: Füzesgyarmati krónika. Bibliotheca 
Bekesiensis 10., Békéscsaba, 1974). Bár kiderül, hogy néhány család Sza-
bolcs, Szatmár, Bereg megyéből vagy a Nyírségből költözött Füzesgyarmatra, 
valójában a lakosok döntő többsége a környező falvakból (24 különböző tele-
pülés), mondhatni a Sárrét közelebbi-távolabbi lakott helyeiről települt ide. 
Ugyancsak Gacsárira hivatkozunk, amikor megállapítjuk, hogy az ő idejében 
újabban jött 49 család legnagyobb része is a 21 környékbeli településről költö-
zött a faluba. 

Ez pedig valójában azt jelenti, hogy a különböző, környező sárréti faluból 
jött lakosok nyelve, nyelvjárása nagyrészt megegyezett, természetes módon 
egyesült, ötvöződött az azóta eltelt évszázadok alatt. A visszatérő ős 
füzesgyarmatiakon kívül például, hogy csak néhányat említsünk, a következő 
falvakból költöztek Gyarmatra lakosok: Nagyrábé, Biharnagybajom (15 csa-
lád), Szeghalom, Vésztő, Dévaványa, Berettyóújfalu, Turkeve, Sárrétudvari, 
Kornádi, Zsáka, Fúrta, Darvas, Szerep stb. Akik ismerik vidékünket, azok jól 
tudják, hogy ezek a falvak részben a Nagy-Sárréten, részben a közvetlen kör-
nyékén terültek, terülnek el. 

Ezeknek a településeknek a nyelve pedig vagy teljesen megegyező, vagy 
csak kis mértékben tér el a másikétól. 

Füzesgyarmat nyelvét, nyelvjárását tudomásunk szerint még senki nem 
vizsgálta, kutatta tüzetesebben. Ezért tűnt számomra érdekes feladatnak ezen 
tipikus sárréti falu mai nyelvének, mai nyelvi állapotának a feltárása. A szak-
irodalomban sem találtam nyomát annak, hogy valaki a füzesgyarmatiakkal 
foglalkozott volna e téren. Illetve egyetlen eggyel találkoztam, s ez bizonyos 
szempontból alapot és fogódzót is adott számomra. 

VÉGH JÓZSEF 1944-ben Debrecenben adta ki a ma is alapvető, forrásértékű 
munkáját, amelynek címe: Sárréti népmesék és népi elbeszélések. Azon kí-
vül, hogy viszonylag részletesen elemzi a sárréti népnyelvet, ami számunkra 
különösen fontos, még három kis nyelvjárási szöveget is közöl a 
füzesgyarmati gyűjtéséből. Ez a három kis nyelvjárási emlék jó összehasonlí-
tási alapot nyújt a mai szövegfelvételekhez is. 

Amikor a Magyar Nyelvjárások A faszának anyagát 1950-es években 
összegyűjtötték nyelvészeink Füzesgyarmat ugyan nem szerepelt kutatópont-
ként, de szerepelt néhány olyan közeli település, amelynek nyelve nagyrészt 
megegyezik a gyarmatival. Gondolok itt elsősorban Szerepre, Furtára, 
Dévaványára. Ez is további forrást jelentett ehhez a kutatáshoz. Természete-
sen egy falu, település nyelvét csak az adott, valóságos helyszínen lehet mcg-
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ismerni. Ezért 1987-88-ban jó néhány alkalommal felkerestem ottani kedves 
adatközlőimet, akikkel beszélgetve mintegy 4-5 órás szövegfelvételt sikerült 
magnetofonon rögzítenem. Ezeknek a szövegfelvételeknek nagy része már 
nem tisztán nyelvjárási (jelzem már 50 évvel ezelőtt sem volt mindig az), hi-
szen azt, sajnos, szinte törvényszerűen, egyre inkább "elfelejtjük". Ezek a szö-
vegfelvételek inkább az úgynevezett regionális köznyelvi kategóriába tartoz-
nak, s mint ilyen, átmenet a nyelvjárás és a köznyelv között, vagyis máskép-
pen a nyelvjárási alapokon élő köznyelv. E két kategóriának: a nyelvjárási 
elemek meglétének, illetve elhalványulásának, elhagyásának, valamint köz-
nyelvi normák érvényesülésének, mértékének a vizsgálata adja meg végül is 
ennek a készülő tanulmánynak és a hasonlójellegű munkáknak a lényegét. 

