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A kétnyelvűség és a kárpátaljai 
magyar köznyelv 

Ha regionális köznyelvi beszélőkön a népességnek azt a rétegét 
értjük, amely legalább érettségivel rendelkezik (IMRE SAMU: 
MNy, LXIX, 258-9; DEME LÁSZLÓ: uo., 262-3; SZATHMÁRI IST-
VÁN: MNy, LXX, 310; KISS JENŐ: Nyr, XCVII, 222), akkor bátran 
állíthatjuk, hogy a mai Kárpátalján a köznyelvet beszélő magyar 
lakosság kivétel nélkül két- vagy többnyelvű: anyanyelvén kívül 
az orosz és/vagy az ukrán nyelvet is ismeri és beszéli valamely 
fokon, sőt vannak olyan szituációk, amelyekben e két utóbbi nyelv 
valamelyikének használatára egyenesen rákényszerül. 

Az így felfogott kárpátaljai regionális magyar köznyelvnek azon-
ban van néhány olyan sajátossága, amely az anyaországitól meg-
különbözteti. 1. A társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely a 
magyar köznyelvet beszélőktől nálunk (a pedagógusokat, szerkesz-
tőségi dolgozókat kivéve) nem követeli meg kényszerűen a nyelvi 
normák szigorú és következetes érvényesítését, s így köznyelvünk 
nem is mindig köznyelv a szó igazi értelmében. 2. Az anyanyelv 
használati szférájának erős leszűkülése folytán a nyelvi normák 
érvényesítése főképp az írásos nyelvhasználatra szorítkozik, de itt 
sem társadalmi kényszer, legfeljebb presztízskérdés. 3. A magyar 
tanítási nyelvű középiskolákban, ahol nyelvileg képzett szakem-
bereknek legfeljebb a nyelv- és irodalomszakos tanárok tekint-
hetők, az oktatás során a nyelvi norma nem tud szilárdan be-
idegződni, a normaérzék labilis marad, ami egyfajta nyelvi 
elbizonytalanodáshoz vezet. 4. Az állandó nyelvi interferencia és 
kisebbségi szerepre ítéltsége folytán az egyének köznyelvében va-
lamely szinten szükségszerűen jelen vannak idegen — orosz, ukrán 
— nyelvi elemek: tükörfordítások, szerkezetutánzások, idegen szók 
és kifejezések stb., amelyek a nyelvi érintkezésnek természetes 
velejárói, bizonyos fokig még az igényes nyelvhasználók beszédé-
ben is. 

A másnyelvi besugárzás intenzitása, mint ismeretes, számos 
nyelvi és nyelven kívüli, objektív és szubjektív tényezőtől függ: az 
érintkezés tartamától, a két nyelv használati szférájának terjedel-



métől, az egyén nyelvkultúrájának fokától, nyelvérzékének stabi-
litásától, nyelvi ellenállóképességétől stb. 

A kárpátaljai magyar köznyelvet ért orosz, ukrán hatás ilyen 
szempontú vizsgálatára nyelvszociológiai felmérések híján nem 
vállalkozhatom. Inkább arra mutatnék rá néhány sebtében kira-
gadott példával, milyen nyelvi szinteken, miképp és miért hatolnak 
be orosz, ukrán nyelvi elemek az aktív kétnyelvűség folytán a kár-
pátaljai magyar köznyelvbe. 

Az orosz/ukrán—magyar két-, illetőleg háromnyelvűség hatása 
az egész nyelvi rendszert érinti; a hangállományt, a szókészletet, 
a grammatikai rendszert, sőt a stílust is. 

A hangtan szintjén az idegen hatás általában ritka. A nyelv 
hangállománya szigorúan zárt és ellenálló rendszert alkot. A hu-
zamos aktív kétnyelvűség során azonban az artikulációs bázis foly-
tonos át- meg átállítgatásában törvényszerűen jelentkező renyhe-
ség következtében rendellenességek állnak be a hangképzésben, 
egyes hangok képzése módosul, torzul, s ez állandósulhat. így ho-
nosodott meg nálunk sokak — főként a nem magyar iskolát vég-
zettek vagy vegyes családban felnőttek — kiejtésében a hátrahú-
zott nyelvheggyel képzett l, s: voltam, halkan, alkalmas; sugár, 
kása, §oro§ stb.; teljesen kiszorítva az l, s hangot; csak orosz, ukrán 
eredetű szavak ejtésében az V: pelymenyi Tiúsos derelye', slyopánki 
'szandálféle', blyuvál 'okád', Gálya, Lyonya, Válya (becenevek) és 
az illabiális á: zajáva 'kérvény, zájezd 'beutazás', Makarenko stb., 
noha a kárpátaljai magyar nyelvjárásokból az ly teljességgel hi-
ányzik, az à is csak két nyelvjárásszigetre korlátozódik. 

Igen idegenszerű egyesek beszédében a széles amplitúdók közt 
erősen hullámzó hanglejtés és a szokásosnál nyomatékosabb hang-
súly. 

Az orosz, ukrán besugárzás a szókészlet szintjén a legerősebb. 
Se szeri, se száma azoknak az orosz, ukrán szavaknak, amelyeket 
a magyar beszédbe belekeverünk. Ezek többsége főnév: sztolova 
'étkezde', ocseregy 'sorbanállás', szprávka 'igazolás', bilet 'menet-
jegy', elektricska 'villamosvonat', szamoszvál 'billenőkocsi', csájnyik 
'teáskanna', szesztra 'ápolónő*, brakk 'selejt', dorozska 'futósző-
nyeg', bánka 'befőttesüveg' stb.; igék: hádál 'jósol', hulyál 'mulat', 
vojevál 'hadakozik, harcol', zavadzsál 'zavar', zakuszil 'beharap' 



stb.; melléknevek: rizsi Vörös hajú', szkupi 'fösvény, zsugori', mud-
ri 'tudákos' stb. 

E szavak túlnyomó többsége fölösleges a nyelvben, mivel az ál-
taluk jelölt fogalmaknak megvan a magyar neve, amelyhez tulaj-
donképpen lexikai dublettként társulnak, társulnának, ha nem 
szorítanák ki fokozatosan az eredeti magyar szót. Magyar megfe-
lelőjük legfeljebb akkor bukkan fel, ha a beszélő nagyon választé-
kos akar lenni, és kínosan ügyel nyelvhasználatára. 

Tömeges beáramlásuknak és eluralkodásuknak több oka lehet. 
Például ezen a néven ismerték meg az illető tárgyat, dolgot: elekt-
ricska, slyopanki, beszedka 'filagória', halva 'préselt napraforgó-
magból készült édesség' stb.; a kölcsönszó „tekintélyesebb", mert 
hivatalos helyen, hivatalos személytói azt hallják: prava 'jogosít-
vány', propuszk 'belépési engedély, zâjàva 'kérvén/, stráf 'bírság', 
szud 'bíróság', szilráda 'községi tanács', szekretár 'titkár' stb.; de 
okozhatja kényelemszeretet, a beszédtempó felgyorsulása (nincs 
idó' keresni a magyar megfelelőt), nyelvi gyakorlatlanság (az adott 
témáról anyanyelven ritkán beszélünk), nyájösztön (mások is így 
mondják), sznobizmus, fejletlen nyelvi készség, nyelvi igénytelen-
ség, a stílusérzék fejletlensége, a kommunikáció zavartalanságá-
nak tudata, a nyelvi eszmény hiánya (az eszményi magyar nyelv 
a határokon túl van) stb. 

Nem elhanyagolható oka a szókölcsönzésnek a szó hangalakja, 
abból adódó expresszivitása, rövidsége, könnyen ejthető volta. A 
szkupi zöngétlen sziszegő és felpattanó zárhangjai jobban festik a 
szó hangulatát, mint a magyar zsugori zöngés hangjai; az elekt-
ricska fürgébb, gyorsabb, mint a vontatottan hangzó villa-
mosvonat; a csájnyik, a szilpó rövidebb, mint a teáskanna, a községi 
fogyasztási szövetkezet. Ha viszont az idegen szó hangalakja bo-
nyolult, ez gátja lehet az átvételnek. A jugoszláviai magyarság 
nyelvében például általános a szamoszluga, a szlovákiaiakéban a 
szamoobszluha, ami nálunk következetesen önkiszolgáló, mivel az 
orosz szamoobszluzsivanyije vagy az ukrán szamoobszluhovu-
vannya nemcsak hosszú, de ki is alig mondható. 

A lexikai barbarizmusok között különösen kirívóak az ún. álek-
vivalenciák, a látszólagos megfelelések: olyan, rendszerint idegen 
eredetű szavak, amelyek az oroszban is, a magyarban is élnek, de 
jelentésük vagy jelentéseik nem azonosak vagy csak részben fedik 



egymást. A gyanútlan nyelvhasználót félrevezeti az alaki hasonló-
ság, s a szóval együtt az idegen nyelvi jelentését is átemeli a ma-
gyarba. Az így keletkező' szokatlan szótársulások nemcsak furák, 
de eró'sen kikezdik a nyelvérzéket, és értelemzavart okoznak. Az 
már a nyelvérzék kibicsaklása, ha a tévécsatornát kanálisnak, a 
módszertani eló'adót metodistának, a megtakarítást ekonómiának, 
a hiánycikket deficitnek nevezzük, ha bolt helyett magazint, kira-
kat helyett vitrint, intenzív osztály helyett reanimációt, bírság he-
lyett stráfot, színész helyett artistát mondunk. 

Eró'sen rontják köznyelvünket, zavarják az artikulációs bázis 
működését és a természetes szövegezést a groteszk hatású maka-
ronizmusok: elolvasta ot i do (= elejétől végéig), szamo szoboj, hogy 
ott leszünk (= magától értetődik), na moju dusu (= lelkemre mon-
dom), jescso bi (= na persze), vot tyebe (= nesze neked) stb. 

A nyelvi érintkezés természetes velejárója a tükörfordítás. A tü-
körszók és -kifejezések azonban nagy veszélyt is rejtenek maguk-
ban: magyar nyelvi elemeik és a másik nyelvből ismert képzet 
miatt idegenszerűségüket a kétnyelvű beszélő nem érzi, így akna-
munkájuk rejtve marad. Amikor a beszélő nekifut helyett azt 
mondja, hogy szétszaladja magát, elváltak helyett azt, hogy szét-
mentek, nem is sejti, hogy már nem az anyanyelv kategóriáiban 
gondolkozik. 

A tükörfordítás lehet szóösszetételek elemeinek gépies fordítása: 
átvezet 'lefordít (perevesztyi)', beerősít 'jóváhagy (utvergyity)', kilé-
pés 'felszólalás (visztuplenyije)', szétbeszélte magát 'belejött a be-
szédbe (razgovorityszja)' stb.; szókapcsolatok, kifejezések magyar-
ra ferdítése: pénzt cserél 'vált (menyaty)', kiesik a hó 'leesik 
(vipadaty)', kiírják a kórházból 'elbocsátják (vipiszaty)', jó filmet 
adnak 'játszanak, vetítenek (dajut)', fogadja a vizsgát 'vizsgáztat 
(prinyimaty)', jegyet tesz be 'osztályoz (posztavity ocenku)' stb.; 
idegen vonzatok tükörfordítása: ránősül valakire 'feleségül vesz va-
lakit', el van ragadtatva valamivel 'valamitől', kiíratja az újságot 
'előfizet az újságra', kéztől ír 'kézzel', nevet róla 'rajta', vonattal 
utazik 'vonaton' stb.; a magyarban összeférhetetlen szavak egybe-
kapcsolása az orosz szótársulási szabályok szerint: dolgozik a mo-
tor 'működik', dolgozik a hivatal 'nyitva tart', csengetek neked 'te-
lefonálok', kinyomják a szőlőt 'kipréselik', leírják a használt kocsit 
'kiselejtezik', cukrot osztanak a boltban 'árusítanak', az apjával él 



'lakik', szétszedik a problémát 'elemzik', viszi a felelősséget 'felelős, 
terheli a felelősség' stb.; kötött szintagmák szabad szókapcsolat-
ként való fordítása: fehér láz '(belaja gorjacska — delirium tre-
mens)', tiszta arany 'színarany (csisztoje zoloto)', fekete napok 
'nehéz napok (csornije dnyi)', mindent feketében lát 'sötét színben 
(v csornom)', zöld utat kap 'szabad utat (zeljonaja doroga)' stb. 

Sokrétű a hatás a mondattani eszközökben, a nyelvtani kategó-
riákban is. Legszembetűnőbb talán a lehet + főnévi igenév kapcso-
latából álló analitikus személytelen szerkezet eluralkodása a fő-
névi igenévnek megfelelő hatóigei személyes forma helyett: azt 
lehet mondani, nem lehet tudni, lehet indulni, meg lehet állni stb. 
(ezek helyett: azt mondhatjuk, nem tudhatjuk, indulhatunk, meg-
állhatunk). A ható ige használatát egyébként más körülírások is 
korlátozzák: itt meg tudsz fordulni, be talál jönni apád, ide tudod 
adni a könyvet? (megfordulhatsz, bejöhet, ideadhatod helyett). A 
cselekvő igék helyét gyakran bitorolják szenvedő-visszaható for-
mák: megteremtődnek a feltételek, hova tevődik a szekrény, ez így 
íródik (ezek helyett: megteremtik a feltételeket, hová tesszük a szek-
rényt, ezt így írják). Terjedésüket talán az is segíti, hogy hasonló 
szerkesztéssel nyelvjárásainkban is találkozunk. Kirívó a több ha-
tározatlan számnév helyén a néhány számnévi határozatlan név-
más: néhány megoldás is van; már néhányszor mondtam neki (több 
megoldás, többször is mondtam helyett). Gyakori a felszólítást váró 
kérdő mondatok főnévi igeneves szerkesztése: Adni neked szem-
üveget? Merre fordulni? Hol állni meg? (adjak neked..., merre 
forduljunk..., hol álljunk meg... helyett). Nagyon idegenszerű a 3. 
sz. személynévmás fölösleges használata, kivált nem személyre 
vonatkoztatva: Nem kell ezt a fácskát kikötni, ő már nem fog 
kidőlni. Én majd őtet megnyesem, két-három év múlva ő már te-
remni fog. — Sokszor vétünk a kirekesztő szórend szabálya ellen 
is: Mit én tudom? Mit te beszélsz? (Mit tudom én? Mit beszélsz te? 
helyett). 

Az itt vázolt sajátságok főként a beszélt köznyelv jellemzői. A 
fegyelmezettebb írott köznyelvbe közülük legföljebb az idegenes 
szerkezetek és szótársítások lopakodnak be. Veszélyességüket 
azonban ez csöppet sem kisebbíti. A két nyelvi rendszer keveredése 
az egyének tudatában e rendszerek megbomlásához vezet, s ha a 
megértést nem akadályozza is, a „fogalomrendszer kialakítását, a 



dolgok logikájába való behatolást, az alkotó gondolkodást veszé-
lyezteti" (Éder Zoltán—Grétsy László: NymKk., I., 1291). 

A tervszerű és következetes nyelvművelő munka hiánya a hely-
zetet csak súlyosbítja. Területünk magyar nyelvű fórumainak — 
a szerkesztőségeknek, a könyvkiadóknak, a tankönyvkiadónak, a 
rádiónak, a televíziónak, az iskoláknak — fokozottabb gondot kel-
lene fordítani a nyelvkultúra színvonalának emelésére, a kétnyel-
vűség tökéletesítésére, a kettó's nyelvi tudat és a tudatos, igényes 
nyelvhasználat kialakítására, és természetesen az anyanyelv tisz-
taságának megérzésére, az idegen hatás korlátozására. 



A kárpátaljai magyar sajtó nyelve 

Kárpátalján a sajtó nyelve regionális köznyelvünk legtekinté-
lyesebb megjelenési formája. Szépirodalmi és tankönyvkiadónk 
mellett a sajtó az; ahol az írott magyar nyelv használata hivata-
losan is engedélyezett és támogatott. Magyar sajtónk nyelve azon-
ban, e kiváltságosnak mondható helyzete ellenére sem képes a 
nyelvi eszmény, a mintanyelv rangjára emelkedni, s aki olvassa 
is, aki elemzi is, inkább az elmarasztalás, mint az elismerés hang-
ján szól róla. És sajnos, joggal. 

Sajtótermékeinket lapozgató több magyarországi ismerősömtől 
is hallottam, hogy mintha valami sűrű ködben, valami furcsa ho-
mályban imbolyogva-támolyogva oldódnának fel a magyar nyelv 
normái, valami furcsa kódrendszerre áttéve-rejtjelezve, amelynek 
nem lelni a kulcsát... Magyar nyelv, amely csak szókészletében és 
nyelvtani szabályaiban magyar... Magyar stílus szabatosság, vilá-
gosság, magyarosság nélkül... 

Honnan e homály, e téveteg-réveteg nyelv a kárpátaljai sajtó-
ban? 

Ha az okok után kutakodunk, elsősorban három tényező együtt-
hatását kell figyelembe vennünk: a kárpátaljai magyar köznyelv 
helyzetét, a helyi újságírás minőségét és az újságíró személyiségét 
— meg a hozzájuk kapcsolódó sok egyéb problémát. 

A magyar nyelv a volt Szovjetunióban deklaráltan egyenjogú 
volt a többi nyelvvel. Ez a nyelvi egyenjogúság azonban féloldalú 
volt: a kommunista párt tömegkommunikációs igényeinek kielégí-
tését, eszméinek terjesztését volt hivatva szolgálni. Állami intéz-
ményekbe — az iskolákat és a médiumokat kivéve — a magyar 
nyelvet be nem eresztették (hivatalokban egy magyarul írott kér-
vényt sem fogadtak el, egyetlen űrlapot sem nyomtattak magyar 
nyelven). így a magyar nyelv használatának tere erősen beszűkült, 
s ma is, a magyar közösségekben is csak a társalgásra, a minden-
napi élet dolgaira, a magánszférára korlátozódik. írásos használa-
ta tehát csak a sajtóban van — ha nem számítjuk a tan-
könyvkiadást, a szépirodalmi könyvkiadást, no meg az emberek 
magánlevelezését. Sajtónk nyelve így az egyenjogúság szomorú 
reklámaként egyedül árválkodik, a tudományos és szaknyelvek, a 



hivatali nyelv, egy gazdag és fejlett szépirodalmi és társalgási 
nyelv gyámolítását nélkülözve. Egyetlen helyi bázisa a beszélt köz-
nyelv, amelyet kisebbségi szerepre ítéltsége folytán nap mint nap 
többfelől többféle romboló hatás sorvaszt. 

S nem is az állandó nyelvi interferencia folytán tömegesen be-
áramló russzizmusokra és ukrainizmusokra gondolok itt elsősor-
ban, hanem a nyelvi közeg hihetetlen igénytelenségének, sot zagy-
vaságának bomlasztó hatására, amelyet a szovjet népbarátkoztató 
és népkeverő politika teremtett, tartott fenn és hagyományozott 
ránk, s amelytói még a kivételezett helyzetű orosz nyelv sem ma-
radt egészen mentes. Természetes, hogy a folytonos nyelvi érint-
kezés, a két- vagy többnyelvűség, a nyelvek szinte percenkénti 
váltakoztatása mihamar kikezdi a nyelvérzéket, mégpedig nem 
annyira a grammatika és a szókészlet, mint inkább a szófűzés, a 
kifejezés, a stílus felől. 

A magyar újságírásnak Kárpátalján nincsenek hagyományai, 
mert nincs folytonossága. Az önálló magyar publicisztika 1944-ben 
megszűnt, az újságírók elmenekültek, s negyvenöt után valami 
egészen új kezdődött: újságfordítás botcsinálta, szakmailag telje-
sen képzetlen, a forrásnyelveket — az oroszt, az ukránt — is csak 
menet közben birtokukba vevő fordítókkal, akik akkor sem lettek 
volna képesek megszabadulni az orosz nyelv mereven dagályos, 
feszesen fennkölt és emelkedett stílusának hatása alól, ha nem 
követelték volna meg tőlük a szinte szakrálissá magasztosított 
pártdokumentumok szó szerinti, betű szerinti fordítását, ha nem 
függött volna fejük fölött a szándékos elferdítés gyanújának Da-
moklész-kardja. Botladozó, bukdácsoló, bizonytalanul tapogatózó 
nyelvi megoldásaik lassan-lassan rögződtek, és idővel új hagyo-
mánnyá „nemesedtek". 

E hagyomány bázisán indult meg a 60-as évek derekán, útról-
útfélről toborzott, a tollforgatásra vállalkozó vagy rábeszélt gárdá-
val — akik között egyetlen szakképzett zsurnaliszta sem volt — 
az önálló kárpátaljai magyar újságírás, amely azonban csak rész-
ben volt önálló, hiszen a központi távirati irodák, a TASZSZ és a 
RATAU anyagait továbbra is fordítani kellett. 

A rég áhított önállóságtól megittasult lap azonban minden va-
lamirevaló tollpróbálgató zsengét is közölt, kiváltképp kezdetben, 
hogy az újságoldalak megteljenek. Az újdonsült, lelkes gárda szá-



mára a minta, az etalon adva volt: az orosz és az ukrán publicisz-
tika, amely stílusában is a színvonalat jelentette. A szó szerinti, 
szolgai fordítás beidegződése folytán így került át a magyarba az 
oroszra oly jellemző szóhalmazatos, körülírásos, terpeszkedő kife-
jezésekkel teli fogalmazásmód, amely a magyarban a pongyolaság, 
a dagályosság hatását kelti. Az orosz, az ukrán nyelv szokásos, 
mert kényszerű bőbeszédűsége, polivokabulizmusa — amely adód-
hat e nyelvek névszói természetéből (pl. ige helyett deverbális név-
szóból és igéből álló analitikus kifejezés: ülésezik, gyűlésezik he-
lyett: ülést tart, gyűlést folytat)\ a szójelentésíiek a magyarral nem 
egyező tudattartalékaiból eredő sajátos szótársítási törvényeiből 
(pl. bólint a fejével, legyint a kezével, mivel a bólint és a legyint 
poliszémiája, s így a jelentésükhöz fűződő tudattartalék is teljesen 
más, mint a magyarban); a nyelvi kifejezésmódnak a szavak gram-
matikai megformáltsága és pontos morfológiai differenciáltsága ál-
tal megkövetelt, a skrupulózusságig menő pontosságából stb.-ből 
— a magyarba áthonosítva óhatatlanul pongyolaság, dagályosság 
lesz, s e fellazult, felhígult stílus bő vizében úszkáló gondolati tar-
talom már alig fogható meg. Ráadásul az újságíróktól nem is önálló 
gondolatokat, önálló véleményeket vártak el, hanem a felülről 
árasztott gondolatok, eszmék újrafogalmazását, újrakérődzését, 
amikor is a nyelv nem a születő gondolat friss és üde burka, hanem 
százszor elcsépelt mondandók cifrább-kopottabb csomagolópapír-
ja. Ilyen szituációban nem születik, nem születhet világos, hatásos, 
színes, közérthető publicisztikai stílus. Kiváltképp akkor nem, ha 
mindezt még megtetézi a szakképzetlen szerkesztők, lektorok gon-
datlan, hanyag munkája, föltétlen bizalma a szerzők iránt, akik 
esetleg fonetikusan írják — mert csak így hallják és ismerik az 
orosz forrásokból — pl. Bacon vagy Descartes nevét! 

Hát az anyaországi publicisztikai nyelv — kérdezhetnénk —, az 
nem minta, az nem hat? Hiszen a magyarországi újságok azért 
eljutottak hozzánk a legutóbbi időkig. Meg a könyvek, a rádió, a 
tévé nyelve? Ezek feltétlenül kedvezően befolyásolják újságíróink 
nyelvét mindaddig, amíg nem a saját dolgainkról, gondjainkról-
bajainkról írunk, amíg nem kezd hatni az a furcsa, makacs be-
idegződés. Olyasmi ez, mint amikor szakembereink, akik sza-
badon, elfogadhatóan társalognak anyanyelvükön, hirtelen 
áttérnek az oroszra vagy az ukránra, mihelyt szakmai dolgok ke-



rülnek szóba, arra a nyelvre, amelyen a szakmát elsajátították és 
gyakorolják. 

A kárpátaljai magyar sajtó nyelvének tehát legnagyobb fogya-
tékossága nem is annyira a lexikológiai és grammatikai normák 
megszegése, mint inkább a fogalmazási gyakorlatlanság, a kifeje-
zésbeli bizonytalanság, a szóhangulat, az expresszivitás, a stilisz-
tikai normák ismeretének hiánya, illetőleg azok áthágása. Szem-
léltetőül idézek néhány mondatot a Kárpáti Igaz Szó 1993. március 
13—i számából, a bibliai Eszter portréját rajzoló cikkből: 

„Ez a vacsora és lakoma bemutatta alattvalóinak a király dicső-
ségét, gazdagságát, méltóságának pompás fényét, ... dúskáló élet-
módját, amelyből nekik csak a morzsa jutott." „Márdokeus felfedett 
egy összeesküvést, amit tudatott a királynéval, aki ura tudomására 
hozta és az felakasztotta és feljegyeztette a krónikába az eseményt, 
megörökítve a vétkesek neveit." „Amikor gyanútlanul a királyné 
lakomájára megérkezik, Eszter felfedi Hámán jellemének aljas és 
népére törő gyilkos voltát." 

Annak legalább örülhetünk, hogy a köznyelvünkben hemzsegő 
új russzizmusok, ukrainizmusok közül egy sem kerül be a sajtó 
nyelvébe. Arra nem volt példa, hogy az újságokban sztolovát olvas-
tunk volna étkezde helyett, ocseregyet sorban állás, elektricskát vil-
lamosvonat, csájnyikot teáskanna, brakkot selejt, stráfot bírság he-
lyett stb. A tükörfordítások közül is csak a szükségszerűek — 
intézmények, szervezetek, akciók, politikai és ideológiai elvont fo-
galmak nevei — általánosak, bár néha belopakodik egy-egy „kiír-
ják a kórházból", Jó filmet adnak", „vizsgát fogad", „forintra vásá-
rol", Jó jegyet tesz a tanár" típusú kifejezés. A penetránsabbakat 
azonban, mint pl. „kiesett a hó", „pénzt cserél" (= vált), „ránősül 
valakire", „öt percre késik", „csengetek neked" (= telefonálok), „az 
anyjával él" (= az anyjánál lakik), „kiíratja az újságot" (= előfizet 
az újságra) stb., amelyeket a mindennapi beszédben lépten-nyo-
mon hallhatunk, publicistáink soha le nem írják. 

Egyéb nyelvhelyességi vétségek azonban nagy bőséggel fordul-
nak elő sajtónk nyelvében. Ezek közül a legtipikusabbak a követ-
kezők: a -hat, -het képzős igék visszaszorulása a lehet + főnévi 
igenév javára (lehet mondani, meg lehet állapítani); az állapot-, 
az állandó határozó egyeztetése a többes számú alannyal (Jlz 
1989-es népszámlálás adatai szerint Kárpátalján 155 711-en val-



lották magukat magyar nemzetiségűeknek."); genitivusi ragos ér-
telmező ragtalan értelmezett mellett vagy fordítva; tötö-nyelv (>rA 
probléma megoldott".); teljes bizonytalanság az igekötők szórendi 
helyét illetően, tekintet nélkül az aktuális mondattagolódásra; a 
-ható, -hető képzős igekötős származékokban nem válik el az ige-
kötő (nem elképzelhető, nem megoldható); bizonytalanság a vonzat-
használatban (szükséges vmihez, vmire; győzedelmeskedik vamin, 
vmi fölött, sőt: győzelmet arat valaki fölött, holott a szókapcsolat-
nak nincs vonzata) stb., stb. — ezek egyike-másika azonban má-
sutt, más, színvonalasabb sajtótermékek nyelvében is előfordul. 

Az itt elmondottak területi lapunk, a Kárpáti Igaz Szó nyelvére, 
stílusára vonatkoznak. De mindez ráillik a többi időszaki kiadvá-
nyunk — a Kárpátaljai Ifjúság, az Ung-vidéki Hírek, a Nagyszőlősi 
Hírek stb., valamint a rádió és a televízió magyar adásainak nyel-
vére is. 

Végezetül meg kell mondanom — ezzel tartozom az igazságnak —, 
hogy a legutóbbi években a nagyobb sajtószabadság és talán a fo-
kozódó újságírói önérzet következtében a kárpátaljai magyar sajtó 
nyelve sokat javult, tisztult, egyszerűsödött, színesedett, és talán 
remélhetjük: eljön az idő, hogy eléri az anyaországi vidéki színvo-
nalat. 