Természetesen, adatközlőim közül az idősebbek még inkább őrizték a 
gyarmati nyelv nyelvjárási sajátosságait, mint a fiatalabbak, vagy azok, akik 
felsőfokú iskolát végeztek. Ezek a szövegfelvételek, illetve azok elemzése, 
mindenképpen alkalmasak arra, hogy bizonyos törvényszerűségeket állapít-
sunk meg a Füzesgyarmat nyelvjárásáról, s a mai nyelvhasználatáról. 

Nézzük meg, hova sorolja KÁLMÁN BÉLA a füzesgyarmati nyelvjárást! Ne-
ves myelvészünk szerint, bár név szerint nem említi, Füzesgyarmat nyelve a 
tiszai nyelvjárástípusba tartozik. Idézem: "A tiszai nyelvjárástípusokhoz tar-
toznak a Duna — Tisza közének nem ö-ző községei, a Tisza és a Körösök, 
Berettyó vidéke, Szolnok megye a Jászság kivételével, Békés megye és Hajdú 
megye délnyugati része." (KÁLMÁN BÉLA: Nyelvjárásaink. Tankönyvkiadó, 
Bp., 1971., 78. lap). 

Mit ír erről IMRE SAMU: A mai magyar nyelvjárások rendszere 
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1971) című könyvében, amelyet a Magyar Nyelvjárá-
sok Atlasza anyagának teljes ismeretében készített? Itt is megjegyezzük, hogy 
Füzesgyarmat kutatópontként nem szerepel, csak Dévaványa, Szerep és Fúrta, 
amelyek azért, mint sárréti települések, az általánosabb következtetésekhez 
mindenféleképpen párhuzamos példát nyújtanak. IMRE SAMU megállapítása 
alapján a fuzesgyarmati nyelvjárás is a közép-tiszántúli nyelvjárástípusba tar-
tozik. Ez a nyelvjárástípus, egy-két kivételtől eltekintve, messzemenően meg-
egyezik a hajdú-bihari típussal. Idézem: "A közép-tiszántúli nyelvjárástípus. A 
hajdú - bihari típustól nyugatra eső tiszántúli részek és a Körösök vidékének 
nyelvjárása. Egyetlen jelentős eltérése a hajdú - bihari típustól, hogy az ë — 
e fonológiai ellentétet megkülönbözteti. . . Egyébként csak egészen minimális 
különbségek vannak a két típus között az egyes jelenségek arányaiban is." 
(IMRE, 362) . 

Mind KÁLMÁN BÉLA, mind IMRE SAMU részletesen elemzik könyvükben 
ezeket a nyelvjárási sajátosságokat, típusokat. Tekintettel azonban arra, hogy 
ők egy tágabb régióban gondolkodtak (bár minden megállapításukkal egyetér-
tünk) itt és most visszatérünk ahhoz a munkához, amely csakis a Sárréttel, a 
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sárréti népnyelvvel foglalkozik. (1. VÉGH JÓZSEF: Sárréti népmesék és népi 
elbeszélések). 

VÉGH JÓZSEF, amikor a sárréti népmeséket, népi elbeszéléseket összegyűj-
tötte, elsősorban nyelvészeti kutatás céljából, a következő nyelvjárási sajátos-
ságokat állapította meg. Jellemző a Sárrét vidékére a zárt ë használata. Zár-
tabb ë hangot a Sárrét középső területein (Vésztő, Fúrta, Zsáka, 
Biharnagybajom stb.) talált, míg a szélső területeken, amelyhez 
Füzesgyarmat, Dévaványa, Szeghalom is tartozik, a zárt ë képzése az előző 
falvakéhoz viszonyítva alacsonyabb nyelvállással történik. Ezeknek a közsé-
geknek a szomszédságában nyílt e-ző vidékek találhatók. VÉGH JÓZSEF szerint 
a nyílt e és zárt ë hangok használatában a Sárrét vidéke egységesnek mond-
ható. 

Az é hang ejtésében megfigyelte azt, hogy mind a középső, mind a szélső 
sárréti területen a hosszú é hangszíne valahol középen áll a hosszú ë és é kö-
zött. Különösen Konádi, Füzesgyarmat stb. falvakban hallható ez a hang. 

Kutatásai szerint az egyik legjellegzetesebb hangja a területnek a hosszú á. 
Ezt írta róla: "A hosszú á képzése alacsonyabb nyelvállással és egy kis ajak-
kerekítéssel történik; bár hangszínben nem egyezik meg a palóc a - val, mégis 
a labiális hosszú a-ra emlékeztet. .. Az a megfigyelésem, hogy azokban a köz-
ségekben, ahol ez a hang már ritkábban hallik, mint pl. Derecskén, Vésztőn, 
Füzesgyarmaton, ott ez csak hangsúlyos helyzetben és különösen fűtött lelki-
állapotban, nagy lendülettel, erősebb artikulációval képzett hangtani helyze-
tekben hallik." (VÉGH, 10). 