Az anyanyelvi oktatás helyzete Kárpátalján 

Az anyanyelvi oktatás jelentőségét már a felvilágosodás korában 
felismerik, s mind a nemzeti, mind a soknemzetiségű államok ki-
építik az anyanyelvű iskolák rendszerét a kívánt vagy lehetséges 
szintig. Nem tehetett mást a legfejlettebb társadalmi rendszer igé-
nyével fellépő és nemzetiségeinek nyelvi egyenjogúságát is dekla-
ráló Szovjetunió sem, ha azt akarta, hogy őket a szocialista kultúra 
megteremtésébe bevonja és annak „áldásos" gyümölcseiben részel-
tesse. 

A fennen hirdetett nyelvi egyenjogúság azonban korántsem je-
lentett egyúttal nyelvi egyenrangúságot is az egyenlők között első 
orosz nyelv árnyékában, még a köztársasági rangú nemzetek nyel-
vét illetően sem, s kiváltképp nem a kisebbségi nyelvek vonatko-
zásában. Csak annyit jelentett, hogy a kommunista pártnak joga 
volt a nemzetiségek agyába anyanyelvükön belesulykolni a maga 
ideológiáját a tömegkommunikációs eszközökön keresztül, s ennek 
fejében engedélyezni kényszerült az anyanyelvi oktatást is. Egyéb 
állami intézményekbe — a köztársasági nyelveken kívül — az 
anyanyelvet be nem eresztették. így a kisebbségek nyelvének hasz-
nálati tere erősen beszűkült, s ma is, a magyar közösségekben is 
csak a társalgásra, a mindennapi élet dolgaira, a magánszférára 
korlátozódik. 

A kárpátaljai magyar nyelv olyan regionális köznyelv, amely 
nélkülözi egy fejlettebb szépirodalmi, publicisztikai, tudományos, 
hivatali stb. nyelvváltozat gyámolítását, s fennmaradásának és to-
vábbfejlődésének aktív bázisa csak a nyelvjárások, az oktatás és 
az anyaországi kisugárzás, már amennyit abból befogadni képes. 
S még hagyományokra sem támaszkodhatunk, mert az államok, 
ideológiák, kultúrák, politikáik és praktikák ütközőpontjául fekvő 
kicsiny Kárpátaljáin szinte sohasem, a kisebbségi sorsra ítéltség 
előtt sem voltak meg a feltételek egy olyan markáns, meghatározó 
világi szellemi és kulturális élet kialakulásához, mint Erdélyben 
vagy a Felvidéken (s ami volt is, jórészt feltáratlan és nem épül 
be a köztudatba), ahonnan Bertalan paptól, a Halábor nemzettől 
Gyöngyösi Istvánon és Munkácsy Mihályon keresztül — uram-



bocsá! — Fedák Sáriig századokon át minden valamirevaló tehet-
ség másutt kényszerült működési teret keresni, ahol századokon 
keresztül szinte csak annyi magyar kultúra volt, amennyi az anya-
országból beszivárgott, míg politikai határt nem állítottak az út-
jába. 

Bár a kárpátaljai magyarságnak a szocializmus 45 éve alatt nem 
volt semmilyen érdekvédelmi szervezete — a hatalom szerint a 
közegyenjogúság ezt fölöslegessé tette —, azt semmiképp sem 
mondhatjuk, hogy nem volt nemzeti tudata, csak ez — kiterjedt 
és meghatározó súlyú értelmiség híján — a társadalmi lét alsóbb 
szféráiban nyilvánult meg, nem bírt felemelkedni annak maga-
sabb, szellemi régióiba, nem is szólva arról, hogy ezt a központi 
hatalom nem is ösztönözte, a helyi kiskirályok pedig a nemzetiségi 
szervezkedés leghalványabb megnyilvánulásait is sanda gyanúval 
szemlélték és igyekeztek „szinten tartani", sot az anyanyelvi okta-
tás elónytelenségét sugalmazni s azt alattomban, a magyar 
tannyelvű iskolákban párhuzamos orosz, ukrán osztályok létesíté-
sével visszaszorítani. Nem sokat változott a helyzet a szovjet bi-
rodalom széthullása után sem. A független Ukrajna újradeklarálta 
az addig érvényben levő nemzetiségi jogokat, és útnak eresztett 
bennünket a vajúdó demokrácia zavaros, örvénylő'vizein. Jószerint 
csak annyi változott, hogy a mostani káoszban bárki félművelt el-
me is a régi rendszer bírálata mellett szabadon hangoztathatja 
sokszor a realitásoktól elrugaszkodó vadabbnál vadabb oktatási 
nézeteit, elképzeléseit, illúzióit. 

E kissé terjedelmes bevezető helyzetkép után tegyük fel végre 
a kérdést: mit tehetett, mit tett az anyanyelvi oktatás Kárpátalján, 
hogy a kommunista-internacionalista denacionalizációs és dezin-
tegrációs törekvések közepette (melyek érdekében még a szovjet-
magyar felsób>brendűség kiagyalt eszméjét is bevetették) mégis 
megőrizhesse nemzeti azonosságtudatát, nemzeti — akár kulturá-
lis értelemben felfogott nemzeti — egységét? Milyen az anyanyelvi 
oktatás Kárpátalján? 

Színvonalát illetó'en anyanyelvi oktatásunk elvben elérhetné 
akár az anyaországi szintet is (mindig ez volt az ideális célunk), 
hatásfokát tekintve azonban jóval alatta marad, mégpedig több 



tényező együtthatása okán. Ezek: a nálunk általános nyelvi igény-
telenség és a nyelvkultúra öncélúvá válása, az anyanyelvi ismere-
tek hasznosításának kilátástalansága, a rossz tanterv és a nyelvi-
leg alacsony színvonalú tankönyvek, a pedagógusképzés 
hiányosságai és egyéb, az oktatáson kívüli, fentebb már említett 
nemzetiségpolitikai és adminisztrációs korlátozó tényezők. 

Nem lehet igazán hatásos az anyanyelvi oktatás olyan nyelvi 
közegben, amelyben eluralkodott egy hihetetlen nyelvi igénytelen-
ség, sőt zagyvaság, amit a népkeverő szovjet politika teremtett és 
hagyományozott ránk, amely szívesebben vette, inkább elfogadta 
az orosz nyelvű gagyogást, mint az anyanyelvi ékesszólást. Ter-
mészetes, hogy a két- vagy többnyelvűség, a nyelvek állandó 
váltakoztatása mihamar kikezdi a nyelvérzéket. A proletárdikta-
túrában a nyelvkultúra sosem volt, nem is lehetett egzisztenciális 
tényező, megléte vagy hiánya nem befolyásolta a társadalmi érvé-
nyesülést, az arra hajlamos egyének magánpassziójává degradáló-
dott, öncélúvá vált. Az anyanyelvet az iskolában csak egynéhány 
rajongó tanulja komolyan, vagy az, aki magyar szakra pályázik. 
Az anyanyelvi ismeretek hasznosítására itt egyéb lehetőség alig 
van. 

Nehezíti az anyanyelv oktatását iskoláinkban a merev, dogma-
tikus tanterv. Az egységes szovjet iskolarendszer országosan egy-
séges tantervet igényelt. Ez mindmáig érvényben van. A magyar 
tannyelvű iskolák anyanyelvi tantervének szerkezete, felépítése, 
terjedelme és követelményrendszere ugyanaz, mint az orosz isko-
lákban az orosz, az ukrán iskolákban az ukrán nyelvé. Ez lojális 
és több szempontból indokolt. Kevésbé lojális azonban az, hogy ez 
az egységes tanterv a nyelvtan oktatását a már középiskolainak 
tekintett 5. osztályban kezdi és a 9.-ben már be is fejezi. A két 
felső osztályban, ahol a tanulók életkori sajátosságaiknál és értel-
mi fejlettségüknél fogva képesek lennének a komolyabb összefüg-
gések megértésére, általánosításokra, nyelvi képzést már nem kap-
nak, sőt amit kaptak is, elfelejtik. 

A tanterv egy-két elengedhetetlenül szükséges kivételtől elte-
kintve szigorúan a lineáris elv szerint épül: hangtannal kezd az 
ötödikben és mondattannal végez a nyolcadikban; ráadás a kilen-
cedikben egy kis általános nyelvészet, kommunikáció-elmélet, szö-



vegtan, stilisztika és nyelvhelyesség. Vagyis a tanterv a nyelvi 
rendszer elemeit írja le és láttatja anélkül, hogy megértethetné a 
funkciójukat, ami csak a teljes rendszer ismeretében lehetséges. 
A nyelvoktatás így nem csupán formalizálódik, hanem öncélúvá is 
válik, a tanuló nem tudja konkrétan, mit miért tanul. Például, ha 
én a kötőszót a szófajtanban, a rendszertani helyén tanítom, óha-
tatlanul anticipálnom kell a mellérendelő' szószerkezeteket és az 
összetett mondatokat, amelyekről a tanulóknak még fogalmuk 
sincs, hogy a kötőszó lényegét megértsék. Ha kiemelem a helyéről 
és átteszem a mondattan megfelelő részébe, megbontom a rend-
szert, amelynek visszaállítására nem ad alkalmat a lineáris tan-
terv, mert nincs mód egy magasabb szintézisre, áttekintő össze-
foglalásra a felsőbb osztályokban (vagy gimnáziumban). így lesz a 
rendszerközpontú oktatás mégis rendszertelenné. A központilag jó-
váhagyott tanterv törvényereje, az orosz (ma ukrán) nyelv párhu-
zamos oktatása, ami megkívánta, hogy a nyelvtani kategóriákat a 
tanulók már anyanyelvükön elsajátítsák, mire az oroszban, ukrán-
ban sor kerül rájuk, a központi ellenőrzés és több más érv is amel-
lett szólt, hogy a tantervet így kellett, kell elfogadni, ahogy van. 
Az utóbbi évek gyakori minisztériumi vagy az egyes pedagógusok 
egyéni elképzelésein alapuló módosításai többet rontottak, mint 
javítottak rajta, mivel az alapkoncepció változatlan maradt. Persze 
az anyanyelvet végül is e szerint a tanterv szerint is el lehet sa-
játítani, csak a tanár részéről nagyobb odafigyelést, a tanulóktól 
pedig nagyobb erőfeszítést igényel. 

Az egységes tantervek anyagát köztársasági viszonylatban egy-
séges tankönyvek fejtik ki, ezeket a magyar tannyelvű iskolák szá-
mára a kijevi Ragyanszka Skola (Szovjet Iskola), ma Oszvita (Köz-
oktatás) Kiadó ungvári fiókintézete adja ki magyar fordításban; 
csak a magyar nyelv és a magyar irodalom tankönyvek eredetiek. 
A fordításos tankönyvek nyelvezete az állandó bírálatok ellenére 
eléggé gyatra és magyartalan, lerí róluk, hogy mind a fordítók, 
mind a szerkesztők az amilyen a fizetség, olyan a munka elvet 
tartották szem előtt, vagy nem a legrátermettebbek keze alól ke-
rültek ki. 

Az eredeti tankönyvek ukrán nyersfordításban való minisztéri-
umi elbírálás és jóváhagyás után kerülhetnek kiadásra (bár az 
utóbbi évtizedben a bevált szerző neve is lehetett garancia, a sok 



galibát okozó nyersfordítás megkövetelésétől, talán takarékossági 
okokból is, eltekintenek). 

Az igen felületes és hozzáértés nélküli szakmai elbíráláson túl 
a jóváhagyás egyetlen kritériuma a tankönyv megfelelő ideológiai 
színvonala volt — lett legyen bár szó akár nyelvtankönyvről. Igaz 
ugyan, hogy a nyelvtani kategóriákat, például a melléknévi igenév 
képzésmódját vagy az alany—állítmány egyeztetését stb. lehetet-
len megideologizálni, annál könnyebben megtehető ez az illusztrá-
ló anyagokkal, a feladatszövegekkel. így kerültek be a nyelv-
tankönyvekbe ömlesztve a párt és a szovjet állam történetének 
dicsfénybe vont eseményeit, a szocialista építés időszerű momen-
tumait méltató, a komplex kommunista internacionalista nevelés 
céljait szolgáló szövegek. S vette bár ezeket a tankönyvíró a ma-
gyar irodalomból (kis utánjárással találhatott ilyeneket), lehettek 
bár ezek a szövegek színvonalasak is, ekkora ideológiai töménység 
óhatatlanul elidegenítette a tankönyvet, sem a tanárok, sem a ta-
nulók nem érezhették a magukénak. S ez ellen a szerző is, a szer-
kesztő is tehetetlen volt. 

A legtöbb bírálat emiatt érte és éri ma is a nyelvtankönyveket, 
bár azóta átestünk a ló másik oldalára: szóbeli utasítás van rá, 
hogy például Lenin neve (amelyet azelőtt elválasztani sem volt 
szabad), Moszkva, a kommunizmus, szovjet szavak és társaik nem 
kerülhetnek be tankönyvbe. Tévedés ne essék, senki sem hiányolja. 
De hogy lehet ezek nélkül például történelemkönyvet írni?! 

Ami a nyelvtankönyvek nyelvi színvonalát, stílusát illeti, egyér-
telmű az elismerés mind a helybeli, mind a magyarországi bírálók 
részéről. A tananyagkifejtés módját illetően azonban már megosz-
lanak a vélemények. S itt engedtessék meg nekem néhány szemé-
lyes jellegű megjegyzés, tekintve, hogy a középiskoláinkban hasz-
nált három nyelvtankönyv közül kettőnek én vagyok a szerzője, s 
így engem ér a vád, hogy túlteng bennünk az elmélet, hogy sza-
bályközpontúak, egyesek szerint egyenesen rosszak, mert a gya-
korlati szempontú nyelvoktatás a célravezető, szabályok bebifláz-
tatására semmi szükség stb. Vonatkozó nézeteim, a rövidség 
kedvéért kissé sarkítva, a következők. 

Nehéz eldönteni, mi a jó és mi a rossz tankönyv, mert nem egyet-
len ember számára készül. Nem szabad a tankönyvet fetisizálni: 



az oktatásban nem a tankönyv a meghatározó (az csak segéd-
eszköz), hanem a pedagógus, a pedagógus személyisége; jó könyv-
ből is lehet rosszul tanítani és viszont. A tankönyv anyaga az egy-
séges nemzeti nyelv és annak alapvető' normái, tételesen kifejtve 
a tanterv eló'írta terjedelemben, a tanulók életkorának és értelmi 
színvonalának megfelelő' szabatos fogalmazásban, szabályok és 
szükség szerint hozzájuk fűzött rövid magyarázatok formájában. 
Szabályok nélkül nyelvtant tanítani éppúgy nem lehet, mint ma-
tematikát vagy fizikát. A didaktikai jellegű anyagfeldolgozásokat, 
bármily látványosak is, a tankönyvben melló'zni kell, mert egyazon 
tananyag többféleképp is feldolgozható, s minden ilyen feldolgozás 
egyéni szempontú, esetleges s ezért vitatható, s mivel egyedüli üd-
vözítő' módszerek nincsenek, a gyakorló tanár joga és dolga az 
anyagfeldolgozás módszerét szabadon megválasztani, úgy, aho-
gyan az az adott körülmények között a legcélravezetőbb. A tan-
könyv nem játékszer, nem szórakoztató olvasmány, hanem a ta-
nulók értelmi szintjéhez igazított rangos tudományos mű, ilyennek 
kell lennie, így lesz tekintélye, becsülete. Ennyit erről. 

Tankönyveinket, tankönyvkiadásunkat a legélesebb bírálatok a 
rendszerváltás után megalakult Kárpátaljai Magyar Pedagógus-
szövetség részéről érték és érik, olyanok részéről is, akik nem sok-
kal ezelőtt a kommunista internacionalista nevelés élharcosai vol-
tak mindennapi munkájukban, a sajtóban és egyéb fórumokon. E 
támadó élű bírálatok odáig fajultak, hogy egyesek már egész ma-
gyar tankönyvkiadásunk létjogát is megkérdőjelezték vagy tagad-
ták. Saját tankönyveink helyett magyarországi tankönyvellátást 
ígérgetnek állítólagos, de hivatalosan nyomtalan kétoldali minisz-
tériumi egyezményre hivatkozva. Erről én többet nem tudok. Va-
lamint azt sem tudom, hogy a magyar állam bármikori viszonyai 
"között tudja-e vállalni azt az anyagi terhet, hogy iskoláinkat tan-
könyvekkel be nem látható ideig folyamatosan ellássa. És azt sem 
tudom, bár a tankönyvet nem tartom meghatározónak az oktatás-
ban, hogyan lehetne egy teljesen más iskolarendszerben teljesen 
más tanterv szerint készült tankönyvekből bárhol másutt eredmé-
nyesen oktatni. Azt viszont biztosra veszem, hogy ezt a gesztust 
Ukrajna ridegen vagy tisztelettel, de elutasítaná, mert nem veheti 
magára azt a vádat, hogy nem törődik magyar kisebbségi alattva-



lóinak oktatásával, mert..., mert... és mert attól még messze va-
gyunk, hogy egy ilyen, földrajzilag veszélyes területen elhelyezkedő 
kisebbség és anyaországa között ennyire szoros szellemi kapcsolat 
gyanúk nélkül létrejöhessen. Szerintem. Bár tévednék! Magam in-
kább azt várnám a KMPSZ-től, hogy buzogó energiáját és legjobb 
tudását a ma érvényben levő tankönyveink javítására-jobbítására 
fordítsa, ne akarja a tankönyvellátás gondját, anyagi terhét az uk-
rán állam válláról a magyar állam nyakába zúdítani. Iskoláink 
Magyarországtól így is sok tankönyvet és egyéb oktatási se-
gédeszközt kapnak, elégedjünk meg ennyivel, s ha ezeket az ok-
tató munkában maximálisan kihasználjuk, már az is nagy ered-
mény. 

Egyébként nálunk minden osztály számára egy (esetleg két osz-
tály anyagát egybefoglaló) tankönyvet szán a minisztérium, ebben 
van a tananyag és a feladattár is. Egyéb segédanyagokat (két he-
lyesírási tanácsadó szótár kivételével) a tanulók számára nem ad-
tak ki, s 45 év alatt a tanítók részére is csak hármat: egy ma már 
nagyon elavultnak tekinthető nyelvtani tanácsadót, egy tollbamon-
dási szöveggyűjteményt és egy soványka feladatgyűjteményt. A 
szükséges segédkönyveket pedagógusaink Magyarországról szer-
zik be vagy itteni adakozásból jutnak hozzá és szamizdat formá-
jában terjesztik egymás között, s ez nem jelentéktelen segítség 
munkájukban, amelyet többségük igen lelkiismeretesen igyekszik 
ellátni. 

De hiába az igyekezet, a buzgóság: amit a magyar órákon fel-
építenek délre, az leomlik estére a többi tanórán. Ugyanis nálunk 
anyanyelvi képzettségük csak a magyar szakos tanároknak van. 
Az egyéb humán és reálszakos régi káderek rendre kiöregedtek, a 
maiak mind egy szálig szovjet főiskolákon diplomáztak, s ha szár-
mazásuk szerint magyarajkúak is, orosz, ukrán nyelvű stúdiuma-
ik, a két- vagy többnyelvűség nyelvérzéküket szilárd nyelvkultúra 
híján erősen kikezdte, s az órákon ha nem is egy zagyva keverék-
nyelvet, de egy idegenszerű magyar nyelvet beszélnek, a magyar 
helyett a sokszor saját gyártmányú tükörfordításos vagy a nem-
zetközi terminológiát használják — ez utóbbi ugyan még nem 
nyelvrontás, de mindenképp nyelvsorvasztás, ami majdnem egy-



remegy — s mindez nem szolgálja a magyar órákon hallott nor-
matív köznyelv rögzó'dését, az oktatott nyelvi normák megszilár-
dulását és egy stabil nyelvkultúra kialakulását. S ha a magyar 
órán minduntalan azzal kell foglalkoznunk, hogy századszor, ez-
redszer is javítsunk, helyesbítsünk, irtsunk, kérleljünk vagy kor-
holjunk, mi idő marad a tulajdonképpeni tananyagra? Sőt, e nyelvi 
közegben maguknak a magyar szakos tanároknak is romlik a 
nyelvérzékük, kiváltképp a vegyes nemzetiségű tantestületekben, 
s ha kezdetben egyesek meg is próbálkoznak kollégáik nyelvmű-
velésével, csodabogárnak, hóbortosnak, nacionalistának tartatnak, 
és mihamar felhagynak vele, vagy ha folytatják, szélmalomharcot 
vívnak. Attól sajnos még messze vagyunk, hogy megértsük: a mű-
veltség alfája és ómegája a nyelvi kultúra, enélkül bárki embere 
csak szakbarbár. 

Mindenképp szót kell ejtenünk arról is, hogy az anyanyelvi ok-
tatás nálunk sohasem tudott kiterjedni az összmagyar lakosságra: 
sok szülő minden külső kényszer nélkül (bár tudunk a rábeszélés 
eseteiről is) orosz vagy ukrán iskolába adta a gyerekét téves eg-
zisztenciális megfontolásokból — mondván, hogy magyarul úgyis 
tud, az orosz, ukrán nyelvvel pedig többre megy az életben —, ami 
egyenesen merénylet volt a gyerek ellen, ha már a beiskolázáskor 
nem beszélt oroszul vagy ukránul, mert már a rajtnál úgy lema-
radt, hogy később is képtelen volt behozni. Az utóbbi években a 
helyzet megfordult: ma már mindenki igyekszik magyar iskolába 
járatni a gyerekét, sőt, ukrán, orosz iskolában bevezetnek s még 
bevezetnének fakultatív magyar nyelvoktatást, ha lennének káde-
rek. 

Káderellátottság terén különben a magyar tannyelvű iskolákban 
is problémák vannak újabban: özönnel mennek át Magyarországra 
munkát vállalni nemcsak zenetanárok, angol, német szakos taná-
rok, hanem magyar szakosok is; vannak iskoláink, ahol két—há-
rom magyartanárra lenne még szükség. 

Kárpátalján ma 90 magyar tannyelvű iskola van: 36 középiskola 
(11 osztályos), 44 általános (8 osztályos) és 10 elemi (4 osztályos); 
ebből 61 tisztán magyar tannyelvű, 20-ban párhuzamos ukrán, 
6-ban párhuzamos orosz és 3-ban párhuzamos ukrán és orosz ok-



tatás is van. Szakiskoláinkban magyar nyelvet nem oktatnak, ki-
véve az Ungvári Közművelődési Szakiskolát és a Munkácsi Taní-
tóképzőt, ez utóbbi az elemi iskolák részére képez tanítókat. 

A közép- és általános iskolai magyar szakos káderek képzését 
az ungvári egyetem filológiai karának magyar tagozata látja el. 
Más karokon magyar nyelvű káderképzés nincs, ennek kérdése 
mindeddig hivatalosan fel sem merült. így a magyar tannyelvű 
iskolákban olyan reálszakos tanárokat is kénytelenek alkalmazni, 
akik egyike-másika alig motyog magyarul. Az sem a legszerencsé-
sebb, hogy tanárképzést egyetem végez, mert tulajdonképpen 
félig-szakembereket kapnak iskoláink, de hát ugyanilyen helyzet-
ben vannak az ukrán és az orosz iskolák is. 

Ami az egyetemi magyar filológusképzést illeti, a középiskolai 
anyanyelvi oktatás hatásfokát csökkentő tényezők itt felsőbb fo-
kon, hatványozottan érvényesek, sőt ezekhez társul még néhány 
gátló körülmény. Magyar szakos hallgatóink a középiskolából nem 
a kellő felkészültséggel jönnek az egyetemre. Csak a magyar filo-
lógiai szaktárgyakat hallgatják magyar nyelven, a többit oroszul 
vagy ukránul, itt nyelvi nehézségeik vannak, legalábbis kezdetben. 
A szaktantárgyak oktatását tanszékünk 6 törzstanára és 3—4 óra-
adó kénytelen ellátni igen nagy, évi 800—850 órás megterhelés 
mellett, 4—5 tantárgy gazdájaként, aminek természetes következ-
ménye, hogy a tanár helyenként óhatatlanul a felületen mozog, az 
egyetemi oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges szakirodalmi bá-
zis hiánya miatt is. Mindennek ellenére tanszékünk nulláról in-
dulva hamar felemelkedett arra a szintre, amit az ungvári egyetem 
képvisel, sőt azt talán meg is haladja. Régi nagyhírű magyaror-
szági egyetemekkel persze nem vehetjük fel a versenyt, ez tőlünk 
el sem várható, de mert nem oktatunk például még pszicholing-
visztikát is (amiért, no meg másért is, egy „avatott" bírálónk oly 
lehengerlően elmarasztal bennünket), ebből még nem következik 
az, hogy munkánk egy fabatkát sem ér... Igyekszünk becsülettel 
megtenni, ami az adott körülmények között telik tőlünk. Helyze-
tünket nem látjuk olyan kilátástalannak, hogy vészharangot kel-
lene kongatni. Igaz, hogy a vázolt körülmények munkánkat nehe-
zítik és hatásfokát nagy mértékben csökkentik, de ez nem lehet 



ok arra, hogy feladjuk. S ha nem tudunk is olyan szintű anyanyelvi 
képzést biztosítani, mint az anyaország, ahhoz kétségtelenül hoz-
zájárulunk, hogy magyar kisebbségünk nemzeti kultúráját, nem-
zeti azonosságtudatát megőrizze. Ha a sokat hangoztatott nagy 
magyar elnyomatás alatt más kisebbségek századokon át meg tud-
tak maradni, a ránk virradó szabad demokráciában, hiszem és val-
lom, bennünk is akad annyi vitalitás és magyar virtus. 





NYELVMŰVELÉS 





A nyelvhasználók felelőssége 

Az utóbbi évtizedekben a közművelődés fellendülése és a nyelv 
társadalmi szerepének megnövekedése folytán egyre több szó esik 
a nyelvművelésről, annak mibenlétéről, sőt szükségességéről is. A 
nyelvművelés létjogát sokan kétségbe vonják, azzal a megokolás-
sal, hogy a nyelv a saját belső törvényei szerint fejlődik és alakul 
(még külső tényezők hatása alatt is), s a nyelvet beszélőknek nincs 
más dolguk, mint hogy e változásokat tudomásul vegyék a beavat-
kozás szándéka nélkül — a nyelvet tehát, úgymond, nem kell mű-
velni, fejlődik az anélkül is. 

A mai nyelvszemlélet szemszögéből nézve ez a felfogás alapjában 
téves. A nyelv változását, alakulását, használatát sorsára bízni 
közönyös felelőtlenség. Igaz, hogy a nyelvfejlődést irányítani aligha 
lehet, de a megfelelő keretek között helyes mederben tartani igen, 
sőt kell is. Vagyis a nyelv fejlesztéseként, csiszolásaként, helye-
sebbé, gazdagabbá tételeként felfogott (tehát a régebbi értelemben 
vett) nyelvművelésre is szükség van. 

Mai felfogásunk szerint azonban a nyelvművelés nem magának 
a nyelvnek a művelését jelenti elsősorban. A nyelvművelés értel-
me: nyelvi művelés, a nyelv egészséges fejlődésének elősegítése a 
nyelvhelyesség elvei alapján, a nyelv helyes használatának bizto-
sítása a nyelvi műveltség terjesztésével. Eszerint a nyelvművelés 
objektuma, a korábbi szemlélettől eltérően, nem pusztán a nyelv, 
hanem a nyelvet használó ember is. Ugyanis a nyelv mint a kom-
munikáció, az emberek közötti érintkezés eszközrendszere valósá-
gosan csak az emberek tudatában él, csak funkciójában, a beszéd 
folyamatában létezik, következésképp olyan, amilyennek beszélik, 
helyessége vagy helytelensége, szépsége vagy igénytelensége a 
mindenkori beszélők nyelvbeli jártasságának, nyelvi műveltségé-
nek vagy műveletlenségének a függvénye. A nyevhasználat hibája 
nem föltétlenül vagy nemcsak a nyelvi eszközök hibája (bár ilyenek 
is vannak: helytelen szóképzés, helytelen szófűzés, rosszul megvá-
lasztott szóalak stb.), hanem legtöbbször a nyelvet használó em-
beré is. Amikor tehát az ellen ama már nyelvi babonának minősülő 
téves állítás ellen harcolunk, például, hogy a fog segédigével kép-
zett jövő idő vagy a meg van mondva szerkezet helytelen, akkor 



nem a nyelvben levő, hanem a nyelvet beszélő ember tudatában 
levő hibát akarjuk kiküszöbölni. Az említett szerkezetek ugyanis 
csak bizonyos esetekben vagy csak bizonyos igékből alkotva minő-
sülnek hibásnak. így nem hibás az állapotot jelentő „el vagyok fá-
radva", „meg vagyok mentve", de igen helytelen a „le vagyok ülve", 
„el vagyok indulva". 