Megállapítja, hogy a vidékre jellemző a kettőshangzók használata is. Idé-
zem: "A szélső területeken: Békés, Vésztő, Dévaványa, Füzesgyarmat. . . köz-
ékekben a hosszú ó helyén óu, hosszú ő helyén őü kettőshang hallható. Ennek 
a két hangnak a hangértéke igen különböző községenként. . . " (VÉGH, 10). A 
mássalhangzókkal kapcsolatban megemlíti a hasonulás kérdését, az ikerítéses 
esetek előfordulását a hosszú II, rr, j j mássalhangzók nyújtó hatását. Egy 
mondattal utal arra is, hogy már az 1940-es évek elején is az emberek egy ré-
sze igyekezett elhagyni az í - zést vagy ahogyan megfogalmazza: "így pl. mű-
velődési törekvések tapasztalhatók az í-zés elhagyásában." (VÉGH, 12). Mon-
danunk sem kell, hogy az í-zés az egyik legkarakterisztikusabb nyelvi jelen-
sége a sárréti népnyelvnek s ezen belül a füzesgyarmatinak is. 

Mint már utaltam rá, a Sárréti népmesék és népi elbeszélések című könyv-
ben csak három nagyon rövid füzesgyarmati szöveglejegyzéssel találkozunk. 
Ezek közül egyikből egy kis részletet közlünk, azért, hogy lássuk, hogyan be-
szél 1944-ben a Füzesgyarmaton élő Párdi János, aki akkor volt 81 éves. íme: 
"Betyárok és perszekútorok (csendbiztosok). Van it Szëkhalmon ëty Simaji-
féle ójwoda. Vóut az a Simaji csëndbisztos. Kérëm, legelőübb annak loptak 
kégy gyönyörű szíp csikóut, óután osz lophatot mindënki, ha akart. Neki lop-
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tok eI ép kecs csikóit, hármat. Persze a pasas jelentette, hoty kécs csikón 
veszett ël. Fëlvëtte a panasszát, oszt azutány nyomosztak után na. Oszt akkor 
ment utánna nyomozni. Kikötöttek, pihenőüt rëndësztek maguknak ëty tanyá. 
Mikor elindultak a perszekútorog, díszlövíst attak, hogy na húzó^ggyatok. 
Mindig odavittik a csikóuknak a szípit, jovát. Eléb neki loptak, óutá lophatot, 
ki mennyit akart magának." (VÉGH, 128) . 

Alljon itt rögtön párhuzamként egy olyan szövegrészlet, amelyet én 
gvöjtöttem Füzesgyarmaton 1988-ban. Adatközlőm az akkor 80 éves Nagy 
Károlvné Csató Julianna volt, aki beszédében szintén szépen megőrizte az 
ízes fuzcsgyarmati nyelvet: "Hat a gyerekkorom az ojan vóut, hogy mán mikor 
a negyedik osztájt jártam kivettek az iskolábul trie őrizni këllëtt a libát mëg a 
malacot, uty hogy faluba nemigen voltunk. Csak kint. Tanyán, tanyán. Ott 
oszt vóut munka! Mán e lik korán mëk këllëtt tanúni főzni is, mëg mán tizenkét 
éves koromba markot szettem, akkor kísőbb, géippel arattak, akkor kivit 
hortunk, mëg asztagot raktunk, mëg ijesmik vóutak. Mán napéj ötkor mentünk 
aratni. Akkor osztán délig. Ha vóut közelüngbe víz vagy vittünk lë, asz 
felmelegedett, aszt ittuk. Délbe főtisztek, akkor mëgebidëltûnk, utánna gye-
rünk, estig, míg láttunk, addig. " 2 

Sajnos, jelen előadásomban sem a hosszabb4erjedelmű szövegközlésre nem 
térhettem ki, sem a népnyelvi sajátosságok részletes elemzésére. Azt azonban, 
úgy vélem, mindannyian látjuk e kis szövegek kapcsán is, hogy mindazon a 
nyelvjárási jelenségek, amelyeket VÉGH JÓZSEF 1944-ben Füzesgyarmaton 
rögzített, szépen fellelhetőek még napjainkban is a mai gyarmatiak által be-
szelt mindennapi nyelvben. Az í-zés, a zárt <?-zés, a záródó kettőshangzók, az / 
kiesése alkalmanként stb Természetesen életkortól és foglalkozástól függően 
különböző mértékben. Ennek a mértéknek a számbavétele azonban már egy 
részletesebb tanulmány feladata lesz. 
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