Az anyányelvét mindenki tudja, és mindenki úgy használja, 
ahogy neki tetszik — halljuk gyakran az érvelést. Ez azonban csak 
féligazság. Ne feledjük, hogy az anyanyelvünket is tanuljuk. És 
nemcsak az iskolában, hanem már jóval előbb, a csecsemőkortól 
kezdve. A gügyögő gyermek a nyelv segítségével illeszkedik be a 
közösségbe, ismeri meg a környező világot és igazodik el benne. S 
hogy az anyanyelv megtanulásában meddig, milyen fokra jutunk 
el, az — bizonyos külső körülményeket nem tekintve — elsősorban 
tőlünk magunktól függ, attól, hogy mennyire vagyunk igényesek 
a nyelvhasználatban. 

Soha ne feledjük: a nyelvhasználat nem magánügy! A nyelv nem 
az enyém vagy a tied, hanem mindnyájunké, mindannyiunk közös 
kincse, emberi és társadalmi létünk biztosítéka. Általa valósul meg 
a kapcsolat köztem és embertársaim, sőt köztem és az előttem járt 
meg az utánam jövő nemzedékek között is. A nyelv tehát úgy a 
mienk, hogy kapjuk, megőrizzük és továbbadjuk. Csak úgy szabad 
használnunk, hogy színei meg ne kopjanak, jó ízei ne romoljanak, 
hajlékonysága, rugalmassága ne csökkenjen, sőt ha lehet, fokozód-
jék, s összes jó tulajdonságait megőrizve és megsokszorozva adhas-
suk át a bennünket felváltó nemzedéknek. S ez csak a nyelv alapos 
ismerete által, a nyelvészeti ismeretterjesztés fokozása, a nyelvi 
ízlés fejlesztése, a nyelvi műveltség emelése által valósítható meg. 
Ez a nyelvművelés feladata, a nyelvművelésé, amely nemcsak a 
nyelv pallérozása, hanem a nyelvet használó emberek nyelvi mű-
velése is — a nyelvvel szembeni felelősségtudatuk felkeltése és 
állandó ébrentartása. 



Időben történt? 

A mindennapok nyelvhasználatában gyakran hallhatunk, olvas-
hatunk még igényesebb, irodalmi szövegekben is ilyen mondato-
kat: Időben elvégezték a mezei munkálatokat. Időben érkezett a 
segítség. Még időben sikerült félreugrania a száguldó autó elől. És 
így tovább. 

Talán mondanom sem kell, hogy az időben szónak efféle hasz-
nálata erősen kifogásolható, sőt helyteleníthető. Logikailag is, 
nyelvileg is. 

Logikailag azért helytelen az időben, mert fölösleges. Ugyanis 
ami történik, minden csak az időben történhet, az időn kívülhe-
lyezkedni, az időn kívül gondolkozni nem tudunk, lévén az idő — 
a térrel együtt — anyagi világunk alapvető létezési formája. Min-
den az időben történik tehát, s a beszéd nem is ezt a magától 
értetődő tényt akaija hangsúlyozni, hanem azt, hogy valami a ma-
ga idejében történik, akkor, amikor annak az ideje van. 

Nyelvileg pedig azért helytelen, mert — a fent mondottak miatt 
— az idő főnevet (a szaknyelvek kivételével) nem is használjuk 
időhatározói szerepben másképp, mint valamely speciális jelzővel 
ellátva: a jelzett időben, a mondott időben, a kellő időben, a meg-
felelő időben, az utóbbi időben, jelen időben, múlt időben stb., 
továbbá: szép időben, jó időben, rossz időben, esős időben, napos 
időben stb. — de itt az idő szó inkább „időjárás" jelentésben sze-
repel. 

A gyakran használt, divatos, jelző nélküli időben ragos főnév az 
idejében határozószó helyét bitorolja, amelynek jelentése — a Ma-
gyar Nyelv Értelmező Szótára szerint: „akkor, amikor még nem 
késő, amikor a szóban forgó cselekvés eredményesen elvégezhető; 
abban az időpontban, amelynek elmulasztása késedelmet, veszélyt, 
kárt okozhat; a kellő időben". A szótár különben az idejében mellett 
a helytelenítést jelentő * jellel közli az időben alakot is, szemléltető 
példákat azonban csak a helyesnek ítélt idejében szóval kapcsolat-
ban idéz: A hibát még idejében kijavították. Idejében kell kelnünk, 
hogy délre készen legyünk. Még idejében észrevették a tüzet. 

Az időben jelentése pedig: „az eléje tett jelzővel konkretizált idő-
pontban vagy időtartam folyamán". Például: Megérkezett a mon-



dott időben, még idejében. Az utóbbi időben romlott a beteg álla-
pota, mert nem kapott idejében kezelést. 

Ne mossuk hát el a különbséget az időben és az idejében között! 
Például, decemberben is betakaríthatjuk a kukoricát ilyen vagy 
olyan időben, de már nem idejében! „Időben, kopásban mind 
messzebb kerülsz" — írja halott kedveséről Szabó Lőrinc, helyesen 
használva itt az időben szót: „az idő, a kopás tekintetében, vo-
natkozásában". Az időben szó így pusztán, jelző nélkül mondata-
inkban leggyakrabban tekintet- vagy állapothatározó. Időhatáro-
zóként a személyragos idejében alak a helyes. A magyar nyelv 
különben is szívesen használja személyragos alakjukban a hatá-
rozószókat: hamarjában, sebtében, napjában, hajdanában, módjá-
val, szépszerével, nagyjából, jobbára, dögivei, hegyibe, vaktában 
stb., stb. Kár lenne a hagyományos, megszokott személyragos ala-
kot a szokatlan, új, de torz személyrag nélküli alakkal felcserélni. 

Az időben alak ilyen használata tehát helytelen, kerülendő. 
Hogy miért terjed mégis? Nyilván a „kellő időben" szerkezetből 
rövidül a jelző elhagyásával. Ez azonban csak magyarázza, de nem 
igazolhatja, még kevésbé szentesítheti e manapság oly divatos ha-
tározószónak a használatát. Álljuk hát útját még idejében! 



Jobbnál jobb — jobb a jónál 

Az érzelmileg színezett, expresszív stílusnak elmaradhatatlan 
kifejező eszközei a tőismétlő szerkezetek (nyelvtani műszóval fi-
gura etimologicák). Ezek olyan alakzatok, amelyekben valamely 
szótő más-más toldalékkal megismétlődik. Például: várva vár, tud-
ni tudja stb. A kifejezendő gondolati tartalom érzelmi-hangulati 
hatásának fokozására szolgálnak. „Hatásmechanizmusuk" alapja 
az az egyszerű számítás, hogy a kettő mindig több, mint az egy, 
azaz a megismételt szótő jobban sugallja, szuggerálja az adott je-
lentést. A tőismétlő szerkezeteknek több faját ismerjük. Vannak 
közöttük igések: kérve kér, sírva sír, tudván tudja, látni látja, hal-
lani hallja stb.; melléknevesek: szépnek szép, olcsónak olcsó, okos-
nak okos, jobbnál jobb, szűkebbnél szűkebb, hosszabbnál hosszabb 
stb.; főnevesek: lánynak lány, barátnak barát; hajnalok hajnalán, 
kincsek kincse, feleségek felesége stb. (Ezekhez igen hasonlók a 
módosított alakban való kettőzéssel keletkezett összetett szavak: 
réges-régen, végestelen-végig, unos-untalan, folyton-folyvást, 
nőttön-nő stb.) 

E fokozó-erősítő alakzatok egyik típusa igen sok nyelvhelyességi 
vita forrása lett az utóbbi évtizedekben, nevezetesen a jobbnál jobb 
típusú középfokú mellékneves hasonlító szerkezet. 

Az ilyen szerkezetnek hagyományosan mindkét tagja középfokú 
melléknév. Például: Híresebbnél híresebb embereket ismertünk 
meg. Érdekesebbnél érdekesebb történeteket mesél. Finomabbnál 
finomabb holmikat vásárol. „S jutott eszembe számtalan szebbnél 
szebb gondolat..." (Petőfi Sándor). E kettős középfok mellett újab-
ban terjednek az olyan szerkezetek, amelyekben a határozói tag 
alapfokban marad: helytelennél helytelenebb, okosnál okosabb, al-
kalmasnál alkalmasabb stb. 

A nyelvművelők egy része ezt az egyszer fokozó alakzatot nem 
helyteleníti, mondván, hogy az nem a kettős fokozás megrövidülé-
se, egyszerűsödése, mint azt az ellenzői állítják. 

Az egyszer fokozó jónál jobb forma szerintem sem a. jobbnál jobb 
megrövidülése. Használatát mégsem tartom helyesnek, mert nyil-
vánvalóan szerkezettévesztés eredménye. 



Beszédünkben ugyanis járatos egy másik tőismétlő hasonlító 
szerkezet is, amelynek azonban a határozói tagja soha sincs fokoz-
va. Például: Péter okosabb az okosnál. Ez a gyerek szerényebb a 
szerénynél is. Lustább vagy a lustánál! 

E két kifejezésforma azonban — a kettős és az egyszeres fokozás 
— sem szerkezetileg, sem funkcionálisan nem adekvát. A szebbnél 
szebb típusú szerkezetnek mindkét tagja — az alaptagja és a ha-
tározója is — melléknév, és a mondatban egységesen jelzői szerepű: 
Szebbnél szebb virágok nyílnak a kertben (milyen virágok?); Ér-
dekesebbnél érdekesebb adatokra bukkantam (milyen adatokra?) 
stb. 

Az egyszer fokozó jobb a jónál típusú szerkezetnek viszont csak 
az alaptagja melléknév; a határozó tag itt főnévi értékű, ezt vilá-
gosan mutatja az előtte álló névelő (kérdése: kinél, minél jobb?), 
hiszen a jobb a jónál így értendő: jobb annál, aki/ami jó. A mon-
datban pedig a szerkezet két tagja más-más funkciót tolt be: a 
határozói tag önálló állandó határozó, az alaptag pedig rendesen 
állítmány, ritkábban jelző. Például: Ez a gyerek okosabb az okosnál 
(okosabb — állítmány, az okosnál — határozó); Nem öröm a munka 
a restnél is restebb munkatárssal (restebb — jelző, a restnél — 
határozó). 

E két szerkezettípus azért sem adekvát, mert az egyszeres fo-
kozás úgynevezett szabad szerkezet, határozó tagja tetszés szerint 
cserélhető: okosabb az okosnál — okosabb az apjánál, a barátjánál, 
az egész osztálynál stb. A kettős fokozás viszont kötött szerkezet, 
megkövült kifejezés, melynek határozó tagja nem helyettesíthető 
más szóval, sőt a grammatikai alakja (fokozott volta) sem változ-
tatható meg. Ugyebár elképzelhetetlen egy ilyen magyar mondat: 
Színesebbnél (vagy: színesnél) tarkább virágokat hímez — csak 
így: Tarkábbnál tarkább (vagy: színesebbnél színesebb) virágokat 
hímez. 

Ne tévesszük hát a kétféle szerkezetet, használjuk őket helye-
sen, mindegyiket a maga helyén! 



Tudtára adjuk az olvasónak 

Regényolvasás közben ötlött szemembe a következő, pongyolán 
szerkesztett mondat: „Ez volt az a csoport, amely Csehszlovákia 
lerohanása előtt Hitler útját akarta állni". Bosszantott, hogy a Hit-
ler szóról elmaradt a -nek rag, hiszen a szabatos fogalmazás ez 
lett volna: „...Hitlernek útját akarta állni", illetőleg, helyesebben: 
„...útját akarta állni Hitlernek". Bár a mondat látszólag nem ért-
hetőfélre, nyelvtani megformálása hibás. Az útját állja szókapcso-
latnak ugyanis szükségszerű bővítménye a valakinek, azaz vala-
mely -nak, -nek ragos részeshatározó, az adott esetben a Hitlernek, 
az eredeti változatból viszont a Hitler szó birtokos jelzőként ele-
mezhető ki: Hitler útja az, amit állni akart az illető csoport — s 
ez így már egyáltalán nem logikus. 

Figyelni kezdtem ezeket a -nak, -nek ragos bővítményt vonzó 
szókapcsolatokat — számuk eléggé tetemes —, és elcsodálkoztam, 
milyen gyakran vétünk a helyes használatuk ellen, még az igénye-
sebb stílusban is. íme néhány példa: „A vizsgálat a dolog végére 
járt" (= végére járt a dolognak), „Az asszony mindig a férje kedvét 
kereste" (= kedvét kereste a férjének), )yA gyermekek gondját viselte" 
(= gondját viselte a gyermekeknek), „A nyomozók a tolvaj nyomát 
vesztették" (= nyomát vesztették a tolvajnak), „Az apám fülébe ju-
tott..." (= fülébe jutott az apámnak), „A levélíró eszébe sem jutott, 
hogy a panasz indokolatlan" (= a levélírónak eszébe sem jutott), 
„...kövér érdemeket szereznek arra, hogy a kormány mindenikük 
szájába tegye az áhított falatot" (= mindeniküknek szájába tegye...) 
stb., stb. Az efféle mondatok gyakran félreérthetők: „A gyerek lel-
kére kötötte, hogy ne nyisson ajtót senkinek" — úgy is felfogható, 
hogy a gyerek volt az, aki lelkére kötötte valakinek, pedig nyilván 
úgy helyes, hogy a gyereknek kötötte a lelkére valaki. 

Mi lehet az oka, hogy ilyen gyakran és ilyen „könnyen" hibázunk 
e szerkezetek esetében? Nos, a bibit ezúttal nemcsak a nyelvhasz-
nálók gondatlanságában, hanyagságában kell keresnünk. A tévesz-
tés lehetőségét már e szerkezetek maguk is magukban hordozzák. 
Vizsgáljuk meg őket közelebbről! 

E részeshatározói -nak, -nek ragos bővítményt vonzó szerkeze-
tek alaptagja olyan szó értékű, állandósult szókapcsolat, amely egy 



birtokos személyjeles és viszonyragos főnévből meg egy igéből áll: 
elejét veszi valaminek, pártját fogja valakinek, végére jár valami-
nek, szavát veszi valakinek, fejét veszi valakinek stb. E főnév és 
ige kapcsolatát azért nevezzük szó értékűnek, mert egyetlen fogal-
mat jelöl, s egyetlen szóval is helyettesíthető: elejét veszi = meg-
előzi, pártját fogja = pártfogolja, végére jár = elvégez, elintéz, szavát 
veszi = megígérteti, fejét veszi = lefejezi stb. Ezek az állandó szó-
kapcsolatok az igék rangján élnek a nyelvben, jelentésük magvát 
azonban a főnév adja (fejét veszi = lefejez, pártját fogja = pártfogol). 
Az igének itt csak az a szerepe, hogy igésítse, igévé avassa a kife-
jezést, míg a főnévi tag jelentése jobban megőrzi önállóságát. A 
-nak, -nek ragos bővítmény pedig egyenesen kétarcú (Rácz Endre 
tréfásan a nyelvtani rendszer „kacsacsőrű emlősei"-nek nevezi 
őket): egyrészt és elsősorban részeshatározó: pártját fogja a gyen-
gébbnek = a gyengébb pártfogásban részesül, gondját viseli a gye-
reknek = a gyerek gondviselésben részesül; másrészt egyúttal ér-
telemszerűen birtokos jelzője is az állandó szókapcsolatban álló 
főnévnek (erre utal annak birtokos személyjele): pártját fogja a 
gyengébbnek = a gyengébbnek a pártján áll, gondját viseli a gye-
reknek = a gyereknek a gondját átvállalja. Ez a birtokos jelzői sze-
rep azonban eléggé halvány, nem alakult ki teljesen és világosan, 
mivel az állandó szókapcsolatban álló birtokszó csak viszonylag 
önálló és csak formálisan főnév: jelentése összeolvad az igei társ 
jelentésével, igésül. Az elejét veszi a bajnak, szerét ejti a találko-
zásnak, eszébe jut a barátomnak kifejezések hallatán fel sem merül 
bennünk a baj eleje, a találkozás szere, a barátom esze képzete. 

Ha az ilyen szókapcsolatok még nem állandósultak teljesen, csak 
útban vannak az állandósulás felé, azaz ha tagjaik még nem vesz-
tették el végleg önállóságukat (a jelentésüket), akkor a birtokvi-
szony még többé-kevésbé eleven. Például: a fülébe jutott az apám-
nak, szemére hányta a fiúnak, gondjára bízza a nevelőnek stb. 
kifejezésekben számunkra még eleven az apám füle, a fiú szeme, 
a nevelő gondja birtokos szerkezet képzete is, s ez mintegy elho-
mályosítja a részeshatározói jelleget, növeli a tévesztés lehetősé-
gét. A problémát csak bonyolítja, hogy mivel a nyelv az egyének 
tudatában él, a nyelvi folyamatokat, változásokat egyénileg éljük 
meg és érzékeljük — így az említett szerkezetek jelen-
tésviszonyainak az állapotát is ki-ki más-másképp érzékeli, míg 



a kollektív nyelvtudat kényszerítő ereje ki nem egyenlíti az egyéni 
tudatban meglevő különbségeket. 

Addig azonban fokozott gonddal ügyeljünk e szerkezetekre! Te-
hát: mindenkinek lelkére kötjük (és nem: mindenki lelkére)! 



Koncertra vagy koncertre? 

Valóban, hová is megyünk: koncertra vagy koncertre? S a mű-
vész, aki fellép, koncertozik vagy koncertezik? Szmokingban vagy 
szmokingben — kérdezhetnénk tovább, ha nagyon szabadjára en-
gednénk fantáziánkat! 

E probléma gyökere a szavak vegyeshangrendűsége, illetőleg a 
hangrendi harmónia törvényének érvényesülése. 

Talán mindenki tudja még az iskolapad óta, hogy ó'si magyar 
szavainkban vagy csupa magas, vagy csupa mély magánhangzó 
van — ez a hangrend, s hogy a magas hangrendű szavakhoz magas 
hangú toldalékok, a mély hangrendűekhez mély hangú toldalékok 
járulnak — ez a hangrendi illeszkedés vagy hangrendi harmónia. 
Tehát: kalapban, de: kendőben; látlak, de: nézlek; útja, de: kertje 
stb. Az egyalakú toldalékok többségénél ezt a kötőhangzó biztosít-
ja: utak, kertek. 

Ezt az ősi egyszerű állapotot azonban megbontotta az idegen 
nyelvekből átvett rengeteg vegyes hangrendű jövevényszó, gyön-
gítve a hangrendi harmónia érvényét. Ezek egyike-másika kezdet-
ben megpróbált igazodni a magyar hangrendhez. így a szláv csel-
jágy-ból család is, cseléd is lett (kiegyenlítődött hangrenddel és 
elkülönült jelentéssel), a szintén szláv megya, brekinya a magyar-
ban megye, berkenye alakban, a német herzog, wagner pedig her-
ceg, bognár alakban honosodott meg, hangrendileg kiegyenlítődve. 
A vegyes hangrendű jövevények zöme azonban megmaradt vegyes 
hangrendűnek: széna, répa, szilva, hajdina (szlávból), lajbi, hoked-
li, fertály, tallér (németből), gyehenna, ceremónia, eklézsia, sze-
kunda, ceruza (latinból) stb., stb. 

Hogyan illeszkednek mármost a toldalékok az ilyen szavakhoz, 
magasan vagy mélyen? 

Napjainkra a vegyes hangrendű szavak illeszkedésének a követ-
kező szabályai alakultak ki. 

Ha az utolsó szótag magánhangzója mély, mély hangú toldalékot 
kap a szó: békával, szénája, szilvából stb. 

Ha az utolsó szótag magánhangzója ő, ü, a toldalék magas: so-
főrrel, parveniinek. 



Ha az utolsó szótagban i, í, é van, mély hangrendű a toldalék: 
kocsija, papírral, kávéban, pocsékul, pánikba, negatívan stb. De ha 
a hangok eló'tt további magas hang van, az illeszkedés magas han-
gú: obeliszkek, szuverének, cárevicset. Mégis: bolsevikok. 

Ingadozik viszont a toldalék, ha a szó utolsó szótagjában e hang 
van. Azért itt is megfigyelhetők bizonyos szabályszerűségek. 

Azokat az utolsó szótagjukban e hangot tartalmazó szavakat, 
műszókat, műveltségszókat, amelyeket csak a tudományok nyel-
vében vagy a műveltebb társalgásban használunk, magas hangú 
toldalékkal látjuk el: komputerek, mágneses, mágnesez, kódexben, 
parlamentben, októberben (talán a szeptember, december analógi-
ájára), háremet stb. Hasonlóan a tulajdonneveket is: Józsefet, Al-
bertnek, Turgenyevtől, Voltaire-rel, Rodinnek (ejtve: rodennek) stb. 

A köznyelvben is használatos, utolsó szótagjukban e hangú 
szavakat magasan is, mélyen is toldalékolhatjuk: fotelben vagy 
fotelban, noteszben vagy noteszban, bakterek vagy bakterok, haver-
rel vagy haverral, kráterben vagy kráterban, rubellel vagy rubellal 
stb. 

Egyes nyelvművelők, arra hivatkozva, hogy a magyarban az e 
hang előfordulása, megterheltsége amúgy is igen nagy (egyes szá-
mítások szerint 100 magánhangzóból 58 e), ami a beszédet egy-
hangúvá teszi, azt javasolják, hogy ezeket a szavakat toldalékoljuk 
inkább mélyen, hogy ezzel is csökkentsük az e hangok számát. 
Tehát: inkább balettot, kandeláberük, pajesza stb., mint balettet, 
kandeláberek, pajesze. 

Ez a folyamat — az utolsó szótagjukban e hangú vegyes hang-
rendű szavak mély illeszkedése — spontánul, a népnyelvben indult 
meg. A nyelvészek megfigyelései szerint a Duna—Tisza közén in-
kább mélyen, a Dunántúlon és a Tiszántúlon inkább magasan tol-
dalékolják ezeket a szavakat, s a mély hangú toldalékolás általá-
ban a nép nyelvére jellemző. Magam is tanúja voltam az ungvári 
piacon, amikor egy nénike — akinek pedig nyilván kisebb gondja 
is nagyobb volt az e hang túlzott megterheltségénél — rubelest 
akart felváltani kopekokra. 

Spontán nyelvfejlődésről van tehát szó e szavak esetében. A fo-
lyamatot azonban nem kell siettetni, erőltetni. Az a néhány e hang, 
amelyet így kiiktatunk, vajmi keveset javít az e megterheltségi 
arányán és nyelvünk állítólagos egyhangúságán. Nem kell tehát 



kínosan vigyázva balettot, Józsefot, mágnesost mondani a megszo-
kott balettet, Józsefet, mágnesest helyett. 

Aki tehát nem koncertre megy, hanem a választékosság igényé-
vel koncertra, átesik a ló másik oldalára. Akik pedig problémáz-
nak, haboznak a választással, azok számára van egy javaslatom: 
menjenek hangversenyre! 



Népszavazás Beregszászon? 

Sok olvasónak szeget ütött a fejébe a Kárpáti Igaz Szó 1993. 
május 6- i számának Nyelv és élet sorozatában közölt „Helységne-
veinkről" c. cikk egyik tétele, és hitetlenkedve kérdezték tólem: 
valóban népszavazásnak kell-e eldöntenie, mi a Beregszász hely-
ségnév helyes helyhatározóragos alakja: Beregszászban vagy Be-
regszászon? A cikk szerzőjét ugyanis a Nyelvművelő kézikönyv ide-
vágó cikke nem tudta eligazítani, és úgy véli, hogy ilyenkor „a 
nyelvszokás, a helybeliek nyelvhasználata" a mérvadó. Meg is kér-
dezte őket (bár sajnos nem tudni, kiket és hányukat), s mint írja: 
„Mindegyikük a -ban végződésre (sic! Tudnivaló, hogy a magyar-
ban nincs végződés, csak toldalékok vannak) szavaz. Egyikük 
hozzáteszi: azért a Beregszászon változatot választékosabbnak, 
»előkelőbbnek« érzi, a másik inkább népies. Lehet, hogy népsza-
vazással kell majd eldönteni ezt a kérdést?" 

Gondolom, a cikk olvastán jóval többen elképedtek, mint ahá-
nyan azt velem közölték, s mert a kérdés valóban időszerű, s eléggé 
fogas nyelvhelyességi probléma, én is kifejteném a véleményemet, 
illetőleg a nyelvművelés álláspontját. 

Elöljáróban hadd hozzam fel mindjárt a szerző védelmére, hogy 
a Nyelvművelő kézikönyv vonatkozó cikke valóban hiányos, és 
konkrét esetünkben nem ad útbaigazítást. A szerzőnek azonban 
tudnia illett volna néhány dolgot: vitás kérdésekben nem elég 
egyetlen forrásmunkára hagyatkozni; hogy nyelvhelyességi kérdé-
sekben nem népszavazás dönt; hogy a magyar irodalmi és köznyel-
vi normák már kialakultak, s hogy azok alapja nem a „helybeliek 
nyelvhasználata", hanem a nemzeti nyelvi köztudat, közszokás. 

Tény, hogy a földrajzi nevek raghasználata a nyelvjárásokban 
más, mint az irodalmi nyelvben. De ez a másság nemcsak a hatá-
rozóragokra érvényes, hanem a szókészlet, a hangtan, a gramma-
tika számos jelenségére is. A helyi, nyelvjárási használat tehát 
nem lehet döntő a köznyelvi norma megállapításában. S hogy a 
megkérdezetteknek a Beregszászban alak volt a természetes, az 
mit sem bizonyít, legfeljebb azt, hogy nem ismerik a köznyelvi nor-
mát (tisztelet egyiküknek, aki a Beregszászon változatot választé-
kosabbnak érzi). A számunkra természetes tengeri, paszuly, láptó 



stb. még nem jelenti azt, hogy ez a köznyelvi norma, s hogy rossz 
a kukorica, a bab, a létra szó. 

De térjünk vissza a helyragok használatára. Hadd idézzem itt 
a legtekintélyesebb szakmunka, az akadémiai Leíró nyelvtan vo-
natkozó szabályát: belviszonyragok (-ban, -ben; -ból, -bői; -ba, 
-be) járulnak a külföldi helységek nevéhez, valamint aj, m, n, ny, 
i (gyakran az 1, ly, n) végű, továbbá a -falu és -szombat utótagú 
összetett magyar helységnevekhez; külviszonyragok (-n, -on, -en, 
-ön; -ról, -ről; -ra, -re) a többi magán- és mássalhangzóra végződő 
(kiemelés a szerzőtől) helységnevünkhöz. És ebbe a többibe bele-
tartozik Beregszász is. Tehát: Beregszászon, Beregszász ról, Bereg-
szászra. Annyit azonban hozzá kell fűznünk, hogy a szabály meg-
alkotásakor — erre különben a Nyelvművelő kézikönyv is utal — 
Galánta, Munkács, Kolozsvár, Újvidék (a példákat onnan idézem), 
s így Beregszász sem tartozott a külföldi helységnevek közé, ille-
tőleg, hogy a „külföldit" ma nyilvánvalóan „a magyar nyelvterüle-
ten kívüli"-nek kell értelmezni. A szabály után a Leíró nyelvtan 
is felhívja a figyelmet, hogy eltérések, ingadozások azért vannak 
a két ragcsoport alkalmazásában. Pusztaszeren, de Egerben, Haj-
dúszoboszlón, de Nagykállóban. További példák: Monoron, Móron, 
Gelejen; helyi példák: Bátyúban, Dédában. 

És még egy kiegészítés. Idegen nyelvi eredetük ellenére magyar 
helyneveknek számítanak (a jövevényszavak mintájára) az ilye-
nek, mint Visegrád, Krasznahorka, Szolyva, Szerednye, Uszty-
Csorna stb., tehát a szabály értelmében ezekhez is a külviszony-
ragokat kapcsoljuk: Visegrádon, Krasznahorkán, Szolyván, 
Szerednyén, Uszty-Csornán, nem pedig Visegrádban, Krasznahor-
kában, Szolyvában, Szerednyében, Uszty-Csornában. Sőt, a Nyelv-
művelő kézikönyv tanúsága szerint (Novi Sad példájára hivatko-
zik) egyéb idegen helynevek is felveszik a külviszonyragokat, ha 
azok a magyar lakosság nyelvében gyakori, mindennapos haszná-
latúak, mintegy meghonosodtak a nyelvben. A szerző idézte Puz-
nyakivcin alak külviszonyragja viszont nemcsak azért hibás, mert 
az ukrán név, hanem azért is, mert i-re végződik (s így nem tar-
tozik Barkaszóval egy kategóriába). 

És végezetül egy intelem. A magyar irodalmi és köznyelv normái 
már kialakultak, s azok az egész nyelvterületre érvényesek. Ne 
bontsuk meg ezek egységét! Ne a nyelvérzékünkre hivatkozzunk 



(kivált ha nincs!), hanem sajátítsuk el a nemzeti nyelv egységes 
normáit, s az írásos és az igényesebb szóbeli használatban igazod-
junk is hozzájuk. A vidékünkön általános Csapban, Gejócben, 
Császlócban, Rátban, Beregszászban alakokat hagyjuk meg nyelv-
járási szinten, a köznyelvben használjuk a Csapon, Gejócön, Csász-
lócon, Ráton, Beregszászon alakokat! 

És legyünk körültekintöbbek a nyelvhelyességi problémák meg-
ítélésében! 



A suksük-ragozásról 

Területünk legtöbb magyar nyelvjárásának, sőt igénytelenebb 
köznyelvünknek is legszembetűnőbb, járványszerűen terjedő nyel-
vi hibája a suksük-ragozás. Nem sajátosan helyi jelenség: általá-
nosan elteijedt a magyar nyelvterület északi és keleti részén, de 
szeszélyesen másutt is fel-felbukkan a nyelvjárásokban. A század 
eleje óta az egész magyar köznyelvben egyre terjed, sőt a köznyel-
ven keresztül fertőzi tovább a még érintetlen nyelvjárásokat az 
igényesebb, választékosabb, városiasabb nyelvi forma hamis me-
zében. Szinte divat lett a suksük! 

A nyelvművelők későn, csak az ötvenes évek elején üzentek ha-
dat e hibás használatnak, s heves küzdelmek árán a köznyelvben 
sikerült visszaszorítani, de teljesen kiirtani nem. A suksük ma is 
él és tovább fertőz. Harcolni ellene ezért ma is szükséges, s a leg-
jobb fegyver: a hiba lényegének megértetése, a tudatos, gondos 
nyelvhasználat. 

Mi hát a suksük-ragozás? Az a jelenség, hogy a - t végű igék 
kijelentő módú tárgyas alakjai helyett — ha a személyrag j-s vál-
tozatú és a kiejtésben a t-vel tty-vé olvad össze: látja, mondhatja, 
megütjük, kifestjük (kiejtve: láttya, monthattya, megüttyük, kifes-
tyük) — a felszólító alakokat használjuk: lássa, mondhassa, meg-
üssük, kifessük — amelyekben a - s s - a tővégi - t és a felszólító 
mód - j jele összeolvadásának eredménye. Innen kapta a nevét a 
suksük-ragozás. De beszélhetnénk csukcsük-ragozásról is, mivel 
a módjel a -t-vel összeolvadva cs, ccs hangot ad, ha a - t előtt 
mássalhangzó, illetőleg hosszú magánhangzó áll: indítsuk el, gyújt-
suk meg, oltsuk el, tartsuk meg; sőt szukszük-ragozásról is, mert 
az -szt végű igék felszólító alakjaiban az -sztj hangkapcsolat ssz 
hangot eredményez: osszuk el, halasszuk el, fürösszük meg — s e 
felszólító formák szintén kiszorítják a kijelentő módúakat (vagyis: 
elindítják a vonatot, meggyújtjuk a gyertyát, elhalasztjuk a látoga-
tást helyett helytelenül így mondjuk: elindítsák a vonatot, meg-
gyújtsuk a gyertyát, elhalasszuk a látogatást). Helytelenek tehát 
az ilyen kijelentő mondatok: Nem szeressük azt, aki nem lássa be 
a hibáit (helyesen: Nem szeretjük azt, aki nem látja be...), Nagyra 
tartsa magát (helyesen: Nagyra tartja magát), Elmulasszuk a jó 



alkalmat (helyesen: Elmulasztjuk...). Felszólító mondatokban ter-
mészetesen így helyes: Szeressük egymást! Lássuk be hibáinkat! 
Ne mulasszuk el az alkalmat! 

A suksük, csukcsük, szukszük tehát a felszólító formákban he-
lyes, csak a kijelentő' alakokban nem helyénvaló. 

A tévesztésnek, vagyis a felszólító alakok kijelentő'értelmű hasz-
nálatának az oka az, hogy az igék jó részének tárgyas ragozású, 
kijelentő' módú jelen ideje és felszólító módja egybeesik azokban 
az alakokban, ahol közös j elemük van: a mély hangú igék egyes 
szám 3., többes szám 1., 2., 3. személyében, a magas hangú igék 
többes szám 1. személyében: mondja, mondjuk, mondjátok, mond-
ják — mondja!, mondjuk!...; mossa, mossuk, mossátok, mossák — 
mossa!, mossuk!...; kérjük — kérjük!; nézzük — nézzük! stb. Ezek 
analógiájára mosódik el a különbség a - t végű igék kijelentő' és 
felszólító tárgyas alakjai között is. 

Bár a suksükölés nyelvtörténeti és társadalmi okokkal magya-
rázható, természetes, analógiás fejlemény, nem tekinthetjük he-
lyesnek. A kijelentés és a felszólítás közötti alaki különbséget meg 
kell ó'rizni ott, ahol elkülönül a két igemód ragozása. A helyesség 
normája, a művelt nyelvhasználat nem fogadja be a suksüköt, mert 
megbontja az irodalmiság felé fejlodó' köznyelv egységes norma-
rendszerét. 

Tehát: Nem elég, ha csak tanítjuk a szabályt, tanítsuk is meg 
rá a nyelvhasználókat! 



Használtatik-e az -atik, -etik... ? 

Ki ne hallotta volna a szabályt: „Az -atik, -etik, -tátik, -tetik 
a magyarban nem használtatik"? Az iskolában ugyan már rég nem 
tanítják, a köztudatban azonban ma is elevenen él és makacsul 
tartja magát. Örülnünk kellene, hogy ennyit legalább mindenki 
tud magyar nyelvtanból, ha nem lenne merő nyelvi babona, balhi-
edelem, amelynek nincs reális alapja. Mert igenis használtatik, ha 
„kelletik". 

Való igaz, hogy az -atik, -etik, -tátik, -tetik képzős szenvedő 
igékkel alakult tárgyatlan szerkezetek helyett a magyar szinte 
mindig a megfelelő cselekvő tárgyas szerkezetet választja. Jól lát-
hatjuk ezt, ha összevetjük a magyarban szokásos kifejezési formá-
kat például az orosz nyelvi megfelelőikkel. Az oroszban termé-
szetes a szenvedő igés szerkesztés: a mondat végére pont tétetik, a 
ház a szövetkezet által építtetik, a levél elküldetik, a feladat könnyen 
megoldatik, ez hibának tartatik stb. Ezek helyett a tárgyatlan szen-
vedő szerkezetek helyett a magyar mindig a tárgyas cselekvő for-
mákkal él: a mondat végére pontot teszünk, a házat a szövetkezet 
építi, a levelet elküldjük, a feladatot megoldjuk, ezt hibának tartjuk 
stb. 

Mégsem mondható, hogy a szenvedő igéket a magyarban nem 
használjuk, vagy a használatuk magyartalan. A szenvedő ige ma-
gyar fejlemény, megvan a rokon nyelvekben is. Sem alakja, sem 
rendeltetése nem idegen. 

A magyar szenvedő igék a műveltető igékből alakultak ki. A 
műveltető ige igen alkalmas alap volt a szenvedő ige kifejlődéséhez. 
Attól alakilag csak ikes ragozása különbözteti meg: minden szen-
vedő igénk ikes, minden műveltető iktelen. Jelentésükben közös, 
hogy nem utalnak a cselekvés végzőjére, a cselekvéshordozóra: az 
ige alanya (= személye) nem azonos a cselekvést végző űn. logikai 
alannyal. Például: a „Pál házat építtet" mondatban Pál az alany, 
de nem ő végzi az építést, s az ige nem is utal rá, hogy ki. Ugyanígy 
a szenvedő ige esetében: „A ház éppíttetik" — itt a ház nyelvtani 
alany, de a cselekvést valaki más végzi. A két igefaj között csak 
az a különbség, hogy a műveltető ige tárgyas, a szenvedő tárgyat-
lan, pontosabban: a műveltető ige tárgya a szenvedő ige mellett 



alanyként szerepel (házat építtet — ház építtetik). Ugyanez a szem-
benállás a cselekvő tárgyas és a szenvedő igék között is: levelet ír 
— levél íratik. 

A szenvedő ige használata a régiségben, különösen a latinból 
fordított vallásos irodalomban volt igen általános — talán a latin 
nyelv hatására terjedt el. Igeragozásunk fokozatos szegényedé-
sével a szenvedő ige használata is egyre jobban visszaszorult. 
Mellőzését talán az is okozta, hogy a -tátik, -tetik nem hangzik 
szépen, és hogy könnyen helyettesíthető az elevenebb, kifejezőbb, 
határozottabb cselekvő alakkal. A közbeszédben ma már nem hasz-
náljuk, az írott nyelv különféle stílusaiban azonban sokszor élünk 
vele. 

Jó szolgálatot tesz a szenvedő ige, ha a cselekvést a cselekvő 
személytől elvonatkoztatva, személytelenül akarjuk kifejezni, azaz 
ha nem tudjuk, nem akarjuk vagy nem szükséges megnevezni a 
cselekvőt, mert szerepe a cselekvés fontossága mellett eltörpül. 
Például: Nem adatik meg mindenkinek, hogy ilyen jól éljen — ki 
nem adja meg, nem tudjuk, de ez nem is lényeges. 

Egészen a legutóbbi időkig gyakran használta a szenvedő igét 
a hivatali nyelv (kedvezett ennek a személytelenség mögé rejtőző 
szemérmes bürokrácia): a kérelem elutasíttatik, az ügyfél felszó-
líttatik, a jegyzőkönyv felvétetett, a kérelmezőnek tudtára adatik, 
közhírré tétetik stb. Az ügyvitel demokratizálódásával azonban a 
szenvedő formákat itt is kiszorítják az életszerűbb, személyes cse-
lekvő alakok: értesítjük az ügyfelet, kérelmét a tanács megvizsgálta 
stb. 

Nélkülözhetetlen eszköze a szenvedő ige az archaizáló, ódon 
hangulatot érzékeltető és az emelkedett, biblikus stílusnak. író-
ink-költőink gyakran élnek vele. így Arany János: Adassék e levél 
Hunyadi Mátyásnak..." (Mátyás anyja); Ady Endre: „Áldassál, em-
beri Verejték"; „Hányattatom, miként a sáska", „Megűzeték, s nem 
nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem" (Istenhez hanyatló 
árnyék); Babits Mihály: „Mert dobtak vala engem a sötétbe, s ten-
gered örvényébe vetteték be" (Jónás könyve); Móricz Zsigmond: „El-
végeztetett, de semmi sem tisztáztatott" (A fáklya) stb. Fennmaradt 
a szenvedő ige több bibliai eredetű szállóigénkben: férjetek, és 
adatik nektek!", „Visszatérsz a porba, melyből vétettél", „A fejsze 
immár a fák gyökerére vettetett", „Feszíttessék meg!" stb. Találko-



zunk vele a népköltészetben is: „Szomorú az idő, meg akar változni. 
Talán a rózsámtól kelletik elválni?" 

Ez a néhány példa is bizonyítja, hogy a szenvedő ige sze-
mélytelenség kifejezésére vagy valamely sajátos stílusárnyalásra 
ma is használatos a magyarban. Ne féljünk hát élni vele, ha szük-
séges! 



Tudjuk-e, nem-e? 

Valóban, tudjuk-e, hogyan kell helyesen használni az -e kérdő-
szót (tudományos nevén: kérdő módosítószót)? Tudni tudjuk, 
legalábbis illenék tudnunk, hiszen nincsen olyan iskola, amely ne 
próbálná a tanulók fejébe sulykolni legalább a használatával kap-
csolatos tiltó szabályokat. Mégis hihetetlenül gyakran vétünk e jól 
ismert szabályok ellen. Lépten-nyomon hallhatunk ilyen kérdő 
mondatokat: Meg-e tanultad a leckét? Nem-e felejtetted el? Tud-
tál-e volna segíteni ? — s bizony ezek mindegyike helytelenül hasz-
nálj a a kérdőszócskát. 

Nos, lássuk hát, mit kell tudnunk erről a sok galibát okozó, 
szócskának is kicsinyke nyelvi elemről! 

Az -e módosítószó olyan eldöntendő kérdést tartalmazó monda-
tokban (azaz olyanokban, amelyekre a válasz igen vagy nem) fordul 
elő, amelyeknek a hanglejtése nem mutatja a mondat kérdő jelle-
gét, azaz egyenletesen ereszkedik. Például: Szeretsz-e zenét hall-
gatni? Szép-e az új kalap? stb. Szórendi helye a mondatban kötött: 
mindig az állítmányhoz kapcsolódik, mint láttuk is, pontosabban: 
közvetlenül követi az állítmányt, oly szorosan, hogy írásban kötő-
jelet teszünk közéjük. Csakhogy állítmány többféle van ám, ezért 
nem árt a kérdést kissé részletezni: 1. Egyszavas igei vagy névszói 
állítmányhoz közvetlenül kapcsolódik: Eljössz-e hozzánk? Meleg-e 
a sálad? 2. Többszavas, ún. analitikus igei állítmány esetén mindig 
a segédigéhez kapcsoljuk: El fogsz-e jönni a hangversenyre? Meg 
tudtad volna-e tenni? (Helytelenül: El-e fogsz jönni..., Meg-e tud-
tad volna... vagy: Meg tudtad-e volna tenni?) 3. A névszói-igei ál-
lítmánynak mindig az igei részéhez járul az -e: Érdekes volt-e az 
előadás? Jó lesz-e a műsor? (Helytelenül: Érdekes-e volt..., Jó-e 
lesz a műsor?) 

És végül a tiltó szabályok: nem kapcsolhatjuk az -e kérdőszót 
az állítmány tagadószavához vagy igekötójéhez. Helytelen tehát 
az ilyen szórend: Nem-e kellene üzenni neki? Meg-e kapja idejében 
az üzenetet? (Helyesen: Nem kellene-e üzenni neki? Megkapja-e 
idejében az üzenetet?) 

Ha azonban a mondatból hiányzik az állítmány, a kérdőszó bár-
mely hangsúlyos taghoz kapcsolódhat, még a tagadószóhoz és az 



igekötőhöz is. Például: A mi vállalatunknál Pétert tüntették ki. — 
Pétert-e?; Ezt te nem mered megtenni. — Nem-e?; Meg fogja még 
ezt bánni! — Hogy meg-e? Meg ám! stb. 

Ha a mondat két, egymással választó viszonyban álló kérdést 
tartalmaz, az -e kérdőszót csak az egyik, rendszerint az első mon-
datban tesszük ki: írjak-e neki, vagy várjak még a levélírással? 
Széna-e vagy szalma? De kitehető a második tagon is: írjak vagy 
üzenjek-e inkább? Ha azonban a választó kötőszó elmarad, a kér-
dőszót mindkét tagon ki kell tenni: Menjek-e, maradjak-e? „Old-
jak-e, kössek-e?" (Arany János) 

Az -e kérdőszó -é változatának régies-népies vagy választékos 
stílusértéke van. Például: „Nem-é viperákat keblemben neveltem?" 
(Zrínyi Miklós); „Öntudatos munkásról szólsz, s az csak te magad 
vagy. Én magam-é?" (József Attila); „Ládd-é, lelkem, mit hozok 
neked? (Népnyelv) stb. Az -é használata azonban csak az érzelmi-
leg színezett beszédben megengedett, esetleg a kevésbé igényes 
köznyelvben. A kérdőszó -i változata nyelvjárásias: Tuggya-i, hogy 
jövök? Ennek használatát nem engedi meg az irodalmi norma. 



Kellesz és „kell lesz" 

A beszédben gyakran hallunk ilyen mondatokat: „Nemsokára 
takarítani kell lesz", „Főzni kell lesz egy kis lekvárt", „Ugrál a kép-
ernyő, el kell lesz hívni a szerelőt", „Lassan el kell lesz menni a 
borbélyhoz" stb. És annak is tanúi lehetünk, hogy az igényes hall-
gató e mondatokat kijavítja, mondván, hogy a kellesz (mert a kell 
lesz a kiejtésben egybeolvad, szaknyelven szólva: kiejtésbeli homo-
nima keletkezik) itt helytelen, az ugyanis egyes számú 2. személyű 
alak, ami a személytelen mondatokban nem helyénvaló. Világos, 
hogy ilyenkor a beszélő és az őt kijavító hallgató nem egy ma-
lomban őröl. Hiszen más a kellesz szóalak és más a kell lesz kife-
jezés. 

A kellesz szó jelentése, gondolom, mindenkinek érthető: a kell 
ige egyes számú 2. személyű alakja a kijelentő mód jelen idejében: 
én kellek valakinek, te kellesz valakinek, ő kell valakinek stb. 

Mint láttuk, a kiejtésben ezzel egybeesik, de vele nem azonos 
jelentésű a kell lesz szókapcsolat, amely nem más, mint a személy-
telen kell ige jövő idejű alakja, például ilyen kifejezésekben: nem-
sokára indulni kell lesz, holnap nem kell lesz dolgozni. (Vesd össze 
a jelen idővel: indulni kell, dolgozni kell; a múlt idővel: indulni 
kellett, dolgozni kellett.) E kifejezésekben a kell ige azért személy-
telen, mert nem tehető ki hozzá névmási (vagy főnévi) alany, nem 
mondhatjuk, hogy „ő (János) dolgozni kell", az alany ui. ebben az 
esetben a főnévi igenév: dolgozni (mi kell?). 

A kell lesz köznyelvi alakulás. A hasonlóan személytelenül hasz-
nált lehet, szabad mintájára keletkezett mint jövő idejű megfelelő: 
lehet — lehetett — lehet lesz, szabad — szabadott (szabad volt) — 
szabad lesz. Hasonlóképpen: kell — kellett — kell lesz. Terjedését 
nálunk talán az orosz, ukrán nyelv hatása is segíti (vesd össze: 
надо будет). 

A kell lesz elvben nem hibáztatható, hiszen, mint láttuk, szabá-
lyos magyar alakulás. Az irodalmi norma mégis elzárkózik a hasz-
nálatától. A választékos nyelvben, kiváltképp írásban, lehetőleg 
kerüljük, mert fölösleges benne a lesz. Használata ugyanis rend-
szerint időhatározóval jár együtt, amely már amúgy is utal a jö-
vőidejűségre. Tehát: „Holnap is dolgozni kell lesz", „Ott majd neki 



kell lesz ám gyürkőzni!" helyett mondjuk így: „Holnap is dolgozni 
kell", „Ott majd neki kell ám gyürkőzni!" De ha nincs mellette a 
jövőre utaló időhatározó, átképzeléses időhasználattal ez is a jövőre 
vonatkozik: „El kell menni", „Fürödni kell" (ehelyett: „El kell lesz 
menni", „Fürödni kell lesz"). Ha azonban valaki mégis hangsúlyoz-
ni akarja a kifejezési formával is a jövőidejűséget, akkor használ-
hatja a szabályos, normatív jövő idejű formát: „El fog kelleni men-
ni", „Fürödni fog kelleni". 

A kell lesz kiiktatására tehát két lehetőséget is kínál a nyelv: a 
lesz puszta elhagyását vagy a fog segédigével képzett jövő idejű 
alakot. Hogy miért nem ezeket választja mégis köznyelvünk? Talán 
azért, mert az el kell menni (most, azonnal) és az el kell lesz menni 
(majd, valamikor) között mégiscsak van különbség, aminek a hang-
súlyozása néha valóban fontos lehet; az el fog kelleni menni pedig, 
noha szabályos, normatív, kissé bizony körülményes. 

A választékos nyelvben azonban csak a normatív alakokkal él-
hetünk! Tehát: írni kell, majd írni kell vagy írni fog kelleni. 



Csak: szokott — de nem: szok! 

A szokik ige nyelvünkben tulajdonképpen két jelentésben él. 
Első jelentése az értelmező szótár szerint: fokozatosan hozzá-

szokik valamihez. Például: sötétséghez szokott a szeme, a kutya a 
gazdájához szokik, a kislibák a kotlóhoz szoknak stb. Ebben a tár-
gyatlan jelentésben a szokik ige igen eleven: ragozható mindhárom 
módban és időben az egyes és többes szám három személyében 
(szokom, szokol, szokik..., szoknám, szoknál, szoknék..., szokjam, 
szokjál, szokjék... stb.), könnyen társul igekötőkkel: beleszokik va-
lamibe, elszokik valamitől, hozzászokik valamihez, leszokik vala-
miről, megszokik valamit, összeszokik valakivel stb., képzőket ve-
het fel: szoktat, szokhat, szokás. 

Ebben a jelentésben használatával kapcsolatban nincs is külö-
nösebb probléma. Legfeljebb annyi, hogy nem tartjuk meg a sza-
bályos ikes ragozását az első és a második személyben, de a norma 
ezt ma már nem is követeli meg, inkább csak javallja a választé-
kosság kedvéért. A beszélt nyelvben ezért ma már általánosabb 
szokom helyett a szokok, szokol helyett a szoksz („Vagy megszoksz, 
vagy megszöksz"), szokjék helyett a szokjon stb. Harmadik személy-
ben azonban föltétlenül ikes: „Ki hogy szokik, úgy él", „Jó asszony 
könnyen az urához szokik". A szabályos ikes ragozás felbomlását 
talán az is elősegítette, hogy igénk eredetileg iktelen volt (szokok, 
szoksz, szok), és a régi nyelvben sokáig ingadozott a ragozása. 

A szokik második, tárgyas jelentése: szokásszerűen időről időre 
(de nem állandó jelleggel) tesz valamit, valamely állapotban van. 
Például: szokott köszönni, szokott énekelni stb. Tárgya ilyenkor a 
folyamatot vagy állapotot jelentő főnévi igenév (amelynek tárgyi 
értéke azonban gyakran háttérbe szorul). Bár igénknek ez az ere-
deti jelentése (és ebben a jelentésében rendesen iktelen: szokok, 
szoksz, szok), használata mára eléggé szűk keretek közé szorul. 
Ebben a jelentésben és szerkezetben (azaz főnévi igenév mellett) 
csak kijelentő módú múlt idejű alakjaiban engedi meg az irodalmi 
nyelvi norma: szoktam sétálni, szoktál olvasni, szokott kísérletezni, 
szoktunk találkozni stb. Egyéb módban (feltételes, felszólító) és idő-
ben (jelen, jövő) használata helytelen, mivel a szokás valamely 
tényleges gyakori múltbeli cselekvés eredménye, beidegződése. A 



szokássá vált cselekvést, állapotot a fónévi igenév nevezi meg. A 
dohányozni szokott azt jelenti, hogy valaki a dohányozni cselekvést 
időnként végzi, (bár nem állandó jelleggel, mert akkor azt kellene 
mondanunk, hogy dohányzik). A szokott igének csak annyi a sze-
repe, hogy a fónévi igenév jelölte cselekvést egy múltbeli időponttól 
kezdve kisebb-nagyobb megszakításokkal végbemenőként állítsa 
be, vagyis szinte csak jelentésmódosító szerepe van, annyi, mint 
egy képzőnek vagy jelnek. Igei jellege tehát erősen háttérbe szorul 
(mint például a jövő idő fog segédigéjéé). Emiatt nem használható 
más módban vagy időben, nem társulhat igekötőkkel, nem vehet 
fel képzőket (az -ás képzőn kívül: szokott titkolózni — szokása a 
titkolózás). 

S ezért minősül hibának a gyakran hallható jelen idős szerkesz-
tés: el szokok menni a barátomhoz, mindig ki szokol öltözni, gyak-
ran el szok jönni hozzánk stb. — ezek közül kiváltképp a 3. sze-
mélyű szok kirívó: nyelvjárásias vagy iskolázatlan beszédmódra 
vall. És nem fogadhatjuk el akkor sem, ha tudjuk, hogy a nyelv-
járásokban ez megőrzött régiség, s hogy hébe-hóba nagy költőink 
is használták. Például Arany János: „Félelem és bánat kezdte szívét 
vájni, mint seb, ütéskor nem, azután szok fájni" — de nyilván csak 
a ritmuskényszer miatt. 

Ne használjuk tehát fónévi igenév mellett a szokik jelen idejű 
alakjait. Csak: szokott — de nem: szok! 



Csak „tessék"! 

Az embertársaink iránti tisztelet, egymás kölcsönös megbecsü-
lése kifejezésre juttatásának igénye — a társadalmi és emberi 
érintkezés íratlan szabályainak megfelelően — kialakította az ud-
varias nyelvhasználatot, a nyelvi udvariasság eszközeit. Az udva-
rias megszólítás- és köszönésformák, udvariassági kifejezések 
nagy része a különböző társadalmi rendszerek szociális viszonyait 
tükrözi, ezért koronként változnak, elavulnak, kiszorulnak a hasz-
nálatból (pl.: excellenciás uram, alázatosan esedezem, méltóztas-
sék figyelmet szentelni stb.), helyettük esetleg újak keletkeznek. 

Vannak azonban a nyelvi udvariasságnak olyan eszközei is, 
amelyek hosszú ideig ellenállnak a koptató időnek és divatnak. 
Ilyen az egyik legjellegzetesebb udvariassági igénk, a tetszik is. 
Bár sokan — főként a fiatalok — elavultnak, korszerűtlennek, sőt 
talán nevetségesnek vagy megmosolyogtatónak érzik, a tetszikelés, 
tessékelés ma is kifogástalanul udvarias, és nemcsak az idősebbek 
vagy a pozícióban fölöttünk állók felé. Semmiképp sem alacsonyítja 
le magát és nem sérti távoltartó ridegséggel vagy tolakodó bizal-
maskodással beszédtársát az, aki például így kérdez: „Kit tetszik 
keresni?", „Mit tetszik szólni ehhez a frizurához?". Még egy „Mii 
tetszik bámulni?" sem a tetszik miatt udvariatlan! Használjuk te-
hát bátran a tetszik, tessék igéket, csak tartsuk be a rájuk vonat-
kozó szabályokat! 

Udvarias kifejezésekben a tetszik és felszólító alakja, a tessék 
egy másik ige főnévi igene'vével használatos (pl.: tetszik tudni, tes-
sék vigyázni stb.). Ez az úgynevezett személytelen forma segít elke-
rülni a megszólítást, illetőleg a személy említését (pl.: „Hová tetszik 
utazni?", „Tessék helyet foglalni!"). A személytelenség abból adódik, 
hogy az ilyen mondatok alanya a fónévi igenév, nem pedig az a 
személy, akihez szólunk, illetőleg aki az igenévben kifejezett cse-
lekvést végzi. Mivel tehát az ilyen mondatban nincs utalás a cse-
lekvő nyelvtani személyére és számára, az állítmány — a tetszik, 
tessék, mindig változatlan marad, nincs szükség arra, hogy szemé-
lyét vagy számát megváltoztassuk. Gyakran hallható többes száma 
СTetszenek ismerni", „Tessenek igyekezni!" stb.) tehát nyelvileg 
helytelen. Ha mindenképp szükségesnek érezzük a többes szám 



hangsúlyozását, akkor is fogalmazzunk inkább így: „Tessék, fog-
laljanak helyet!", „Tessék, parancsoljanak!" (a „Tessenek helyet fog-
lalni!", „Tessenek parancsolni!" helyett). Meg kell azonban jegyez-
nem, hogy egyes nyelvészek nem utasítják el mereven ezeket a 
többes alakokat, különösen nem a felszólító módúakat (,,Tessenek 
befáradni!", „Tessenek igyekezni!" stb.), azzal érvelve, hogy a szer-
kezet elhomályosulásával személyessé válik az igealak, és nem a 
főnévi igenév tekintendő alanynak, hanem a hozzá tartozó szemé-
lyek. 

Hiba az is — és ismét a kifejezés személytelen jellege miatt —, 
ha a tetszik, tessék állítmány mellett -nak, -nek ragos határozóval 
megnevezzük azt a személyt, akihez szólunk: „Tetszik ismerni Mar-
git néninek a barátomat?", „Tessék leülni az uraknak!" stb. Logi-
kailag az ilyen kifejezések kifogástalanok, hiszen éppen ezekből 
alakult ki a tetszikelő, tessékelő forma, nyelvileg azonban mégsem 
állják meg a helyüket, mert erőltetetté, nyakatekertté, körülmé-
nyeskedővé teszik beszédünket és mert a beszélő önlebecsülő, meg-
hunyászkodó magatartásából fakadó múltbeli túlzott udvariasság 
utórezgéseit érezzük bennük. 

És még valami. Noha az udvariassági tetszik igében az eredeti 
jelentés (= kellemes hatást vált ki) elhomályosult, mégsem veszett 
el egészen. Ezért furán hangzanak, mulatságos hatásúak, s így 
joggal kifogásolhatók az ilyen mondatok: „Rosszul tetszik lenni?", 
„Beteg tetszik lenni?". Sutaságukat, fonákságukat jól mutatja az 
esetleg fanyarul szellemeskedő válasz: „Nem tetszik, csak hát..." 

És végül még egy tudnivaló. Mivel a tetszik ikes ige, a köznyelvi 
norma nem engedi meg az iktelenül ragozott nyelvjárási tessen 
alakot („Tessen parancsolni!", „Tessen befáradni!"). 

Az elmondottak szem előtt tartásával bátran használhatjuk te-
hát a tetszik, tessék igéket, ha udvariasak akarunk lenni azzal vagy 
azokkal, akivel vagy akikkel beszélünk. Az udvariasság pedig so-
hasem vesztheti el időszerűségét! 



Szem — fél szem — két szem.. 

Lépten-nyomon hallhatjuk a szabályt — sőt akárhányszor ránk 
is pirítanak vele —, hogy a páros testrészeket és a hozzájuk tartozó 
ruhadarabokat a magyar egyes számban használja; ha pl. csak az 
egyik szemünkről beszélünk, azt mondjuk: a fél szemünk, két sze-
met mondani meg fölösleges, sőt hiba, mert ugyebár ha a fél szem 
egy szemet jelent, a szem maga ugyanis már eleve kettőt, követ-
kezésképp a két szem akkor már négyet — vagy hogy is van ez? 

Hát úgy, hogy ez a szabály nem egyéb nyelvi babonánál, mivel 
csak féligazság. A nyelvhasználat sokkal bonyolultabb, gazdagabb, 
színesebb, sőt néha szeszélyesebb annál, hogysem ilyen szimpla 
szabályokkal meg lehetne regulázni. 

Való igaz, hogy páros testrészeinket a magyarban gyakrabban 
használjuk egyes számban, mint többesben. Ez a természetes köz-
lési forma. A szem, a fül, a kéz, a láb csak akkor szem, fül, kéz, 
láb igazán, ha mindkettő megvan, csak így teljes értékű testrész, 
így egész. Ha csak az egyik van meg, akkor az a mi magyar logi-
kánk szerint fél szem, fél kéz, fél láb. Amikor azt mondjuk vala-
kiről, nagy a füle, gyenge a szeme, hosszú a lába, erős a karja stb., 
akkor ezt mindkét testrészre értjük, mert így természetes, nem 
valószínű, hogy az egyik füle nagy, a másik meg kicsi, egyik lába 
hosszú, a másik rövid stb., vagy ha mégis, akkor élünk azzal a 
megszorítással, hogy az egyik szeme gyenge vagy az egyik lába 
hosszabb. A legtöbb esetben azonban nincs szükség ilyen megkü-
lönböztetésre. Ha például valamire azt mondjuk, hogy „szemmel 
látható", eszünkbe sem jut elgondolkozni azon, két szemmel vagy 
eggyel, ballal vagy jobbal látható-e, mert fölösleges, hiszen mind-
egy. A nagy lábon él, kézbe vesz valakit, szemet vet valakire stb. 
kifejezésekben meg azért nem fontos számunkra, hogy hány test-
részről van szó, mert ezek amúgy is átvitt értelműek. Egyébként 
pedig úgyis tudjuk, hogy a kezet mos mindkét kézre, a kezet fog 
pedig csak az egyikre vonatkozik. A természetes, pusztán értelmi 
közlésben tehát, amikor a stílushatás közömbös, általában meg-
elégszünk az egyes számú használattal. (Néhány szólásunkban 
azonban ilyenkor is csak a többes alak jáija: Jó kezekbe kerül", 
„biztos kezekben van", „karjaiba zárja", „tárt karokkal fogadja", „ki-



szakítja magát valakinek a karjai közül", valakinek a lábainál he-
ver", „nagy szemeket mereszt", „kit látnak szemeim ? ) yy l szeme-
ivel látja", „vizsla szemekkel nézi", „süket fülekre talál" stb.) 

Másként alakul a nyelvhasználat, ha nem a puszta értelmi köz-
lés a célunk, hanem valamely érzelmi-hangulati hatásra is törek-
szünk, színezni, árnyalni akarunk. Ilyenkor, a különleges stílus-
hatást elérendő, el kell térnünk a szokásostól, a szabályosnak 
tekintett mindennapi formától, esetünkben a puszta egyes számú 
alakoktól. 

Ha például nyomósítás, fokozás a célunk, ezt elérhetjük a test-
rész páros voltát hangsúlyozó két jelző kitételével: „a tulajdon két 
szememmel láttam", „ezzel a két kezemmel fogom kitépni a hajad", 
„két kézzel kap rajta", „amit a két szeme meglát, a két keze ott nem 
hagyja", „két bal keze van", „míg a két karomat bírom, nem szorulok 
senkire", „mind a két fülére alszik" (= igen mélyen alszik), „kisírta 
mind a két szemét" stb., stb. Szó. sincs róla, hogy ezekben a szám-
névi jelző fölösleges lenne. Elhagyása csökkentené a kifejezések 
intenzitását. 

Ünnepélyes, emelkedett vagy régies, biblikus — és még igen 
sokféle — hatást kelt a kevésbé szokásos többes számú használat, 
írók, költők gyakran élnek is vele: ,fi.dd nekem a te szemeidet, ame-
lyek ölnek, égnek, vágynak, amelyek engem szépnek látnak" (Ady 
Endre), „Szemeit urára kérdve függesztette" (Arany János), „Misi... 
azonnal kinyitotta füleit, hogy egy szót se veszítsen el" (Móricz Zsig-
mond), „Hányszor zengett ajkain ozmán vad népének vert hadunk 
csonthalmain győzedelmi ének!" (Kölcsey Ferenc), „Tán habjaid 
mosogatják a szép tündér lábait" (Berzsenyi Dániel) stb. Sokszor 
találkozunk a többes alakokkal a népköltészetben: „Sírjatok, sze-
meim, hulljatok, könnyeim gyakran áztassátok elhervadt orcáim" 
(„Látom az életem..."), „Megkötözvék lábaid — oda szabadságod, 
megsebezvék szárnyaid — oda vigasságod" („Madár, madár, kis-
madár...") stb., sőt az érzelmileg színezett köznapi beszédben is: 
„nem bírom a karjaimat mozdítani", „úgy fájnak a lábaim" stb. 

Nem igaz tehát a páros testrészek csak egyes számú használatát 
dogmává merevítő közszájon forgó nyelvi babona. Mind az egyes 
számú, mind a számjelzős, mind a többes alakoknak megvan a 
maguk sajátos nyelvi szerepe, funkciója, amely a használatukat 
megszabja. Mindegyik alak jó a maga helyén! 



Kivel vagy kiről álmodjunk? 

Olvasóink közül nyilván sokan hallották már, hogy ha egy férfi 
valamely nőismerősének azt mondta: „Az éjjel magával v. veled 
álmodtam" — rendszerint azt a rendreutasító választ kapta: „Ve-
lem ugyan nem, legföljebb rólam!" Vajon jogos-e az effajta méltat-
lankodás? Kivel, mivel vagy kiról, miról kell-e hát álmodnunk? 

Az álmodik igének több jelentése is van, és többféleképpen bő-
víthető. 

Alapjelentése: alvás közben álmot lát. E tárgyatlan jelentésében 
igénknek hagyományosan -val, -vei ragos a vonzata: postással, 
kéményseprővel, a barátjával álmodik; kutyával, macskával, lo-
vakkal álmodik; éhes disznó makkal álmodik; stb. E szerkezet 
azonban a hál, alszik, lefekszik valakivel kifejezések tréfás ráér-
tése folytán sokak számára kétértelművé vált, ha más nemű sze-
mélyekről mondták, s ezt a kétértelműséget akarják kiiktatni a 
-ról, —ről ragos szerkesztéssel: Kati Péterről álmodott. Értelmező 
szótárunk is, a nyelvművelő szakirodalom is mindkét alakot he-
lyesnek ítéli, első helyen említve (bár irodalmi példákkal alá nem 
támasztva) a -ról, -ről ragos formát, sőt a nyelvművelők között 
vannak, akik a -val, -vei ragos szerkesztést kritikus esetekben 
kerülni javallják. (Meg nem árthat egy kis prüdéria!) 

Szerintem a kétféle kifejezésmód között különbség van. Ha az 
álmodik igét tárgyatlanul használom, és csak annyit akarok 
közölni, hogy valaki, valami álmomban megjelent előttem, akkor 
-val, -vei raggal szerkesztek: az anyámmal, az orvossal, verebekkel 
álmodtam. Ha az álom tartalmát is közlöm, azaz az igét tárgyasan 
használom, akkor ugyanazon személyeket, dolgokat már -ról, -ről 
ragosan nevezem meg: „Az éjjel a nagybátyámmal álmodtam, azt 
álmodtam róla, hogy itthon volt". Tehát a különbség: álmodik va-
lakivel, valamivel és álmodik valamit valakiről, valamiről. 

Az álmodik ige másik jelentése: ébren vágyakozik valaki, valami 
után. E jelentésben mindig -ról, -ről ragos a bővítménye: „Véres 
napokról álmodom, mik a világot romba döntik s az 6 világnak 
romjain az új világot megteremtik" (Petőfi); „Mostan színes tinták-
ról álmodom" (Kosztolányi); álmodni sem mert róla, hogy megnyeri 
a versenyt stb. 



S ha már az álmodik-nál tartunk, említsük meg a tárgyas je-
lentéseit is. 

Érdekes, hogy az igen gyakori „Mit álmodtál?" kérdésre nem 
felelhetünk főnévi tárggyal, csak melléknévivel, névmásival vagy 
tárgyi mellékmondattal. Lehet jót, rosszat, kellemeset, szépet, bo-
londokat álmodni, azt álmodni, hogy... De nem álmodunk például 
kutyát, macskát, lovat, tehenet, legföljebb csak különleges hasz-
nálatban. Egy kisgyerek mondta nekem egyszer, hogy virágot meg 
lepkéket álmodott... 

Ha mégis főnévi tárggyal áll, akkor az álmodik azt jelenti, hogy 
nagyon vágyunk valakire, valamire, annyira kívánjuk, hogy szinte 
már megvalósultnak érezzük: „Piros kisdedet álmodik a vasöntő 
az ércformákba" (József Attila); „Örök tavasznak, szerelemnek ál-
modtam én az életet" (Reviczky Gyula). 

Igekötős alakjai is mind tárgyasak. Leggyakrabban a meg ige-
kötővel társul: megálmodta, hogy esni fog; de más igekötőkkel is 
használatos: átálmodta az éjszakát, nem volt ideje aludni; össze-
álmodott tücsköt-bogarat; visszaálmodta az iijúságát; újraálmodta 
ifjonti álmait stb. 

Kivételesen tárgyatlan a népnyelvi és köznyelvi ráálmodik va-
lamire babonás kifejezés, amelyet akkor használnak, ha valaki 
olyat álmodik, ami be is következik: „Ráálmodtam, hogy meg fog 
halni", valamint a rá se álmodik = „nem is sejti, nem is gondolja" 
szólás. 



Becsengetni — helyesen! 

A becsenget igét — amint azt értelmező szótárunk is tanúsítja 
— a magyarban általában három jelentésben szoktuk használni: 
1. becsenget valahová: kint levő személy bent levőnek csengetéssel 
jelt ad (hogy ajtót nyisson vagy kimenjen), például: becsengetett a 
postás, becsenget a lakásba, becsengetek a barátomért stb.; 2. be-
csenget valakit: csengetéssel behív valakit, például: becsengette a 
titkárt, az alkalmazottat stb.; 3. iskolában csengetéssel jelzi a tíz-
perc végét, illetőleg az óra kezdetét. Regisztrálja a szótár egy ne-
gyedik, átvitt értelmű, bizalmas-tréfás használatát is a szóban for-
gó igének: becsenget valakinek, ami azt jelenti, hogy elbánik vele, 
megadja neki, befütyül neki. 

Kárpátalján azonban a becsenget ige használata erősen eltér a 
közmagyarban szokásostól, mégpedig több ponton is. Nézzük sor-
jában. 

Az ige harmadik jelentése (iskolában csengetéssel jelzi az óra 
kezdetét) szinte teljesen visszaszorult. „Becsengettek" helyett ma 
az iskolákban széltében-hosszában inkább a „már volt csengő" jár-
ja, ami helytelen tükörfordítás oroszból. А был звонок értelem sze-
rinti magyar megfelelője ugyanis az, hogy „volt csengetés" — s még 
jó, hogy a legfelelőtlenebb nyelvrontók sem vetemednek ennek az 
igéből és igei továbbképzésből álló suta szerkezetnek a használa-
tára! A magyar nyelv a tömör kifejezést kedveli. Ne mondjunk hát 
két szót, igét és főnevet („volt csengő", „volt csengetés") ott, ahol 
egyetlen ige is jól megteszi: csengettek, sőt még pontosabb utalás-
sal: becsengettek vagy kicsengettek! 

Negyedik jelentésében a kérdéses ige (becsenget valakinek = el-
bánik vele, befütyül neki) alig használatos. Pontosabban: haszná-
latos, de más jelentésben. A nálunk lépten-nyomon hallható „majd 
becsengetek neked" az eseteknek szinte száz százalékában azt je-
lenti, hogy az illető telefonálni akar. A becsenget igének ez a leg-
újabb jelentése is helytelen és szükségtelen tükörfordítás az orosz-
ból. Helytelen, mert az orosz позвонить igekötóje nem a cselekvés 
befelé irányulására utal, hanem a cselekvés befejezettségére, ered-
ményességére. Szükségtelen pedig azért, mert a kérdéses fogalom-
ra régóta megvan a jó magyar szavunk: telefonál, betelefonál, sőt 



a telefonon felhív kifejezés — ezeket szorította ki a használatból a 
téves asszociáció, stílszerűen szólva: téves kapcsolás folytán teije-
do becsenget. Ami viszont nem nyelvi gazdagodás, hanem szegé-
nyedés, mivel egy szükségtelenül kialakult új szójelentés miatt jól 
bevált és félreérthetetlen régi szót és kifejezést vesztettünk. 

Ne használjuk hát ebben a jelentésvonatkozásban a becsenget 
igét! Sokkal helyesebb, ha telefonálunk, betelefonálunk, akinek 
kell, vagy felhívjuk telefonon. 



Bútort, motort! 

Az igénytelenebb köznyelvben bútor, motor szavunknak gyakran 
hallhatjuk helytelen bútrot, bútrok, bútrom, bebútroz; motrot, mot-
rok, motrom, motrozik stb. formáit, azaz a bokor — bokrot, gödör 
— gödrök mintájára toldalékolt alakjait. 

A bokor, gödör, cukor és még mintegy száz szó, valamint minden 
-alom, -elem, -dalom, -delem képzős főnév (pl. szánalom, félelem, 
lakodalom, ijedelem stb.) az úgynevezett hangzóhiányos vagy 
hangzóvesztő szótövek csoportjába tartozik, amelyeknek utolsó 
szótagjából bizonyos toldalékok (tárgyrag, többesjel, birtokos sze-
mélyjelek, - s melléknévképző stb.) előtt elvész, kiesik a magán-
hangzó: bok*rot, bok*rok, bok*ros stb. Ez a hangkiesés igen régi 
keletű. Már a finnugor alapnyelvben elkezdődött, de legnagyobb 
erővel az 1200—1400-as években hatott — a beszédiram, beszéd-
tempó fokozatos gyorsulása okozta —, majd hirtelen alábbhagyott. 
Alapja az a törvényszerűség, hogy a szó második vagy harmadik 
nyílt (magánhangzón végződő) szótagjából elvész a magánhangzó, 
vagyis az eredeti bo-ko-rok, sze-re-le-mes alakokból szabálysze-
rűen bokrok, szerelmes rövidebb alakok keletkeznek, amelyek az-
tán a nyelvhasználatban állandósulnak. Ma is így mondjuk, így 
helyesek. 

Ez a hangváltozás azonban a középkor végére lezárult, és nem 
érinti azokat a szóalakokat és szavakat, amelyek ezután keletkez-
nek vagy kerülnek be a nyelvbe, így nem teijed ki a cikkünk cí-
mében szereplő két szóra sem. 

A motor szó a múlt század második felében került a magyarba 
„fűtőanyag" jelentésben. Latin eredetű, de valószínűleg a németből 
vettük át. Mai jelentésében csak 1922 óta használjuk, tehát egé-
szen fiatal. Nem sokkal régibb a bútor szó sem. Ennek őse a hang-
festő eredetű „batyu", „poggyász" jelentésű nyelvjárási búgyor, bú-
tyor, batyor (vesd össze: betyárbútor = cókmók, limlom), ebből 
alkották a nyelvújítók a XVIII. század végén a bútor szót „szoba-
berendezési tárgy" jelentéssel. Tehát sem a motor, sem a bútor 
nem vehetett részt a középkori hangváltozásban, vagyis semmi-
lyen toldalék előtt nem veszti el a magánhangzóját. 



A bútrot, bútrok, motrot, motrok stb. hangvesztő alakok tehát 
téves asszociáció folytán jöttek létre a bokrot, bokrok mintájára, 
analógiájára. Ez tulajdonképpen még nem is lenne rendkívüli, hi-
szen analógiás úton, más szavak mintájára sok szóalak keletkezett 
a magyarban. Az irodalmi norma ezeket azért nem akarja szente-
síteni, mert a magánhangzó-kiesés folytán keletkező tr hangtor-
lódás kellemetlen, rossz hangzású, nem esztétikus. Használjuk te-
hát így: bútort, bútorok, bútorom, bútora, bebútoroz, bútoros; 
motort, motorok, motorom, motorja, motoros, motorozik. 

Egyébként a bokor típusú hangvesztő szótövek csoportjában is 
megfigyelhető néhány szó esetében a hangzóhiányos tő visszaszo-
rulása. Például a sátrat, sátrak, sátra helyett, bár az értelmező 
szótár még regisztrálja, ma már általánosabb a sátort, sátorok, 
sátora, a sátoros, sátoroz pedig csakis a teljes tövével jáija. Ugyan-
így érvényben van a fátylat, fátylak, fátylam — fátyolt, fátyolok, 
fátyola kettősség is, de ma már az utóbbi, teljes alakokat érezzük 
szebbnek. S ha a menyasszony ma még lehet fátylas vagy fátyolos 
is, a könnybe lábadó szemet, a nem tisztán csengő emberi hangot, 
a mélabús kedélyt vagy a fénykép rosszul sikerült negatívját már 
csak fátyolosnak mondhatjuk. 



A gyűlés részvevői oszladozni kezdtek... ? 

Ne gondoljon senki holmi morbid szenzációra: nem hullák gyű-
léséről volt szó a Kárpáti Igaz Szónak abban a cikkében, amelyben 
a címül kiemelt kifejezést olvashattuk. Egyszerűen az történt, hogy 
a cikkíró nem figyelt arra, mit jelent, ha egy gyűlés oszladozik, és 
mit, ha a részvevők oszladoznak, vagyis a helytelen szóhasználat 
hibájába esett. 

A helytelen szóhasználat igen gyakori nyelvi vétség, s a nyelv-
művelésben igen sokféle, s a sokféleség miatt nehezen tipizálható 
hiba összefoglaló neve. Olyan nyelvi vétségek sorolhatók ide, ame-
lyek abból adódnak, hogy egy-egy szót nem a jelentésének megfe-
lelő értelemben, nem a szokásos szótársulási szabályok szerint, 
tehát rosszul használunk. Ennek oka lehet sietség, figyelmetlen-
ség, felületesség, a körültekintés hiánya a fogalmazáskor, sőt a 
nyelvi tudatlanság, a fejletlen elvonatkoztatási és képzettársítási 
készség is. 

Visszatérve a fenti példához: az oszladozik ige jelentése az 
értelmező szótár szerint „lassan, fokozatosan oszlik", és az illuszt-
ráló példák: „oszladoznak a felhők, oszladozik a hulla, oszladozik 
a köd, oszladozik a tömeg" — ezekből látható, hogy az oszladozik 
elsősorban gyűjtőnevekkel vagy ilyennek felfogott főnevekkel tár-
sul (köd, tömeg, felhők) egyedi névként csak a hulla szerepel mel-
lette, de itt az oszladozik = bomlik, rothad. A fenti példában is 
nyilván a gyűlés, a gyülekezet mint egész kezdett oszladozni, nem 
az egyes részvevők. A hibás szóhasználat itt nem okoz ugyan ér-
telemzavart, félreértést a cikk tartalmi hátterén, de azért kivigyo-
rog mögüle a kisördög, és egy pillanatra mégis elvonja figyelmün-
ket a szövegtől. 

Van azonban a lapnak ugyanebben a számában több, súlyo-
sabb szóhasználati hiba is. Egyet-kettőt hadd tegyek itt szóvá, 
íme: 

„De reméljük, hogy a megmaradt okmányok is elegendők ahhoz, 
hogy a nyomozás kiderítse a konkrét vétkeseket." És néhány sorral 



lejjebb: „Más dolog az, hogy a konkrét bűnösöket a bíróságnak kell 
megállapítania." 

A kiderít, megállapít igék tárgyasak ugyan, de nem kapcso-
lódhat hozzájuk személyt jelentő (kit? kérdésre felelő) tárgy: kide-
ríteni, megállapítani csak valamit lehet, valakit nem. Sohasem 
mondunk, nem mondhatunk ilyeneket: kiderítettem vagy meg-
állapítottam a pásztort, a kéményseprőt, a tolvajt, legföljebb a 
pásztor, a kéményseprő, a tolvaj kilétét. A kiderít szó ugyanis, 
értelmező szótárunk szerint is, ezt jelenti: „valamely homályos 
vagy rejtett, eltitkolt okot vagy ismeretlen dolgot felkutat, tisz-
táz és megvilágít: kideríti a bűnt, a sikkasztást, a visszaélést, a 
tényt, az igazságot;" a megállapít jelentése pedig: „valamely vitás 
tényt, körülményt utánjárás, kutatás, mérés, megfigyelés útján 
tisztáz, felderít, kiderít: A rendőrség megállapította az áldozat ki-
létét"; „A régészek megállapították a lelet korát stb." A meghatá-
rozásban kiemeltük az okot, dolgot, tényt, körülményi — ezeket és 
hasonlókat lehet kideríteni, megállapítani. Személyeket azonban 
nem. 

Kifogásolható a fenti két mondatban a konkrét vétkesek és konk-
rét bűnösök szókapcsolat is, a konkrét melléknév helytelen hasz-
nálata miatt. A konkrét szó jelentése: „érzékelhető, kézzelfogható, 
egyedileg meghatározott: konkrét eset, konkrét adatok stb." Egyedi 
nevek jelzójeként a konkrét szó használata fölösleges, mert az 
egyedi nevek már eleve mind konkrét (érzéki) főnevek. Ezért nem 
mondunk ilyeneket: ez egy konkrét kanál, konkrét ház, konkrét 
labdarúgó, konkrét gyerek, mert ez feltételezné, hogy van elvont 
kanál, ház, labdarúgó, gyerek is. A fordító nyilván a közvetlen szó-
val tévesztette össze, mert értelem szerint a közvetlen vétkesekről, 
a közvetlen bűnösökről van szó. 

A fenti mondatokat tehát így kellett volna szabatosan megfogal-
mazni: 

„De reméljük, hogy a megmaradt okmányok is elegendők ahhoz, 
hogy a nyomozás kiderítse a közvetlen vétkesek kilétét", illetőleg: 
„Más dolog az, hogy a közvetlen bűnösök kilétét a bíróságnak kell 
megállapítania", vagy egyszerűbben: „...a bíróságnak kell megálla-
pítania, hogy kik a közvetlen bűnösök", esetleg: „...hogy konkrétan 
kik a bűnösök". 



Befejezésül engedtessék meg nekem, hogy a tollforgatóknak em-
lékeztetőül idézzem — némileg módosítva, de lényegét nem torzít-
va — az ismert Petőfi szállóigét: „Nagy munkát vállal az magára, 
ki most kezébe tollat vesz!" 



Mindig „dolgozik"-e a „rabot aj et"? 

E fura cím már nyilván sejteti a kedves olvasóval, hogy az aláb-
biakban a magyar és az orosz nyelv szóhasználati sajátosságairól 
lesz szó. Igen, de ezúttal csak egyetlen szó, a dolgozik ige haszná-
latáról. 

A magyar dolgozik ige pontosan azt jelenti, amit az orosz rabo-
tajet. Ezt, gondolom, nem szükséges példákkal bizonygatni. 

Bár a két szó — a magyar és az orosz — jelentése teljesen azo-
nosnak tűnik, ez az azonosság csak látszólagos. Lényeges különb-
ségek vannak a használatukban, amit a jelentésüket kialakító té-
nyezők motiválnak. Ezért a két szó nem mindig, nem minden 
viszonylatban tekinthető egymás pontos megfelelőjének. 

Jelentősen megkülönbözteti Őket a mögöttük levő nyelvszemlé-
let, nyelvi látásmód, észjárás, az, ahogyan egy-egy nyelv a dolgo-
kat, jelenségeket felfogja, érzékeli és fogalommá vonatkoztatja el, 
ami a köztudat legmélyebb, legősibb rétegeiben gyökerezik. Egy 
illusztráló példa talán könnyebben megérteti ezt: a nyelvszemlélet 
különbözése eredményezi, például, hogy a magyar a pénzt keresi, 
az orosz dolgozik érte (zarabativajet), az angol csinálja (to make 
money), a német megszolgálja (Geld verdienen), a francia nyeri 
(gagner de l'argent). 

A magyar a dolgozik fogalmat így érti: valamilyen munkát végez, 
tevékenységet folytat; s mögötte a szemléleti kép: úgy, hogy közben 
testrészei — kaijai, lábai, dereka stb. — mozognak, működnek. A 
szó mögött tehát konkrét szemléleti kép van. És még valami: a 
magyarban elsősorban főként személyek cselekvését jelöli ez az 
ige. A ló, az ökör például nem dolgozik, csak húz; a gépek, szer-
számok működnek; üzemekre, intézményekre vonatkoztatva is 
csak ritkán használjuk a dolgozik igét. 

Az orosz rabotajet ige nyelvszemlélete nem ilyen konkrét, sokkal 
általánosabb, nem a „kezei-lábai-részei mozognak" húzódik meg 
mögötte, hanem a tágabb „működik, rendeltetésének megfelelően 
funkcionál" szemlélet. 

A magyar szó jelentése szűkebb, az oroszé tágabb. Innen van, 
hogy a dolgozik szó társulási képessége, más szavakhoz való kap-
csolódása is korlátozottabb, mint a tágabb jelentésű orosz szóé. Az 



oroszban dolgozik a könyvtár, az üzlet, a hivatal, a rendelő, a te-
lefon, az automata, dolgozunk magunk fölött, túlórában, valaki tit-
kárnőként, számfejtőként dolgozik stb., stb.; ezzel szemben a ma-
gyarban a könyvtár, az üzlet nyitva tart, a hivatal, a rendelő fogad, 
a telefon, az automata működik, képezzük magunkat, túlórázunk, 
titkárnői, számfejtői beosztásunk van. 

Nem lehet célom, hogy akár a magyar, akár az orosz ige társu-
lási lehetőségeinek összes eseteit felsoroljam itt. A sok közül csak 
egyet szeretnék kiemelni: az emberekkel dolgozik kifejezést. 

Az „emberekkel dolgozik" a magyarnak ezt jelenti: az emberek-
kel együtt, velük karöltve, úgy, hogy munka közben az emberek 
társai a cselekvőnek; az emberekkel itt nyelvtanilag társhatározó. 
A dolgozik ige kapcsolódhat olyan szavakhoz is, amelyek a cselek-
vés eszközét nevezik meg: lapáttal, villával, vésővel, fúróval, szer-
számgéppel dolgozik; ilyenkor a jelentése: lapát, villa, véső stb. 
mozgatásával, igénybevételével, segítségével dolgozik. Ilyen eszköz 
azonban nem lehet az ember — a magyarban. Nyelvszemléletünk 
nem engedi meg, hogy az embert munkaeszköznek tekintsük, ez 
a szótársulás kizárt, a dolgozik szűkebb jelentése (=lapátot, stb.-t 
mozgat) miatt is. 

Az orosz ige tágabb jelentése azonban megengedi az emberekkel 
dolgozik (rabotajet sz ljugymi) szótársulást, de azért az ember itt 
sem szó szerinti eszköznek értendő. Az orosz kifejezés sz prepozí-
ciója ugyanis nem kizárólag -val, -vei jelentésű: igen sokféle ha-
tározói körülmény kifejezője is lehet (az orosz nyelvtan nem is 
konkretizálja a határozókat annyira, mint a magyar!). Az orosz 
kifejezés értelme tehát kitágul: az emberek között, körében, érde-
kében, felvilágosítása, meggyőzése érdekében dolgozik. Vagyis ma-
gyarán szólva: foglalkozik az emberekkel. A társadalmi aktivista, 
az agitátor és mindenki, aki más emberek öntudatosodását, szel-
lemi felemelkedését, a nagy feladatokhoz való felnövekedését 
igyekszik előmozdítani, foglalkozik az emberekkel, és nem dolgozik 
velük. 

Ne fordítsuk tehát a rabotajet sz ljugymi kifejezés igéjét a dol-
gozik igével! 





AZ UNGI NYELVJÁRÁS 

SAJÁTOSSÁGAI 





Hangtani sajátosságok 

1. A magánhangzó-rendszer. 
Az ungi nyelvjárás magánhangzó-rendszere 14 fonémából áll: 
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A hangok száma azonban ennél több. 
Bizonyos fonetikai helyzetekben — az azonszótagú j, l, r hatá-

sára — az a, e, o, ö hangok hosszú (a, e) vagy félhosszú (ó, ö) 
hangban realizálódnak, ez a hosszúság vagy félhosszúság azonban 
nem fonematikus. 

A középső nyelvállású labiális hosszú magánhangzók, az ó, ő 
gyakran záródó jellegű óu, őü kettőshangzóként jelennek meg. 

Nyelvjárásunk nem ismeri a zárt ё hangot (a beszélők képezni 
sem tudják), sem az illabiális á - t (amelyet azonban mindenki 
könnyen ki tud ejteni, például ha a nagydobronyiakat utánozzák). 

2. A magánhangzók nyíltsága és zártsága. 
Ha a zárt ё hiányától eltekintünk, azt mondhatjuk, hogy az ungi 

nyelvjárás a köznyelvhez képest erősen zárt jellegű: jellemző rá a 
zárt í-zés, ú-zás, ú-zés, sőt a zárt o-zás is. 

Legnagyobb hatású a zárt í-zés, a kny. é : nyj. í megfelelés, 
amelyet megtalálunk: 

1. szótövekben: 
a) az é időtartamát nem váltakoztató (egyalakú) tövekben kö-

vetkezetesen: kik, szíp, bika, igír, kímíl, kísír, kísz stb.; 
b) néhány tővégi időtartamot váltakoztató tő melléktövében tol-

dalékok előtt: bíkís, bíkít, estire, feketík, kivit, körtível stb.; 
c) többalakú tövek egyéb típusaiban szórványosan: díl — delet, 

kenyír — kenyeret, lilék — lelket, tenyír — tenyeres; lígy — legyél, 
vígy — vegyél, eszik — ítet, ítek, mígy — megyünk stb.; 

2. toldalékokban: 
a) a képzőkben: -és: bélís, evís; -ség: ípsíg, rímsíg; -ély: engedíj, 

rejtíj; -vény: jövevíny, kérvíny; -mény: sütemíny, tünemíny; -ész: 



kertísz, iigyísz; -ény: regíny, mellíny; -lék: moslík, kötőlík; -ék: ár-
ny ík, nyomorík stb. — mintegy 17 deverbális és 7 denominális név-
szóképzőben; 

b) a jelek közül csak a toldalékok előtt megnyúló egyes szám 3. 
személyű, egy birtokra utaló birtokos személyjelben találunk í -
zést: kezíbe, szemíbe, helyit, szivível stb. 

c) az -ért, -képp(en), -ként, -nként, -ént viszonyragokban kö-
vetkezetesen: fajír 'fáért', azír, máskíp, semmikípen, önkínt, hejen-
kínt 'helyenként', tüstínt stb. 

Számottevő' az ungi nyelvjárásban a zárt o-zás, a kny. a : nyj. о 
megfelelés, amelyet megfigyelhetünk: 

1. szótövekben szórványosan: bokkancs, hont, hójog 'hólyag', 
kocs, kamora, kopor 'kapor', morík 'marék', morok 'marok', sorogja, 
fogy, meghótt, rokás, toszint 'taszít', toszingál 'taszigál' stb.; 

2. különféle toldalékok kötőhangzójaként: lábomot, lâboçlot, lá-
botokot, darázsokot, kanálokot, fiúkot, jányokot, apádékot; horgos, 
mocsáros, varos, pirosos, kopottos; szoroson, mogason, piszkoson, 
pucíron stb. 

Gyakoriak a labiális zárt ö-zés esetei, a kny. e : nyj. ö megfelelés: 
1. szótövekben csak szórványosan: szög, böndőji, röggöny 'rönt-

gen', csöszik, höndörödik Tiengeredik'; 
2. labiális magánhangzót tartalmazó szavak toldalékainak kö-

tőhangzójaként általánosan: erősök, ijedősök, bűnösök, görgősök; 
fürtököt, gyümő]jcsököt, mezoykot, betűköt; teendőköt, könnyűköt 
'könnyűeket', jószivűköt; kezünköt, fejünköt, bűrömöt, bűrödöt, 
bűrünköt, bűrötököt, bürököt 'bőrömet, ...' stb. 

A zárt u-zás, ü-zés, i-zés, azaz a kny. о : nyj. u, kny. ö : nyj. ü, 
kny. e : nyj. i csak szórványos, néhány morfémára kiterjedő meg-
felelés: bugár, bugjos 'boglyas', burít; gyün 'jön', gyükör 'gyökér', 
lüvőijdözik 'lövöldözik', türűl 'töröl'; eridj, messzi stb. 

Ritka a zárt ú-zás, ű-zés, azaz a kny. ó : nyj. ú, kny. ő : nyj. ű 
megfelelés: lú, hornyú 'hernyó', alúlla, rúlla; bűr, csű, kű, lű, sztí, 
serpenyű, belűlle 'belőle', mellüle, tűlle stb., valamint a -ból, -bői; 
-ról, -ről; -tói, -tői viszonyragokban általánosan. 

Ugyanakkor megtaláljuk a nyíltabbá válás eseteit is. 
A nyílt e-zés az ungi nyelvjárás törvényszerű sajátsága. 
Nyüt o-zást, ö-zést, e-zést, azaz kny. и : nyj. o, kny. ü : nyj. ö (e), 

kny. i : nyj. e megfelelést találunk: 



1. szótövekben szórványosan: onoka, ozsonna, janovár, morva 
'murva'; bököny 'bükköny', csötörtök; tenta (rég), kelincs, esmer ~ 
ismer, Estvány ~ István; stb. 

2. a toldalékok közül az -uk, -ük, -juk, -jük (birtokos) személy-
jelben következetes a nyíltabbá válás: házok, üstjök, kertjek, fejek 
'fejük', szemek 'szemük', ablakjok 'ablakuk'; látniok, iitniök, kötöz-
niök, esmerniek 'ismerniük'; hozzájok, közzéjek, beléjek stb. 

Találkozunk a nyílt ó-zás, ô-zés ^seteivel, a kny. ú : nyj. 6ц, 
kny. ü : nyj. őij megfeleléssel is: gyallóy, 'gyalu', koszorótf, ocsóц 
'ocsú', szó% 'szú', válóéi 'vályú'; gyűrő íj, seprődj, sürőy stb. (Ez a 
jelenség azonban nem teijed ki az -ú, -ű, -jú, - jű végű mellékne-
vekre.) 

A nyílt a-zás — kny. о : nyj. a — igen ritka: а11оц 'olló', arsóy, 
talu 'tolkf, talvas T. tollas (csak kiscsibéról, kislibaról); 2. tollal 
belepett', ajjé 'ojjé'. 

3. Labiális—illabiális megfelelések. 
Törvényszerű sajátsága nyelvjárásunknak az illabiális nyílt 

e-zés, a kny. ö : nyj. e megfelelés: bikacsek, cseng, csend, csepeg, 
fel, felett, gömbelyű, megett, peder, repít, ser, seper, setít, veder, 
veres stb. 

Hangsúlyos helyzetben eló'fordul illabiális i-zés, a kny. ii, ű : 
nyj. i. í megfelelés: bikfa, fii, firísz, ficfa 'fűzfa', nyí 'nyű (fn)', nyives 
'nyüves', ri 'rüh', rihes, siket, tíl 'tüll', íveg, fírdik, fireszt, firedőij,, 
igyel, mivel. 

Ritkább a labiális ü-zés, a kny. i : nyj. ü megfelelés: üdő (rég), 
sziivem ~ szivem, megy a hütre 'esküvőre'. 

Igen ritka az о helyén az illabiális é: elébb, réf~ríf 'ró'f, fíkető 
(rég) 'fökötcf; és viszont: kőijl 'kél'. 

4. Palatális—veláris megfelelések. 
Nyelvjárásunkban néhány szóban a köznyelvi о hangnak e felel 

meg: berena, beretva, resta, pelyva; és viszont: hornyú 'hernyó'. 
Néhány esetben illabiális magas hangot találunk a köznyelvi 

labiális mély hang helyén: sipka, hóyjig 'hólyag', gombajíg 'gom-
bolyag', können 'honnan', onnen, hátrébb, óydarrébb 'oldalrább', 
mutizsd 'mutasd' stb. 

Alaktani kötöttségű a kny. a : nyj. i megfelelés az egyes számú 
3. személyű tárgyas ragozású alakokban a kijelentő' mód jelen ide-
jében: akari, mondi, láti, halli, szűri 'szúija', tarti stb. (egyetlen 



kivétel: tudja), valamint a megfelelő többes 3. személyű alakokban 
a kny. á : nyj. i megfelelés: akarik 'akaiják', mondik, látik, hallik, 
szűrik, tartik stb. (de: tudják). 

A hangrendi párhuzamok tagjai egyébként ugyanúgy jelentés-
vagy hangulati különbséget hordoznak, mint a köznyelvben: for-
gatag — fergeteg,gombóc — gömböc, gumó — gümőü, kavar — 
kever, kúrgat — kerget, tompa — tömpe stb. 

5. Diftongizálódás. 
A középső nyelvállású labiális hosszú magánhangzók gyakran 

diftongizálódnak erősebb-gyengébb mértékben, főként az érzelmi-
leg színezett, túlhangsúlyos beszédben. Kiváltképpen hajlamosak 
a kettőshangzósodásra azok a tőbelseji ó, ő hangok, amelyek más-
salhangzót (rendszerint c, es, d, t, n foghangokat és gy, ty hangot) 
előző ol, öl hangkapcsolatból keletkeztek pótlónyúlással: р0цс 
'polc', Miskóy^c 'Miskolc', szabóycsi 'szabolcsi', ó\id 'old', ó^dal 'ol-
dal', bó\it 'bolt', fóyft 'folt', hóydvilág, hónnap 'holnap', móymár 'mol-
nár'; gyóycs 'gyolcs'; bőijcs 'bölcs', böijcsőij 'bölcső*, zőijd, főftd, kö-
ldök 'köldök', gyümölcs 'gyümölcs', kő^t 'költ', tőüt 'tölt', tő^tyfa 
'tölgyfa' stb. (de: hölgy, kopoltyú, kölnivíz, volt 'az áramerősség 
mértékegysége', zsold). Ez a jelenség nem terjed ki a toldalékozás-
kor keletkező ol, öl hangkapcsojntokra, amelyekben megmarad az 
l és nincs pótlónyúlás: bandukolt, számolt, vakold, közöld, püföld 
stb.; de mégis: vtyt 'volt', ибцпа 'volna', meghódít (rég) 'meghalt'. 

Hosszú ó van az idegen eredetű szavak au kettőshangzójának 
előtagjában: óydiencija, ó#f(isz) 'fel, indíts', óugusztus ~ augusztus, 
óifiszlag (rég) 'kirakat', ó%tó, óytomata stb. 

6. A magánhangzók időtartama. 
A magánhangzók időtartam szerinti megoszlása tekintetében az 

ungi nyelvjárás jelentős mértékben eltér a köznyelvtől. 
A legkövetkezetesebb megfelelés a kny. á : nyj. á, amelyet csu-

pán egyrészt a már említett többes 3. személyű tárgyas személyrag 
bont meg (a -ják ragváltozat hiánya miatt: hozik 'hozzák', számolik 
'számolják' stb.), másrészt az -ék gyűjtőnévképző, az -é birtokjel, 
valamint az -ért, -ig viszonyragok kapcsolódásának az a szabálya, 
hogy ezek a toldalékok a tővégi időtartamot váltakoztató töveknek 
mindig az alapalakjához járulnak: mamaék 'mamáék', Marikaék, 
nagyapjaék; apaé, Jóskáé, komájáé; buzajír 'búzáért', munkájaír, 
kamattyajír 'kamatjáért'; fáig, kútjáig, másodikáig stb. (de a hatá-



rozószókban: hazáig, máig, odáig — nyilván a ragot előző primér 
lativusi -á miatt); s részben a megengedő értelmű általános név-
mások és névmási határozószók előtagjának akár ~ akar párhuza-
mossága: akárki ~ akarki,_akármilyen ~ akarmilyen, akárhová ~ 
akarhova, akármikor ~ akarmikor, akárhogy ~ akarhogy stb. Sza-
porítja viszont az á hangok számát az, hogy a köznyelvben tőbelseji 
időtartamot váltakoztató veláris hangrendű szavak a nyelvjárás-
ban egyalakúak, nincs rövid hangzós melléktövük: sár — sárt, sá-
rok, sárja 'sara'; nyár — nyárok (de: nyaral mint irodalmi jöve-
vényszó); madár — madárok, madáros; szamár — szamárok, 
leszamároz stb. 

A kny. é : nyj. é megfelelés csak a tőbelseji időtartamot válta-
koztató egytagú szavak alaptövében és kevés kivétellel a tővégi 
időtartamot váltakoztatok melléktövében szabályszerű: bél, dér, ég 
(fn), fél (névszó), hét, jég, kéz,_légy, mész, név, réz, szél 'fuvallat', 
szén, tél, tér (de egyalakúak: er 'ér (fn)', nyel 'nyél' és a kétszóta-
gúak: eger, kerek (fn, mn), level, derek (fn), szeker, szemet, tehen, 
vereb; ekét, kefével, epés, fecskék, kecskéiül stb. (az -ék, -é, -ért, -ig 
toldalékos alakjaik kivételével); valamint néhány toldalékban: a 
-né, -gél, -kél, -degél, -ékel, -écsel, -kérezik, -csél, -vén és a gyűj-
tőnévi -ék képzőkben, az -é birtokjelben, a -nél, -vé ragokban: ko-
máné, keresgél, szemerkél, üldögél, pöfékel, köhécsel, röhögéséi, lé-
vén, apádék; barátomé; kinél, Erzsinél, elíggé, vírré vált stb. 

Az egyéb é hangok törvényszerűen zártabbá válnak. 
Az a, e hangok a^azonszótagúf, l, r hatására hosszú a, eJiang-

ban_ realizálódnak^ajtóy, bivaj, alma, aval 'azzal', arkangyal, ejt, 
kesej, elme, emel, erdőfL, teker stb. Ez a nyúlás akkor is bekövet-
kezik, ha a szótaghatáron geminálódó j, l, r a nyelvjárásban meg-
rövidül, és tulajdonképpen nem záija a szótagot: ara 'arra', semere 
'semerre', aja 'alja', ejön 'eljön' stb. 

Az o, ö az azonszótagú j, l, ráhatására hosszú vagy félhosszú: 
bojt, rojt, hol, bolha, tol, tor, sor; öl, dögöljön, ömöljön, börtön, körtt, 
tört; stb. A böjt szó ejtése: bűt. 

Az 6, ő vagy diftongizálódik, (jóy, főüz), vagy zártabbá válik (lú, 
kü, fű (fn), tű 'tó", bű, csü, lű, sztí). 

A kny. í : nyj. í megfelelés csak az -ít képzőben és a köznyelben 
is zárt í-ző kímíl 'kímél', kístr 'kísér', íz szóban (de: kinál, kiván) 
következetes, a kny. ú : nyj. ú, kny. ű : nyj. ű pedig csak a tővég-



hangzóvesztők alaptövében: bornyú 'borjú', faggyú, fiú, gyapjú, ifjú, 
sarjú, varjú, lassú, hosszú, könnyű, szörnyű; az -ú, -ű, -jú, -jű 
képzős/végű melléknevekben: savanyú, szomorú, kerek orcájú, 
csámpás lábú, kerek kávájú, keserű, borízű, lapos tetejű stb.; a -tyú, 
-tyű, -attyú, -ettyű képzőben: kopoltyú, sarkantyú, billentyű, emel-
tyű, szivattyú, csengettyű stb.; néhány szótő végén: battyú, hattyú, 
betű, csepű, nedű, nyű (ige), hegedű, keselyű, ölyű, köpű. 

A szótövek felső nyelvállású magánhangzói a tő belsejében ál-
talában rövidek: in, igy, ime, igír, hid, kin, sziv (fn), tiz; ugy, ut, 
husz, huz, kut, zudúl; szűnik, tűz (fn), tüz (ige), üz, füz; stb. Hosszú 
í, ú; ű hangot szótőben vagy toldalékban (a fent említetteken kívül) 
csak a szótagzáró j, l, r előtt találunk: ír, írsz, írtok, de: irok, irunk, 
irás, irogál 'írogat'; fúj, fújdogál, fújkál, de: fújok, fujuk 'fújjuk', 
fújás; tűr, tűrtem, tűrnek, de: tűrök, tűrünk, türís-tagadás; busúl, 
busúltam, de: busulok, busulunk; perdűl, perdülnek, de: perdülök, 
perdülünk stb. (Furcsa kivétel a párhuzamosan használt ijed, ijeszt 
— ijjed, ijjeszt). 

Természetesen hosszúak a zártabbá válással keletkezett felső 
nyelvállású magánhangzók: kik, szíp; lú, hornyú Ъегпуо'; csű, lű stb. 

7. A mássalhangzó-rendszer. 
A mássalhangzó-állomány egyezik a köznyelvivel; 25 fonéma: 

b, p, d, t, g, k, V, f, z, sz, zs, s, gy, ty, dz, c, dzs, es, j, l, m, n, ny, r, 
h. 

Jellemző sajátsága nyelvjárásunknak a környelvinél kissé erő-
sebb fokú j-zés, a kny. I : nyj. j: jány, jászoj, medáj, mejj, ójom, 
ököj—ökjöm, ökjöd, ökje, tajiga, zsemje, bazsajikom, dűjjed stb. 

8. Palatalizáció és depalatalizáció. 
Megfigyelhető az n palatalizációja és az ny depalatalizációja. 
Az n palatalizációja csak szórványos: 
a) magánhangzó előtt: пубц, nyehéssíg 'nehézség', vonyít; 
b) mássalhangzó előtt: aranyka, Ilonyka, szenyved; 
c) szóvégen: eleveny, Jolány, rokony, sezlony, szappany. 
Sokkal gyakoribb az ny depalatalizációja: 
a) mássalhangzón kezdődő toldalékok előtt: jánka 'lányka', le-

gintűi 'legénytől', leginkedik, asszont, kicsinké, dohánt, hijándzik 
'hiányzik', szeginnek stb.; 

b) szóhatáron vagy szótalálkozáskor: jánkoromba 'lánykorom-
ban', asszombeszíd, legíncsábítóy, bárámfelhő, divámpárna; légin 



kéne, villom melett Villany mellett', a toron tetejibe, hám méter 
'hány méter' stb. (a képzéshely szerint hasonuló hang nyilván de-
palatalizált ny). 

9. A mássalhangzók egymásra hatása. 
Az asszociatív hangváltozások tekintetében az ungi nyelvjárás 

alig tér el a köznyelvtől: törvényszerűen bekövetkeznek a hasonu-
lásnak (mind a hangtani, mind az alaktani kötöttségű részleges és 
teljes hasonulásnak) valamint az összeolvadásnak (mind a hang-
tani, mind az alaktani kötöttségű összeolvadásnak) a köznyelvben 
érvényes esetei. Csak a hangtani kötöttségű regresszív teljes ha-
sonulás nagyobb mértékű, mivel kiteljed az rl és Ir hangkapcsola-
tokra is: 

1. Minden töbelseji rl>ll: csüllő 'csörló" (bár ez lehet megőrzött 
régiség a köznyelvi elhasonulással szemben), sallóu 'sarló', tallóu 
'tarló' (de: barlang, zsúrló mint irodalmi jövevények); nem követ-
kezik be ez a hasonulás összetétel- és toldalékhatáron, sem szó-
találkozáskor: perlekedik, hírlik, kárlátott, porlepte, szőrlabda, kár 
lenne, fehír lú, mikor lesz stb. 
_ 2. Az lr>rr minden hangtani helyzetben általános: barra 'balra', 

farra 'falra', férre 'félre'; eránt 'ejxánt', er и g 'elrúgj, szérroham 'szél-
roham', farragasz 'falragasz', merrák 'mellrák'; hor rontotta el, vam 
mibíír rázni a rongyot stb. 

A köznyelvhez képest gyakoribbak a hangkiesés esetei: a két 
mássalhangzó közötti d, t rendszerint, a j is gyakran kiesik szó 
belsejében és szótalálkozáskor is: kerbe, Esvány (rég), tesvír (biz), 
horta 'hordta', monta, kennek^kendnek'; mozs meg 'mosd meg', mos 
meg 'most meg*, asz kérdi, maj megmondom, huz meg 'húzd meg*, 
vezs le 'vesd le'; ruk ki 'rúgj ki', ne vák fel 'ne vágj fel' (hasonulási 
és összeolvadási hajlama miatt azonban a j-nek kevés esélye van 
arra, hogy két mássalhangzó közt önálló hangként szerepeljen) 
stb. 

Ez a jelenség azonban nyelvjárásunkban, akárcsak a köznyelv-
ben, nem annyira általános, mint azt Kálmán Béla általában a 
magyar nyelvjárásokra vonatkoztatva megállapítja (Nyelvjárása-
ink, 47.) Nem néma a d, t két mássalhangzó között a következő' 
esetekben: 

a) ha a d, t után v hang következik: mondva, hintve, rántva, 
kint vár, kert vígibe, vond vissza, bent vagyok stb.; 



b) ha a d, t előtt j, n, l, r van: rejtnek, hajtnak, felejtnek, fejd 
meg, híjd vissza; kintrűl, rendbe, hintnek 'hintenek', mint kel 'mind 
kell'; mont ki 'mondd ki'; álthat 'áldhat',_tolt kíjebb, emelt fel; várj 
meg, varj rá, kaparj magadnak, nem merj szólni stb.; 

c) összetétel határán és szótalálkozáskor, ha a második szó kez-
dő d, t hangja torlódásban áll: míregdrága, résztrombita, eltrécsel, 
megdróutoz; rosz tréfa, egyenezs dróut, világozs drapp, ídezs dru-
szám stb. 

Az l hang szótagzáró foghangok és gy előtti pótlónyúlásos kiesése 
csak o, ö után következetes: hóudvilág 'holdvilágé bóyt 'bolt', fóyt 
'folt', óyt 'olt', póyLc 'polc'; főijd, zőijd, tőjutyfa, tőijt 'tölt', kőijt 'költ' 
stb.; egyéb magánhangzók után csak szórványos: kiját 'kiált', küd 
'küld', kójjcs 'kulcs'. 

Néha kiesik az o, ö utáni szótagzáró l is: móunár 'molnár', szolga 
'szolga', hónnap 'holnap', vó%na 'volna'; tő^csír 'tölcsér', kőüccsön 
'kölcsön' stb. 

Kiesik az azonszótagú j, de nyújtó hatása megmarad a gyút 
'gyújt', gyíít 'gyűjt', nyút 'nyújt' és a bűt 'böjt' szavakban. 

10. A mássalhangzók mennyiségi változásai. 
Magánhangzóközi helyzetben és szóvégen rendszerint megrövi-

dül a szótövek II hangja, ha hosszú magánhangzó előzi meg: ál 'áll 
(fn)', álam, álad, ála; szakái, szakálam, szakálas; vál, válam, válás, 
válal; tíl 'tüll', ál (ige) álok, álam; szál, szálok, szálás, szálingózik; 
kel keletett 'kellett', melett\ így a talu 'tollú' is. (Rövid magánhangzó 
után azonban hosszú marad az II: ellik, hullik, illik, kellemes, küllő, 
szellem, szellőij; sokall, nagyollom stb.; ugyanígy a -val, -vei ragos 
hasonult alakokban: szállal, széllel, halállal stb.; valamint szóta-
lálkozáskor: jóyfl látom, az annyánál lakik stb.) 

Ugyanígy megrövidül a rr is, az előző magánhangzó időtartamá-
tól függetlenül: or 'orr', orom 'orrom', orod, ora; for 'forr', foral, 
forás, foróyi; var 'varr', varok, varod, várás, varat (ige, fn); virad, 
viraszt; ere 'erre', mere 'merre' stb. 

De megfigyelhető a fordított eset is: rövid — vagy a nyelvjárás-
ban rövid — magánhangzó után megnyúlik az II: düllőij 'dűlő*, 
gyallóy. 'gyalu', gyüllís (de: gyülís 'gennyes kelés'), gyüllőre haran-
goznak 'a temetésre való gyülekezésre', tillóy, 'tiló', vetillőü 'vetéló", 
tellik, múllik stb. (hasonlóképp: vállik). 



Geminálódik a személyragos határozószók hosszú magánhang-
zót követő primér l, n eleme is: nállam, rúllam, véllem (-velem), 
tüllem, belőyfilem, felőüllem, melűllem, alúllam, utánnam stb. 

Szórványosan egyéb mássalhangzók nyúlása is megfigyelhető: 
bokkancs, egísszen± erőyssen, essőij, finnyes 'fényes', ijjed, inny, 
kinnyes 'kényes', kellecc 'kellesz', mit mondacc (rég) 'mondasz' stb. 

A hanghézag kitöltésére általában a j, ritkábban a v használatos, 
de csak akkor, ha nem azonos magánhangzók kerülnek egymás 
mellé, és főként csak szó belsejében: fijaji 'fiai', kezeji 'kezei', kívíji 
'kévéi', maji 'mai', betűji; janovár 'január', szomorúvan, keserűven; 
stb. Néha azonban szótalálkozáskor is felbukkan hézagtöltő hang: 
mi ja csuda, ki ja fene. 

Mint látjuk, hangtani sajátosságai tekintetében az ungi nyelv-
járás számottevő eltéréseket mutat a köznyelvtől. S ha mégis úgy 
érezzük, hogy nyelvjárási beszédünk hangzása alig különbözik a 
köznyelvétől, ez onnan van, hogy a hangképzés, a nyelvjárási ar-
tikulációs bázis (a diftongizálódási tendenciától eltekintve) meg-
egyezik a köznyelvivel. Nyelvjárásunkra is jellemző a hangok tisz-
ta ejtése, a hangok időtartamának pontos differenciációja, a hosszú 
magánhangzóknak a köznyelvihez képest, szűkebb, feszesebb ejté-
se, hosszabb hangoztatása, ami a sok egyhangúsító e és í ellenére 
is dallamossá, változatossá teszi az ungi beszéd hangzását. 



A zárt í-zés esetei 

A kárpátaljai magyar nyelvjárások feltérképezése mindmáig 
szinte fehér foltja a nyelvjáráskutatásnak. Tagolódásukról, saját-
ságaikról nem ad hű képet a Magyar Nyelvjárások Atlasza sem, 
az anyaggyűjtés korlátozott volta miatt. Például az Atlasz anya-
gára épülő munkák az í-zés egyik fő gócát Kárpátalján a volt Bereg 
és Ugocsa megye egyes részeire (Csongor, Salánk) teszik (így Imre 
Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere, 112. old.), holott az 
í-zés góca területünkön az Ung-vidék, ahol e jelenség egységes 
tömböt képez, átterjedve Bereg és Kelet-Szlovákia egyes szomszé-
dos területeire is. 

Az ungi nyelvjárás erősen í-ző, fellelhető benne az í-zés minden 
válfaja. Legszembetűnőbb jellegzetessége mégis a zárt í-zés, ennek 
leírását kísérlem meg az alábbiakban. 

A zárt í-zés, a kny. é : nyj. í megfelelés az ungi nyelvjárás leg-
jellemzőbb, igen nagy megterheltségű, számos morfémára kiterje-
dő, ma is intenzív, stabil hangtani sajátsága. Megtalálható: 1. szó-
tövekben (hangsúlyos, hangsúlytalan helyzetben, tővégen); 2. 
képzőkben; 3. viszonyragokban; 4. birtokos személyjeles szavak to-
vábbtoldalékolt alakjaiban; 5. igei személyragokban; 6. igekötők-
ben; 7. egyéb morfémákban. 

1. A tőmorfémák zárt í-zése leíró szempontból függetlennek te-
kinthető, mivel a szó morfológiája nem befolyásolja. Nyelvtörténeti 
vonatkozásban azonban erősen kötött, mivel csak a tőbelseji é idő-
tartamát nem váltakoztató egyalakú és a tővégi időtartamot vál-
takoztató tövek egy részére terjed ki, amelyek é-je második tag-
jában i hangot tartalmazó kettőshangzó egyszerűsödése folytán 
keletkezett. Egyéb változó tövekben az é:í igen ritka. 

A szótövekben a zárt í-zés esetei a következők: 
1) Hangsúlyos helyzetben: a) egytagú szavakban: igék: fíl, íg, íl, 

ír, kír, líp, mir, níz, tip, víd, vil, vis, vít(kezik); névszók: bír, cíl, 
csíp, díl 'napszak', fírc, fíny, íj(jel), íp, ík(es), kik, kíny, kíp, kísz, 
líp, míh, míj 'mély', míz, nígy, níp, píndz, plíh, ríg, rím(síg), rísz, 
rít , rítr, rív, szil 'perem', szíp, víg, vín, vir; b) két- és többtagú 
szavakban: igék: dídelget, ímelyeg, ívődik, kísik, kítelkedik, ríved, 
szídít, szígyell, tíkozol, tíved; névszók: bílyeg, bika, bíke, bíklyó, 



hírfa, fírfi, giga (de: gége), gyíkíny, ídes, ífél, ícaka, ínek, írdem, 
kíve, lívó 'hordótölcsér', mines (de: mén), míltó, míszáros, níma, 
nímet, pintek, rípa, ríszeg, rív, szígyen, szína, szírő 'szérű', szívanó, 
tiszta, títova, víka, vírcse. 

2) Hangsúlytalan helyzetben: igék: itíl, beszíl, dicsír, dorbízol, 
eltökíl, emíszt, igír, kímíl, kísír, törtínik; névszók: acíl, babír, bá-
mísz, beszíd, csenyevísz, derík (mn), ebíd, edíny, egísz, fehír-fejír, 
fekíly, firísz, fortíly, fösvíny, gallír, göríny, gyíkíny, hérísz, husvít, 
kácsír 'gácsér', kemíny, keminymog, kéminy, kompír, kondír, kö-
kíny, kvártíly, legíny, lepíny, morík, mundír, nőstíny, páncíl, pe-
nyísz, pocsík, portíka, pucír, remíny, rostíly, seríny, setít, szegíny, 
szomszíd, tajtík, tányír, ügyvíd, vendig, vőfíny 'vofél/, zsombík. 

Az é>í változás a felsorolt szavak minden származékára is ér-
vényes. 

3) Szórványosan é>í változást találunk tővégi időtartamválta-
koztató tövek melléktövének végén toldalékok előtt: bíke — bíkít, 
bíkís; este — estit, estire; feketík, feketís, feketízik; kivik, kivit, ki-
vibe; körtít, körtíje, körtível stb. A legtöbb szó esetében azonban ez 
a hangváltozás nem következik be: gebét, ferdén, mesét, misére, 
tőkén, öcsém, néném stb. 

4) Még szórványosabb az é>í a többalakú tövek egyéb típusaiban. 
A tőbelseji időtartamot váltakoztatok közül csak a díl — delet, 

elíg — eleget, kenyír — kenyeret, tenyír (-tenyer) — tenyeret, lilék 
— lelket szavakban következik be. Az e típusba tartozó kétszóta-
gúak az ungi nyelvjárásban egyalakúak, szótári tövükben nincs is 
é.derek (fn), eger, fázik, fenek, kerek, keves, kötél, közép, level, sze-
ker, szemet, tehen, vereb. 

Egyes sz—v tövű igék néhány származékában szintén é>í van: 
lesz — lígy-legyél, jólít, ottlít(el); de: létezik; tesz — tít, jótít, rátít, 
títet, tígy-tegyél; vesz — vígy-vegyél, vitet, levítet 'lefényképeztet', 
meg van vive; eszik — ítek, ítkes, ítel, ítet, így-egyél, ívíst. 

A mígy, mígytek igealakok is következetesen í-zők. 
Nincs é>í változás a következő egyalakú és tővégi időtartamot 

váltakoztató tövekben: alél, borbély, cécó, cédula, cég, cégér, cérna, 
cincér, cseléd, csóré, déd(apa), dél 'égtáj', délceg, denevér, éber, éb-
red, egyén, éh, ék(el), él(es), én, éngemet, ér-er, észak, Éva, fék, fér, 
fillér, gége, gém, gép, góbé, góré, gyémánt, gyér, gyömbér, hébe-hó-
ba, héja, hérísz, idén, intéz, jérce, kém, kémíny, kén, kéne, kérd(ez), 



kés, kréta, léc, légy (fn), lény, lészka, mécs, még, mén (de: mines), 
kópé, kövér, menyét-menetke, métely, néger, néni, öszvér, ösztövér, 
pecér, pecérke 'csiperke', pecsét, példa, pellengér, pép, pétisó, pincér, 
plébános, pléd, préda, prédikál, prés, prézli, rés, rénszarvas, séró, 
sért, sérv, sintér, szék, szekrény, tégla, tér (ige), térgy, tévé, tézsla, 
tréfa, vék 'lék', vézna, zsémbes; illetőleg ezek származékaiban, va-
lamint a változó tövek egyéb típusaiban. 

2. Szinte kivétel nélküli az í-zés a következő képzőkkel létrejött 
származékokban: 

a) igékhez járulók: 
-és: bélís, evís, gyüllís, hülís, szedís, vetís, ülís stb.; 
-ség: fílsíg 'félelem', kőccsíg 'költség', segítsíg, vítsíg; 
-ér: füdzír 'füzér', tündír, tüzír, vezír; de: pincér; 
-ély: engedily, meredíly, rejtíly, szegíly, veszíly, segíly; 
-vény: kérvíny, növíny, őrvíny 'örvény', jövevíny, tekervíny; 
-mény: sütemíny, tünemíny, vetemíny, vílemíny, küdemíny stb.; 
-ék: jáccík (eszköz), játík (művelet), maradik, haladík stb.; 
-dék: ivadík, csapadík, járadík, mosadík, szándík, váladík stb.; 
-lék: hordalik, moslík, tőtelík, ázalík, főzelík stb.; 
-ték: írtík, mírtík; 
-ékony; -ékeny: fíltíkeny, gyulíkony, hiszíkeny, hatíkony stb.; 
-ékol: kukoríkol, sustoríkol, toporzíkol, turbíkol; 
-ész(ik): epríszik, fűrkísz, legelíszik, heverísz, cseperíszik; 
-ész: merísz; 
-énk: fílínk, ílínk; 
-éd: segíd; 
-vést, -ést: ív ist, repülvíst, sietíst; 
b) névszókhoz járulók: 
-ész: kertísz, rívísz, szőlísz, ügyísz, sebísz stb.; 
-ség: egíssíg, felesig, fenesíg, embersíg, péksíg, szípsíg stb.; 
-ény: mellíny, regíny; 
-ély: erílyes, rostíly, szemíly, szeszílyes; 
-lék: aprólík, csőcselík, kötőlík, fedolík; 
-ék: árnyík, környík, nyomorík, ágyík; 
-ér: dicsír. 
Nem vált azonban i-re a következő képzők é hangja: 
-ék: biróék, fiamék, Mariék stb.; 
-né: juhászné, kománé, Péterné; 



-gél: keresgél, merengél; 
-degél, -dögéi: íldegél, mendegél, üldögél; 
-kél: mesterkél, szemerkél, méricskél; 
-ékel: pöfékel; 
-écsel, -décsel: köhécsel, szökdécsel; 
-kérezik: sütkérezik; 
-csél, -icsél: röhögéséi, gőgicsél; 
-vén: lévén, születvén. 
3. Mindig í-ző alakban használatosak az ungi nyelvjárásban az 

é hangot tartalmazó egyalakú viszonyragok: 
-ért: apámír-anyámír, miír-azír, mennyiír, semmiír, valamiír; 
—képp(en): azonkípen, máskípen, míkípen, máskípp, semmikí-

pen; 
-ként: akínt, önkínt, máskínt, Marikínt 'ahogy Mari mondja'; 
-nként: helyenkint, percenkint, óránkint, naponkint stb.; 
-ént: tüstínt, jószerint. 
A -nél és a -vé változatlan. (A -vá, -vé különben szinte csak 

állandó szókapcsolatokban fordul elő: lúvá tesz, bolonddá tesz; 
egyebekben a -nak, -nek helyettesíti: vírnek vált bennem ez a viz.) 

4. A toldalékok előtt megnyúló egy birtokra utaló egyes szám 3. 
személyű birtokos személyjel é-je is mindig í hangban realizálódik 
nyelvjárásunkban: kezíbe, szemíre, zsebíbe, helyire, szívítül, kertjí-
be, ökrível stb. Kivételnek tekinthetők azok az alakok, amelyekben 
a személyjel már eleve -i: hegyi — hegyibe, éli — élivel, közepibe, 
fenekire, szilire, szőrivel, tőgyit, megyit, vőgyit 'pattanás, kelés mag-
vát', tetejibe, elejire, ríszibe. 

5. Az igei személyragok közül négy használatos következetesen 
í-ző változatban: 

— a többes szám 3. személyű tárgyas -ék: tettík, vettík, engedtík, 
kírtík, igírtík, ütöttík-vertík stb.; 

— a többes 2. személyű tárgyas -étek: tettítek, vettítek, engedtí-
tek, kírtítek, igírtítek, ütöttítek-vertítek stb.; 

— a felszólító módban a többes 3. személyű tárgyas -ék: tegyik, 
higgyík, vigyík, keressík, kérdezzík, keverjík, nízzík stb.; 

— a felszólító mód egyes szám 3. személyű ikes ragja (nem ikes 
igéken is): tessík, jöjjík, üljík le, szóljík, nyugodjík meg, hozzík stb. 
(ezek az alakok eléggé archaikusak, a megkülönböztetett tisztelet-
adás kifejezői). 



6. Néhány igekötő szintén í-ző alakban járatos: szét — szílthány, 
szütszed, szútzilál, szílthuz stb.; széjjel — szíjelníz, szíjelszór, szí-
jelszed, szíjelhajingái stb.; végig — vígigmegy, vígigníz, vígigvág, 
vígigvár stb.; végre — vígrehajt. 

7. Szórványosan egyéb morfémákban is előfordul zárt í-zés: a 
határozatlan névmások és névmási határozószók né- elemében: 
nímék 'némelyik', níhol, níha, nímikor, de: néhány-néhány; a 2. 
személyű személynévmás tárgyas alakjában: tíged(et); az egyes 
szám 1. személyű birtokos névmásban: enyím-enyim (de: enyem 
is); néhány személyragos határozószóban: írtem, írted, írte..., víget-
tem, vígetted, vígette..., elimbe, elidbe, elibe..., ríszemre, ríszedre, 
ríszire...; néhány névutóban: ellenire, kípest, nízve, ríszire, rívín, 
vígett; az -e kérdőszó - i alakú: tudod-i, mentek-i, halli-i, akari-i 
stb. 

Mint látjuk, a zárt í-zés az ungi nyelvjárásnak igen jellemző, 
nagy megterheltségű és ma is virulens, tendencia erejű sajátsága. 
Bizonyítja ezt az is, hogy az irodalmi, köznyelvi jövevények, nyelv-
újítási alkotások is nagy részükben í-ző formában akkomodálódtak 
a nyelvjárásban (de lásd mégis: dél — délt 'égtáj', cincér, pincér 
stb.). 

Bár az í-zés igen erős nyelvjárási voltának a beszélők tudatában 
vannak, és az óvatos vagy igényes nyelvhasználatban könnyen ke-
rülni tudják. 



Az ö-zés esetei 

A Hernád alsó folyása — a Sajó—Tisza—Csap—Nagyszőlős vo-
naltól északra, a nyelvterület határáig terjedő északkeleti nyelv-
járások egyik meghatározó sajátságának — a labiális megoldású 
a fonéma, az illabiális á fonéma, az ë:e szembenállás hiánya, ille-
tőleg a nyílt e-zés mellett — az ö-zés teljes hiányát tekinti a ma-
gyar nyelvjárástani szakirodalom (így Balassa József: A magyar 
nyelvjárások osztályozása és jellemzése, 1891; Horger Antal: A ma-
gyar nyelvjárások, 1934; Laziczius Gyula: A magyar nyelvjárások, 
1936; Kálmán Béla: Nyelvjárásaink, 1966; Imre Samu: A mai ma-
gyar nyelvjárások rendszere, 1971 — hogy csak a fontosabb, mo-
nografikus munkákat említsem). Hadd idézzem szó szerint is Imre 
Samut, aki az északkeleti nyelvjárásról azt írja, hogy „az ö-zés 
legenyhébb változatai sem jellemzők rá (szemben az abaúji ö-ző-
vel)" (i. m., 365. old.). 

Az az állítás, hogy az északkeleti nyelvjárásokból teljességgel 
hiányzik az ö-zés, nem fedi a valóságot; a kutatómunka hézagai, 
az elsődlegesen lexikai-szemantikai jellegű gyűjtés, a szó alakta-
nának, a morfológiai szóalakok hihetetlen gazdagságának figyel-
men kívül hagyása folytán vert gyökeret és hagyományozódik 
mindmáig a szakmunkákban, s az újabb kutatások tükrében min-
den bizonnyal korrekcióra szorul. Az északkeleti nyelvjárástípus 
több nyelvjárásában ugyanis van bizonyos fokú, főként hangsúly-
talan ö-zés, így a típus középpontjában elhelyezkedő ungi nyelv-
járásban is. 

Az ungi nyelvjárásban az ö-zésnek labiális zárt, labiális nyílt, 
nyílt és palatális esetei fordulnak elő. 

A. A labiális zárt ö-zés a kny. e : nyj. ö oppozíció, amikor is a 
középső nyelvállású labiális rövid hangzó a köznyelvi alsó nyelvál-
lású illabiális rövid magánhangzóval áll szemben. Ez a legnagyobb 
megterheltségű ö-zés nyelvjárásunkban, előfordul hangsúlyos és 
hangsúlytalan helyzetben. 

I. Hangsúlyos helyzetben csak néhány tőmorfémára teijed ki. 
Ilyenek: a szög 'szeg (fn)' és származékai: szöges, szögez, szögel; a 
böndő 'bendó"; a csördít 'cserdít', csördűl 'cserdül', höndörödik Ъеп-
geredik, gurul', csöszik 'cseszik' igék és származékaik, valamint az 



ukránból átvett szerbál-szörböl alakpár labiális változata. Tőmor-
fémában hangsúlytalan helyzetben csak a röggöny 'röntgen' és a 
belóle képzett röggönyöz 'röntgenez' szóban. 

Nyelvjárásunkban ö-ző változatban él a másutt illabiális meg-
oldású csömör, töpörödik stb.; a begy, csecs, hegy, petty, meg stb. 
azonban, amelyek más nyelvjárásokban ö-zők lehetnek, nálunk 
következetesen illabiálisak. A köznyelvi söpör-seper, vödör-veder, 
sötét-setét, fölött-felett típusú hangrendi párhuzamok ismeretesek 
ugyan nyelvjárásunkban, de közülük csak az illabiális alakok hasz-
nálatosak. Kivétel csak a sör, amelynek ez a közhasználatú alakja; 
a ser csupán archaizáló vagy tréfás-humoros stílusárnyalattal for-
dul eló'. 

II. Hangsúlytalan labiális zárt ö-zés a következő'nyelvtani hely-
zetekben fordul eló', mégpedig következetesen: 

1. A -k többes jel eló'tt: 
a) azokban az -s képzó's melléknevekben, amelyeknek alapalak-

ja ő, ű hangra végzó'dik: erősök 'eró'sek', idősök 'idó'sek', szellősök 
'szelló'sek', szeplősök 'szepló'sek', gyiirősök 'gyűrűsek', apró betűsök 
'apró betűsek' stb.; 

b) az —ős képzó's melléknevekben: csípősök 'csípősek', ijedősök 
'ijedősek', döcögősök 'döcögősek', ezüstösök 'ezüstösek', tehetősök 
'tehetősek', recsegősök 'recsegősek', viselősök 'viseló'sek' stb.; 

c) azokban az -s képzó's melléknévi származékokban, amelyek-
ben a képzó' eló'tt ö a kötőhangzó (a köznyelvben is): büdösök 'bü-
dösek', bűnösök 'bűnösek', borgőzösök 'borgőzösek', gőgösök 'gőgö-
sek', göröngyösök 'göröngyösek', füstösök 'füstösek', dühösök 
'dühösek', előnyösök 'előnyösek', rücskösök 'rücskösek', szőrösök 
'szőrösek', szűrösök 'szűrösek' stb.; hasonlóképpen: rühösök 'rühö-
sek' (de vele párhuzamosan az archaikusabb rihesek is járja); 

d) az -ők képzó's melléknevekben: szemőkök, ripőkök. 
2. A-t tárgyrag eló'tt azokban a többes számú alakokban, ame-

lyekben: 
a) a -k eló'tt ö a kötőhangzó — a köznyelvben is: bűröndököt 

'bőröndöket', bükkököt 'bükköket', fűrtököt 'fürtöket', gyümőcsököt 
'gyümölcsöket', ködököt 'ködöket', püspökököt 'püspököket', rögököt 
'rögöket' stb.; vagy csak a nyelvjárásban: erősököt 'erőseket', 
idősököt 'időseket', íjedősököt 'ijedőseket', szőrösököt „szőröseket' 
stb.; 



Ha azonban a kötőhangzó a -k előtt e, a tárgyas alakokban nincs 
ö-zés még a labiális hangrendűekben sem: szögeket 'szegeket', fő-
deket 'földeket', könyveket, rügyeket, tüzeket, füzeket, tőgyeket 'töl-
gyeket', tőgyeket, vőgyeket 'völgyeket', ződeket 'zöldeket' stb.; 

b) a -k előtti tővéghangzó ő, ü, ű — egyalakú tövekben: betűköt 
'betűket', nőköt 'nőket', gyeplőköt 'gyeplőket', szeplőköt 'szeplőket', 
serpenyűköt 'serpenyőket', fennyűköt 'fenyőket', keselyűköt 'kese-
lyüket', ölyűköt 'ölyveket', ürüköt 'ürüket', könnyűköt 'könnyeket', 
tűköt 'tűket', csepűköt 'csepűket' stb.; ő-t e-vel váltakoztatókban: 
erdőköt 'erdőket', erőköt 'erőket', időköt 'időket', tetőköt 'tetőket', 
fűköt 'főket', tüdőköt 'tüdőket', vesszőköt 'vesszőket' stb.; 

c) az alapalak -ő képzős főnév vagy (főnevesült) melléknévi ige-
név: illetőköt 'illetőket', szülőköt 'szülőket', vevőköt 'vevőket', vídő-
köt 'védőket', kerülőköt 'kerülőket', járókelőköt 'járókelőket', jövő-
köt-menőköt 'jövőket-menőket', morokszedőköt 'marokszedőket', 
esküvőköt 'esküvőket', tülekedőköt 'tülekedőket', verekedőköt 'vere-
kedőket', serdülőköt 'serdülőket' stb.; 

d) az alapalak -endő képzős (főnevesült) igenév: teendőköt 'te-
endőket', fizetendőköt 'fizetendőket', közlendőköt 'közlendőket', szü-
letendőköt 'születendőket' stb.; 

e) az alapalak ű végű vagy -ű, -jű képzős melléknév: könnyűköt 
'könnyűeket', keserűköt 'keserűeket', gömbelyűköt 'gömbölyűeket', 
sürőköt 'sűrűeket', jószivűköt 'jószívűeket', tyukeszűköt 'tyúkeszű-
eket', nagyerejűköt 'nagyerejűeket', csalfa szeműköt 'csalfa szemű-
eket', mogas tetejűköt 'magas tetejűeket' stb.; 

f) az alapalak -tyű, -ettyű képzős főnév: emeltyűköt 'emeltyűket', 
billentyűköt 'billentyűket', kesztyűköt 'kesztyűket', szerkentyűköt 
'szerkentyűket', csengettyűköt 'csengettyűket', firgettyűköt 'for-
gattyúkat (szövőszék-alkatrész)', tepertőköt 'töpörtyűket' stb; 

g) az alapszó -ső képzős: elsőköt 'elsőket', középsőköt 'középső-
ket', külsőköt 'külsőket', belsőköt 'belsőket', szílsőköt 'szélsőket', víg-
sőköt 'végsőket' stb. 

3. A -t tárgyrag előtt: 
a) a magas hangrendű névszók egy birtokra utaló többes számú 

1. személyű birtokos személyjellel bővült alakjaiban (a szó labiális 
vagy illabiális hangrendjétől függetlenül): könyvünköt 'könyvün-
ket', tüzünköt 'tűzünket', vőgyünköt 'völgyünket', fődünköt 'földün-
ket'; fejünköt 'fejünket', hitünköt 'hitünket', szemünköt 'szemünket', 



szivünköt 'szívünket', lelkünköt 'lelkünket', hirünköt-nevünköt 'hí-
rünket-nevünket', mindünköt 'mindünket', mindenünköt 'minde-
nünket' stb. (A többes 3. személyű személyjel e szavakhoz nyílt 
e-ző alakban illeszkedik, ezért utána a kötőhangzó is e: az ű kezeket 
'az ő kezüket', kikaparná a szemeket 'szemüket' stb.). 

b) labiális magas magánhangzót is tartalmazó névszók egy bir-
tokra utaló egyes számú 1., 2. és többes számú 1., 2., 3. személyű 
birtokos személyjellel bővült alakjaiban, ha a személyjel előtt ö a 
kötőhangzó (mint a köznyelvben is) vagy nincs kötőhangzó: bűr 'ó-
möt, bürödöt, bűrünköt, bűrötököt, bürököt 'bőrömet, bőrödet...', 
örömömöt 'örömömet', iistödöt 'üstödet', ősünköt 'ősünket', füstötö-
köt 'füstötöket', üstökjököt 'üstöküket'; erőmöt 'erőmet', idődöt 'idő-
det', mezőnköt 'mezőnket', tetőtököt 'tetőtöket', kendőjököt 'kendő-
jüket' stb; 

c) a személyes névmási mellékértelmű személyjeles számnevek-
ben: kettőnköt, kettőtököt, kettőjököt 'kettőnket...', nígyünköt 'né-
gyünket', nígyőtököt 'négyötöket'; 

d) a beniinköt 'bennünket' és üköt 'őket' névmási alakokban. 
4. A labiális magas hangrendű vagy ilyen magánhangzót is tar-

talmazó melléknevek I. modalisi-essivusi ragjában: bűvön 'bőven', 
szűkön 'szűken', szűkösön 'szűkösen', gőgösön 'gőgösen', szőrösön 
'szőrösen', viselősön 'viselősen', levegősön 'levegősen', sürgősön 'sür-
gősen', örökösön 'állandóan', ötszörösön 'ötszörösen', többszörösön 
'többszörösen' stb. De: öten, többen. 

B. Labiális nyílt ö-zésre mindössze két példám van az ungi 
nyelvjárásból. Az egyik az ismer-esmer mellett gyakran felbukka-
nó ösmer; a másik az igen mondat értékű módosítószó egen-ögen 
— ritka és igen modoros — alakpárjában (az igen 'nagyon' hatá-
rozószó azonban mindig illabiális zárt hangzós). 

C. A nyílt ö-zés hangsúlytalan eseteit két morfémában figyel-
hetjük meg. 

1. A labiális magas hangrendű vagy ilyen hangot is tartalmazó 
főnevek egy birtokra utaló többes 3. személyű birtokos személyje-
lében: büröndjök 'bőröndjük', ökörjök 'ökrük', örömök 'örömük', 
bünjök 'bűnük', gőgjök 'gőgjük', vejök 'vejük', csepüjök 'csepűjük', 
bújtak ki a bűrökbül 'bőrükből' stb. Elvétve illabiális magas hang-
rendű szavak azonos nyelvtani alakjában is felbukkan az ö-zés: 
nevökben-nevekben 'nevükben', szívökben-szívekben 'szívükben', 



kezökben-kezekben 'kezükben' — nyilván a többes számú alakok-
kal való egybeesés elkerülésére. 

2. A főnévi igenevek többes harmadik személyű személyjeles 
alakjaiban: menniök, kírniök, engedniök, esküdniök stb.; ezek az 
alakok azonban a nyelvjárásban ritkán használatosak, helyettük 
az analitikus szerkesztés a szokásos: nekik menni kell. 

Hangsúlyos nyílt ö-zés van a csötörtök 'csütörtök' és a döbög 
'dübög5 szavakban. 

D. Palatális ö-zést csak néhány szóban találunk: a csoszog-cso-
szog, koporcol-köpörcöl és dobog-döbög hangrendi párhuzamok-
ban (bár az utóbbi csak a 'lábával tompa hangot idéz eló" jelen-
tésben tekinthető alakpárnak), valamint az ukránból átvett 
honcsík-höncsík 'zsombék' és poszmit-pöszmöt 'piheszerű apró 
szemét' alakpárokban. 

Mint látjuk, az ungi nyelvjárástól nem idegen az ö-ző tendencia, 
sőt a hangsúlytalan labiális zárt ö-zés eléggé jelentős megterhelt-
ségét. Az ö-zés a felsorolt lexikai és grammatikai esetekben követ-
kezetes, törvényerővel érvényesül, és jelentősen csökkenti az 
amúgy is túlterhelt nyílt e hangok gyakoriságát. 

Az ö-ző formák nyelvjárásias voltát a beszélők alig érzik, és 
használatukat az óvatos vagy igényes beszédben sem igen tudják 
kerülni. 



A zárt o-zás esetei 

A zárt o-zás, a kny. a : nyj. о megfelelés — az erősen nyílt a-zó 
erdélyi nyelvjárások kivételével — valamely mértékben minden 
magyar nyelvjárásban megfigyelhető. Kárpátalja délkeleti részén, 
az erősen a-zó viski nyelvjárásban, de Técsőn és Szlatinán is csak 
szórványosan jelentkezik egyes tőmorfémákban. Nagyszőlős és Be-
regszász környékén szintén jelentéktelen fokú. Az ungi nyelvjá-
rásban azonban erős, több morfémára kiteijedő zárt o-zást talá-
lunk. 

A független zárt o-zás nálunk, mint a magyar nyelvjárásokban 
általában, szórványos jellegű, mindössze néhány szóban jelentke-
zik: 

I. Hangsúlyos helyzetben: 
a) névszótövekben: bogoj, bokkancs, borozda-boroznya 'barázda', 

hont 'az eke kifordította föld' (de: sírhant, hantol), kocs, kocsóu 
'kacsó', kopor, mog, mogas, morík 'marék', morok 'egy ölnyi leara-
tott gabona', sorogja, sotu, fogy — és ezek származékaiban: bok-
kancsos, fogyos, fogylal, kocsol, kopros, sótól 'lábával súrol, dörzsöl' 
stb.; 

b) a jó (fn, mn) melléktövéből alakult származékokban: jova, 
jovít, jovítóu, jovul, jovall, jovasol, jovába, jovaríszt; 

c) igetövekben ritkán jelentkezik, következetesen csak a fagy 
igében és annak származékaiban: fogy, fogyaszt 'fagyaszt', fogylal, 
(de: fagylalt — mint köznyelvi jövevényszó), fogyás, fogyos, megfo-
gyott, fogyóka stb.; egyébként csak szórványosan, egy-két szárma-
zékban: a hal ige befejezett melléknévi igenevében: hótt (<holt), a 
meghal múlt idejének egyes szám 3. személyében: meghótt (<meg-
holt — bár ez erősen archaikus, ma már általánosabb a meghalt); 
a rak ige -ás képzős származékában: rokás (mint nomen acti; no-
men actionis jelentésben azonban következetesen: rakás, berakás, 
felrakás, tűzrakás stb.); a toszint 'taszít' igében és származékában: 
toszingál. 

II. Hangsúlytalan helyzetben: ágos, kutágos, tótágos, hójog 'hó-
lyag', kamora, lábos, nyavoja — és ezek származékaiban: felhójog-



zik, tótágost, kamorás, nyavojás stb. (Abszolút szóvégen azonban 
sohasem fordul elő.) 

Jóval gyakoribbak a kötött — a morfológiai-szemantikai hely-
zethez kötött — zárt o-zás esetei, vagyis a toldalékokban, az őket 
kapcsoló kötőhangzóban jelentkező zártabbá válás. Nyelvjárásunk-
ban ez a következő esetekben figyelhető meg: 

1. Néhány mély hangrendű főnév о kötőhangzóval kapja az -m, 
-d, -tok birtokos személyjeleket: lábom, lábod, lábotok; jászojom, 
jászojod, jászojotok; nyárom, nyárod, nyárotok; várom, várod, vá-
rotok stb. Következetesen zárt kötőhangzóval kapcsolódnak ezek 
a toldalékok a köznyelvben tőbelseji időtartamot váltakoztató, de 
az ungi nyelvjárásban egyalakú kétszótagú névszókhoz: agár, 
bugár 'bogár', darázs, gunár, kanál, kosár, madár, mocsár, 
mozsár, parázs, pohár, sugár, szamár — kanálom, kanálod, kaná-
lotok stb. 

2. Zártabb a kötőhangzó az előbb felsorolt, a nyelvjárásban egy-
alakú névszók többesjeles alakjaiban: agárok, darázsok, kanálok, 
madárok, sugárok stb. 

3. Mindig zárt kötőhangzóval kapják a többesjelet az -s képzős 
denominális és az -ós képzős deverbális melléknevek: akaratosok, 
csomó^sok, fóutosok, hatalmasok, szorgalmasok; adóusok, fázóu-
sok, kapó^sok, mulatóy^sok, apróusok, rázó^sok stb., ugyanúgy, 
mint a tőszók: boldogok, bolondok, mások, nagyok, vakok stb. Az 
о : a szófajmegkülönböztető szerepét nyelvjárásunk nem ismeri. 

4. Következetesen о kötőhangzó kapcsolja a birtokos személyjel-
lel bővült veláris relatív tövekhez a tárgyragot: ajándtkomot, aka-
ratodot, házunkot, lábotokot, kalapjokot, karjaimot, fijajidot, gu-
nárjajinkot, tyukjaitokot, libájaikot stb.; hasonlóképp egyéb 
személyjeles tövekhez is: annyiunkot, hányatokot, mindnyájokot 
stb. 

5. Ugyanígy о kötőhangzóval kapják a tárgyragot a többesjellel 
bővült veláris hangrendű relatív tövek: asszonyokot, fiúkot, jányo-
kot, kalapokot, kosárokot, mogokot 'magokat', nagyokot, másokot, 
százakot, ojakot 'olyakat', hányakot stb. 

6. Következetesen о kötőhangzóval kapcsolódik a tárgyrag az 
-ék képzős veláris illeszkedésű gyűjtőnevekhez: anyádékot, ková-
csékot, nagyapádékot, bátyádékot, szomsztdékot stb. 



7. Zártabbá válik a köznyelvi a kötőhangzó az -s melléknévképzó' 
előtt a következő esetekben: 

a) a valamivel ellátottat jelentő főnévi származékokban: borzos, 
bugjos 'boglyas', horgos, kanálos, madáros, mocsáros, varos stb. 
(de: házas, hátas, szárnyas, tálas stb.). Néhány szavunk váltakozó 
a:o kötőhangzója szófaj megkülönböztető szerepű: ágas fa, de: ágos; 
lábas jószág, de: lábos 'edényfajta'; 

b) a tulajdonság kicsiny, enyhe fokát jelölő melléknévi szárma-
zékokban: pirosos, kopottos, szárazos, omlósos stb. 

8. Zárt kötőhangzót találunk néhány -z képzős denominális igé-
ben: ágyoz 'szöszt guzsalyra kötéshez csomóba rendez' (de: ágyaz 
'ágyat vet'), bugározik 'bogarazik', kanáloz, leszamároz. 

9. A mély hangrendű melléknevek I. modalisi-essivusi esetragja 
rendszerint -on: bánatoson, hangoson, hosszason, higon, kiadóson, 
lázason, mogason, piszkoson, pucíron, szoroson, világoson stb. (ld. 
a köznyelvben is: csupaszon, fiatalon, kopaszon, szárazon, vakon 
stb.); ugyanígy a ragszilárdulásos határozószóké is: alaposon, 
biztoson, bizonyoson, csapóson 'színig telten, de nem tetézve', 
folytonoson, hamaroson, lágyon, rohamoson stb., de egyéb típu-
sokban is: hanyott, tótágost. Egyes melléknevek azonban az -an 
ragváltozatot kapják (mint a köznyelvben): boldogan, halkan, 
hosszan, bátran. Mindig az -an ragváltozatot kapják a befejezett 
melléknévi igenevek: fáradtan, hóttra váltan, jóllakottan, sápad-
tan, szikkadtan stb.; valamint a számnevek: százan, hatan, húszan, 
sokan; a számnévi névmások: hányan, ahányan, valahányan (de: 
annyin). 

Az ungi nyelvjárás o-zó jellegét a nyílt o-zás is fokozza, amely 
ugyan csak néhány esetben jelentkezik, de annál nagyobb követ-
kezetességgel: 

a) az onoka, ozsonna, janovár,. komonizmus, komonista, komo-
nizál szavakban; 

b) a latin jövevényszók -ium > -ijom flexiójában: alamónijom 
'alumínium', almárijom, oratórijom, statárijom, szilvórijom; 

c) az -uk, -juk birtokos személyjelben : fijok, jánnyok, családjok, 
utcájok, hagymájok, marhájok, portájok, talujok 'tollúk', falujok 
stb.; 



d) a mély hangrendű személyragos határozószók többes 3. szej 

mélyű alakjaiban: alattok, alullok, alájok, irántok, nállok, nálullok 
'nálóluk', hozzájok, rajtok, rullok 'róluk', rájok, utánnok. 

Mint a felsorolt esetekből látjuk, az ungi nyelvjárás erősen o-zó; 
különösen nagy hatású a zárt o-zás, de a kevés morfémára kiter-
jedő nyílt o-zás is igen következetes. 



A nyílt e-zés esetei 

Az ungi nyelvjárásnak, mint általában a keleti—északkeleti 
nyelvjárásoknak, meghatározó sajátsága az e:ë fonémaellentét hi-
ánya, minek következtében ez a nyelvjárás is eró'sen e-ző. Mint 
azt mások is megállapították (vö. pl. Imre Samu: MMNyjR, 221:), 
az e fonéma megterhelése a keleti—északkeleti nyelvjárásokban a 
köznyelvivel azonos erősségű, arról azonban szó sincs, hogy e 
nyelvjárásokban a kny. e : nyj. e megfelelés teljes azonosságot mu-
tatna, így az ungiban sem. Ezért mindenképp érdekes megvizsgál-
ni a nyílt e-zés eseteit nyelvjárásunkban. 

Az ungi nyelvjárásban az e fonéma két hangban realizálódik: 
rövid e és az azonszótagú j, lL r nyújtó hatására következetesen 
megjelenő hosszú e hangban: sejt, felejt, lejt, fel, emel, szellőü, kivel, 
kézzel, ver, seper stb. Ez a nyúlás akkor is bekövetkezik, ha a szó-
taghatáron az eredeti vagy a kiejtésben hasonulással keletkező' 
hosszú jj, rr megrövidül és nem zárja a szótagot: meje, 'melle', ejön 
'eljön', ejegyez 'eljegyezf, ejárás 'eljárás', ejáccik 'eljátszik', ejedzís 
feljegyzés'; ere 'erre', mere, akarmere 'akármerre', eragad 'elragad', 
erejt 'elrejt', erepűl 'elrepül', erendez 'elrendez', erohan 'elrohan' 
stb. 

Nyelvjárásunkban az e (e) a következő' köznyelvi fonémák helyén 
fordul eló': 

Kny-i Például: 
e: keze, eke, ember, gyermek 
ö: megett, megé, per, ser, veder, seper, tepertő# 
é: tehen, kerek, vereb, szeker, derek, nyel, szemet 
i: esmer, kelincs, estráng, Estók 

Nyj. e (e) ő: vetkezik, rejtezik 
ü: kertjek, gyermekjek, szivek, feredőy 
o: pejva, beretva, rezsda, berena, csereda (rég) 'csorda' 
a: können, onnen 
J5: espárga 

Bár az ungi nyelvjárásban az e hangnak 8 köznyelvi megfelelője 
van, nyelvjárásunk mégsem tekinthető' eró'sen e-zó'nek a köznyelv-
hez képest, mivel: 1. az e megterheltsége magában a köznyelvben 
is igen nagy; 2. a nyj. e (e) : kny. ö, é, i, ő, ü, о, a megfelelés kevés 



szóra és morfémára terjed ki, s a legnagyobb hatású a nyj. e (e) : 
kny. e megfelelés. _ 

Kny. e : nyj. e (e). — Nem mutat teljes azonosságot. A kny. e 
hangok száma az ungi nyelvjárásban a következő megfelelések 
miatt csökken: 

Nyj. Például: 
i: teteji, eleji, béli, messzi, teli (-tele) 
é: éngem, miénk, tiétek, nékem, véllem, belé, -béli 

Kny. e o: hornyú 'hernyó', bíjog 
a: géga, szacska, jóastít 'jó estét' 
ö: ökrömöt, kezünköt, kenyerünköt, benünköt 
ü: szügy 

E megfelelések közül különösen erősen csökkenti az e hangok 
számát a labiális ö-zés: a labiopalatális hangrendű szavak -k töb-
besjeles és -m, -d, -ünk, -tök, -(j)ök (<-(j)ük) személyjeles, vala-
mint a magas hangrendű szavak -ünk személyjeles alakjai mindig 
ö kötőhangzóval kapják a tárgyragot: dögököt, rögököt, fürtököt, 
kürtököt, tükrömöt, ökrödöt, ötünköt, örömötököt, ezüstjököt stb. 
(kivétel az öl főnév, amely már a személyjeleket is illabiális kötő-
hangzóval veszi: ölemet, öledet stb.); kezünköt, szemünköt, kertün-
köt, nígyünköt, benünköt stb. 

Kny. ö : nyj. e (e). — Az illabiális nyílt e-zés az ungi nyelvjá-
rásban nagy hatású megfelelés, szabályszerűen bekövetkezik 
mindazon esetekben, ahol a köznyelvben ö:e hangrendi párhuzam 
van vagy volt: csepp, cseber, csend, fel, felett, fenn, megett, megül, 
megé, per, pereg, seper, setít, veder stb., sőt azon túl is: gömbejü, 
hüves, kemimmog 'köménymag', cserdít, fireszt 'füröszt', firedni, fí-
kető (rég) 'főkötó"̂  csetertek (rég), temlec (rég), ser (rég). 

Kny. é : nyj. e (e). — Szintén eléggé nagy_hatású, több morfémára 
kiterjedő megfelelés. A kny. é helyén e (e) hangot találunk a kö-
vetkező esetekben: 

a) a tőbelseji időtartamot váltakoztató kétszótagú főnevek má-
sodik szótagjában (amelyek így a nyelvjárásban egyalakúak): de-
rek, eger, kerek, közép, level, szeker, tehen, tenyer, vereb, szemet 
(kivétel: kenyír); 

b) a nyel és a hetfü főnévben; 
c) az enyem (-enyim) birtokos névmásban; 



d) a fele (-felé) névutóban és a vele alakult határozószókban: 
kelet fele, dél fele, az erdő fele; estefele, hazafele, arafele, kétfele, 
sokfele, merefele stb.; 

e) az e véghangú abszolút és relatív tövekben az -ír (<-ért) rag 
eló'tt: bíkejír 'békéért', ekejír, szőkejír, pindzejír 'pénzéért', szemejír, 
cseresznyéjeír stb.; 

f) ugyanezen tövekben az -ig rag eló'tt: mezsdejig 'mezsgyéig', 
jegenyejig, tetejeig, velejeig, elsejeig stb.; 

g) ugyanígy az -é birtokjel eló'tt: Bencejé, Edejé, Vincejé, gyer-
mekeié, nénjejé, öccsejé stb.; 

h) ugyanezen esetekben az -ék gyűjtó'névképzó' eló'tt: Feketejék, 
Györkejék, vejeék, öccsejék stb. 

Kny. e : nyj. i. — Nem nagy hatású megfelelés, csupán néhány 
fó'név egy birtokra utaló egyes számú 3. személyű birtokos sze-
mélyjeles alakjaiban figyelhető' meg: béli, csécsi, feneki, seggi, szü-
gyi, ületi 'ülepe', teteji, hegyi, vőügyi 'völgye', tőügyi 'tó'gye', veji stb. 
és ezek továbbtoldalékolt alakjaiban (az eszíbe, szemíbe, kezíbe stb. 
alakok í-je a zárt i-zés eredménye, ragtalan alakjuk: esze, keze, 
szeme). 

A messzi, teli határozószók messze, tele alakban is élnek, tolda-
lékokat azonban csak az i véghangú tőhöz kapnak (mint a köz-
nyelvben is): messzire, messzirül, messzisíg, telibe tanai, telivel jön 
elimbe, telis-teli. 

A kny. e : nyj. о, a megfelelés nem számottevő, csak a táblázat-
ban feltüntetett szavakra teijed ki. 

Mint látjuk, az e megterheltsége az ungi nyelvjárásban kb. 
ugyanolyan, mint a köznyelvben. A nyj. e (e) : kny. ö, é, i, ő, ü, a, 
o, ̂ megfelelések szaporítják ugyan az e hangok számát, a kny. e : 
nyj. i, é, ö, ü, о, a megfelelések viszont csökkentik. Az ungi 
nyelvjárás tehát a köznyelvhez képest nem tekinthető eró'sen e -
zőnek. 



A nyelvjárás névszótő-rendszere 

A mai magyar nyelv szótőtípusaival és a velük kapcsolatos kér-
désekkel számos tanulmány foglalkozik (Id.: MMNyR, I, 330; 
MMNy, 113), s bár igen sok kérdés végérvényesen megoldottnak 
tekinthető, még sok homályos pont maradt felderítetlenül (D. Bar-
tha Katalin: Hangzónyújtó névszótöveink magánhangzóinak ala-
kulásáról: Pais-Eml. 133). Ezek tisztázásában nyilván segítséget 
nyújthatnának az egyes nyelvjárások tőtípus-rendszerét elemző 
munkák. Ilyenekkel azonban mindeddig nem rendelkezünk, sőt a 
nyelvjárásokkal foglalkozó összefoglaló munkák is mellőzik a 
nyelvjárások tőtípus-rendszerének és az ezzel kapcsolatos kérdé-
seknek tételes vizsgálatát. 

E cikk az ungi nyelvjárás névszótő-rendszerének leírásával kí-
sérletezik, következetesen ragaszkodva a leíró elvhez, mellőzve 
minden kínálkozó összevetést más nyelvjárásokkal mint esetlege-
set és a teljesség igényével amúgy is megvalósíthatatlant. 

A névszótövek túlnyomó többsége az ungi nyelvjárásban is egy-
alakú; a köznyelvi egyalakú tövek nyelvjárásunkban is egyalakú-
ak, de egyalakúak olyan tövek, sőt egész altípusok is, amelyek a 
köznyelvben váltakoztatják a tövüket. 

I. A többalakú névszótövek ugyanolyan csoportokba rendeződ-
nek, mint a köznyelvben, számuk azonban szinte minden tőtípus-
ban kevesebb és a melléktő használata is korlátozottabb. 

1. A hangzóhiányos változatú névszótövek állománya mennyi-
ségileg csaknem ugyanaz, mint a köznyelvben, azaz néhány sza-
vunk kivételével ide tartozik minden olyan szó, amelynek köznyel-
vi megfelelője hangzóhiányos tőváltozatú. Az ungi nyelvjárásban 
növeli a hangzóhiányos tövek számát az itt tőváltakozást mutató 
butor, motor, gyükör 'gyökér', hóujog 'hólyag', szveter 'szvetter', 
csökkenti viszont a következetesen egyalakú jászoj 'jászol', bajusz, 
valamint az élő nyelvhasználatban ismeretlen koboz, tegez, kebel. 
A kebel szónak él a keleb változata is '1. a ruha alatti hézag kötésen 
felül a mell táján; 2. az itt elférő mennyiség' (pl.: dugd a kelebedbe; 
szettem ety keleb almát) jelentésben, ez azonban mindig egyalakú. 

Az ide tartozó névszók két- vagy többszótagúak. A kéttagúak 
második szótagjában a magánhangzó o, ö vagy e, csak a kazal és 



az irodalmi jövevénynek tekinthető, ritkán használt ajak szóban 
a. A többtagúak -alom, -elem, -dalom, -delem képzős származé-
kok, ezek az ungi nyelvjárásban is mind ebbe a tőtípusba tartoz-
nak: bonyodalom, sokadalom, segedelem, szánalom, vigalom, kí-
nyelem, kegyelem stb. 

Hangalakja tekintetében az ide tartozó szavak egy része külön-
bözik köznyelvi megfelelőjétől (pl. a zárt í-ző kíreg, míreg, físzek, 
vítek, vídelem, kírelem stb., a zárt o-zó bogoj, kopor, morok, az 
illabiális nyílt e-ző veder, cseber, a nyílt a-zó lakadalom, a j-ző 
ököj, ójom, а palatalizáló vászony, valamint az azonszótagú j, l, r 
hatására hangnyújtó öböl, köböl, bogoj, fogoj, csokor, fodor, eper 
stb.), ezek a hangtani változások azonban a szó morfológiájától 
függetlenek, nem hatnak a szótő váltakozására. 

Két tőváltozatuk van: 1. az alaptő: bokor-, nyereg-, bizalom-; 2. 
a hangzóhiányos melléktő: bokr-, nyerg-, bizalm-

Mint a köznyelvben, itt is az alaptő áll a kötőhangzó nélkül kap-
csolódó első toldalékcsoport előtt (itt legföljebb az lehet érdekes, 
mikor választja a nyelvjárás a lehetséges toldalékváltozatok közül 
az első vagy a többi csoportba tartozó toldalékokat, ld. alább a 
birtokos személyjeles és fosztóképzős alakok tárgyalásánál). Pl.: 
bokorban, bütyöktűi, bizalommal; köbölnyi, físzeknyi, vedernyi; 
pokolbeli, sátorbeli; fodor-féle, sátor-féle, vászonyféle; fátyojja 'fáty-
la', gödörjók 'gödrük' stb. A 2. és 3. toldalékcsoport előtt a köz-
nyelvben a hangzóhiányos tő az általános, bár néha a szótári alak 
is felbukkan az l, ly, n, ny, r végű töveknél; a hangzóhiányos tő a 
2. toldalékcsoport előtt (többnyire zárt) kötőhangzót kap (vö.: 
MMNyR, I, 323—324). Az ungi nyelvjárás annyiban tér el a köz-
nyelvtől, hogy a tűhasználat e toldalékcsoportok előtt több ingado-
zást mutat, azaz többször bukkan fel az alaptő. A kötőhangzó ál-
talában zárt, de az ajak, farok, sarok, fátyol, kazal, sátor, bátor, 
vászony, három, valamint az illabiális magas hangrendű és az 
-alom, -elem, -dalom^ -delem képzős szavak nyílt kötőhangzóval 
kapják a toldalékot: ajkam, kazlak, medret, sátrak, lakadalmatok 
stb. 

A -k többesjelet a melléktő kapja, a fátyol, sátor, szatyor, bogoj, 
'bagoly* szavak azonban az alaptövükhöz is vehetik: sátrak-sáto-
rok, szatyrok-szatyorok, bogjok-bogojok. Pl.: Ezek a maji fátylak 
valahogy merevebbek, nem ojam puhák, mint a rígi fátyolok vóutak. 



Hasonlóképpen kapcsolódik a -t tárgyrag, ugyanilyen ingadozá-
sokkal: fátylat-fátyolt, sátrat-sátort, bogjot-bogojt stb. De a bátor 
a -t ragot mindig a teljes tőhöz kapja: bátort. Pl: A bátort is meg 
lehet ijeszteni. Szófaji átcsapás esetén a vászony is megőrzi teljes 
tövét a -t előtt: Kötőijköt csak vászont hortunk. 

Sokkal kevesebb az ingadozás az -s képző előtt: a fátyol, sátor 
kivételével_minden szó a melléktövéhez kapja e képzőt, ingadozás 
csak a butor, motor esetében figyelhető meg: butros-bútoros, mot-
ros-motoros (szófaji átcsapásra való tekintet nélkül). 

Igen változatos és a köznyelvtől sokban eltérő képet mutat az 
ungi nyelvjárásban a hangzóhiányos tőváltozatú szavak személy-
jelezése. Az egyes és többes számú 1. és 2. személyű formák úgy 
alakulnak, mint a köznyelvben, azaz a személyjel a megfelelő kö-
tőhangzóval a melléktőhöz járul. Ingadozás csak a fátyol, nagy rit-
kán a butor, motor esetében figyelhető meg: fátylam-fátyolom, 
motrod-motorod, butrunk-butorunk, butrotok-bútorotok. Arra 
sincs eset, hogy a -tok, -tek, -tök a teljes tőhöz kapcsolódnék kö-
tőhangzó nélkül. A 3. személyű alakoknál azonban mindkét szám-
ban nagy az ingadozás. A köznyelvben általában a j nélküli tolda-
lékváltozat járul a hangzóhiányos tőhöz. Nyelvjárásunkban 
azonban gyakori eset, hogy ugyanazon szónak van az alaptőből a 
j—s toldalékváltozattal képzett alakja is: sarka - sarokja, tükre -
tükörje, fodra - fodorja stb. Az ilyen kettős alakok rendszerint 
jelentéskülönbséget hordoznak. Pl.: Tígy a kelísre lilijomlevelet, el-
veszi a mírgít. — Kérdd meg nénéttül, nincs-i valami jój^ míregje 
a patkányoknak. Ideláccik a templom tornya. — Simídzs le aszt a 
toronnyát, ne puposoggyon ott. Szíp a kompír, jöjj sürőü a bokra. 
— Én is a Jani bokorjába dó^gosztam. Sima a visz tükre. — A 
tükörjít is pucold meg a szekrénynek, mer majszos. Látom, viszket 
a morka, üthetne. — Az ü morokjábúl eggy is elíg vóyt ety kivibe, 
ém mindík két morkot tettem egybe. Csendes a visz fodra. — Nem 
győjizöm vasalni eszt a fodorjait! Fáj a torka. —Amott a torokjánál 
át lehet menni a Bitrecen. A j-s ragváltozatú alak lehet affektív 
értékű. Pl.: A mocsokja, a piszokja, még ü meri rám feltátani a 
száját! Hasonlóan pejoratív értékkel: átokja, latorja, ökörje, barom-
ja stb. Néha a két alak közt nincs semmi jelentéskülönbség, a 
stílusérték tekintetében sem: búrka-burokja, túlka-tulokja, csok-
ra-csokorja, sátra-sátorja, járma-járomja, vászna-vászonnya, 



cimbalma-cimbalomja. És végül, vannak a hangzóhiányos tővál-
tozatú szavak között olyanok is, amelyek szinte következetesen 
csak a teljes tőhöz veszik a j-s toldalék változatot, mint pl. az 
alom, bogoj, cseber, eper, érem, köböl, kopor, pocok, retek, szatyor, 
szeder, tülök; alomja, bogojja, cseberje, eperje, éremje stb. 

A többi toldalék előtt a hangzóhiányos tövű szavak nem mutat-
nak lényegesebb eltérést a köznyelvtől. 

A hangzóhiányos tövek között az ungi nyelvjárásban csak két 
olyan szó van, amçly egyúttal hangzóátvetéses is: a kehej és a teher 
(ez utóbbi is csak alapjelentéseiben, szófaji átcsapáskor már kiug-
rik a tőtípusból. PL: A szeméjvonatok megálnak, de a teherek nem.). 
A nyelvjárási pihej 'pehely' következetesen egyalakú. Pl.: Pihejes 
a ruhád, mir nem szeded le rúlla aszt a sok pihejt! 

2. A tőbelseji időtartamot váltakoztató tövek csoportja az ungi 
nyelvjárásban sokkal szegényebb, mint a köznyelvben. Egyes al-
csoportjai teljesen vagy részben hiányoznak. 

A köznyelv á:a hangváltakozást mutató tövek nyelvjárásunkban 
mind egyalakúak, á hangjukat nem váltakoztatják a-val: sárt, es-
sőüs nyárok, bugárt 'bogarat', kosárt, kanált, madárt; bugárok, ko-
sárok, kanálok, madárok; kanálos, kosáros, madáros, sugáros stb. 
Kivétel csak a nyaral és az agarászik, de ezek a nyelvjárásban 
nyilván köznyelvi jövevények. 

A fonál főnév a nyelvjárásban fonal alakban él és szintén egy-
alakú (az l hatására bekövetkező a:a hangváltozás nem tekinthető 
morfológiainak). 

Az é:e váltóhangú névszótövek közül csak az egytagúak tekint-
hetők szabályos időtartam-váltakoztatóknak a nyelvjárásban: bél 
— belet, belek, beles 'mn'; dér — derek, deres; ég — eget, egek; ész, 
fél, hét, jég, kéz, tér, szén, szél stb. 

Egyalakú a köznyelvinél egy fokkal nyíltabb magánhangzót tar-
talmazó er, 'ér^és nyel 'nyél'. (Pl.: a lábaszárán kidagadva az a sok 
er..., Nincs nyel a baltába). A zárt í-ző díl 'napszak' í:e várakoz-
tatást mutat: díl — delet, bár gyakoribb a szótári töve, mint a 
köznyelvben: dílel 'delel', dílőij 'delelő, az a hely, ahol a csorda 
delel'. Az égtáj jelentésű dél azonban nem í-ző és következetesen 
egyalakú. Pl.: Nem tuggya mekkülömbösztetni délt északtúl. 

A kéttagúak közül egyalakúvá vált a második szótagjában a 
szótári alakban is nyílt e hangot tartalmazó tehen, szemet, vereb, 



cserep, derek (fn), kerek 'fn', közép, keves, level, valamint az i-ző 
fázik. 

Agyiikör 'gyökér' átcsapott a hangzóhiányos tövek csoportjába. 
Néhány kéttagú szó azonban megmaradt időtartam-váltakozta-

tónak a következő váltóhang-párokkal: 
é:e nehéz, egyéb: nehezet, nehezek, egyebet, egyebem stb.; 
í:e: kenyír, tenyír, elíg: kenyírt-kenyeret, kenyerek, kenyeres, ke-

nyerem; tenyeret, tenyerek; eleget, elege stb.; 
Érdekes, a köznyelvitől nagyon eltérő az í:i, ú:u, ű:ü váltakozást 

mutató tövek csoportja. A köznyelvben időtartam-váltakoztatók 
közül ide csak azok tartoznak, amelyeknek a tővéghangja j, l, r. 
Más hangok előtt ui. a felső nyelvállású magánhangzó a nyelvjá-
rásban rövid. Ezért a köznyelvtől eltérően itt mindig egyalakú és 
rövid magánhangzós a hid, sik, tiz, vig, viz, husz, kút, lud, rud, ut, 
fiiz, szűz, tűz. Egyalakú, de hosszú magánhangzós a nyúl: nyulat, 
nyulak, nyulam. 

Megmarad időtartam-váltakoztatónak a nyíl, úr, űr, zűr, szűr: 
nyilat, nyilas, urak, urat, ura, üres, üreg, zűrök, szűrös. 

Az ungi nyelvjárásban azonban időtartamot váltakoztat minden 
olyan j, l, r végű, a köznyelvben akár rövid, akár hosszú felső nyelv-
állású magánhangzót tartalmazó szó is, amelyben toldalékoláskor 
a j, l, r elveszti szótagzáró helyzetét és megszünteti nyújtó hatását. 
Pl.: fíl-fűl — filek-fülek, files-füles, filem-fülem; hír — hirek, hi-
res; nyír — nyirek, nyires; sír — sirok, sirom, siri; szil — szilas; 
szíj — szijak, szijat; zsír — zsirom, zsiros; húr — hurok 'húrok', 
húrom; sűj 'sül/ — sülyös stb. A kéttagúak közül: papír — papírok, 
papirom; pápír 'pernye' — pápirok, papiros; kandúr — kandúrok, 
kandúrom; mazúr 'ízléstelenül öltözködő személy' — mazurok; va-
lamint az újabban terjedő kefir — kefirek, kefirem és zefír 'vatta-
cukorka' — zefirek. 

A tőbelseji időtartamot váltakoztató szavak toldalékolása nem 
tér el a köznyelvitől, kötőhangzójuk is ugyanaz, ami a köznyelvben. 
A szil főnév azonban velárisán illeszkedik: szilas, szílhoz. 

3. A tővégi időtartamot váltakoztató tövek csoportja alig mutat 
eltérést a köznyelvtől. Nyelvjárásunkban is minden alany esetében 
-a, -e végű névszó, akár tőszó, akár származék, megnyújtja a vég-
hang időtartamát. A rövid véghangzós alaptövön és a hosszú vég-
hangzós melléktövön kívül egy csonka tőváltozatuk is van a mel-



lékneveknek az -ul, -ül és az -ít képző előtt, valamint az apa, 
anya, bátya, öcse, néne főneveknek a -ja, -je és a -juk, -jük sze-
mélyjel előtt: apja, annya, báttya stb.; egyes helységneveknek az 
-i melléknévképző előtt: Szűrte — szürti, Szalóka — szalóki, Ba-
ranya — bárányi, Ruszka — ruszki, Szernye — szernyi stb. 

Ide tartozik minden -a, -e, -ja, -je személyjeles relatív névszótő 
is: bokra — bokrát, szeme — szemit, karja — karját, teteje — tetejít 
stb. 

Egyes magas hangrendű szavak az erős zárt í-ző tendencia 
miatt nemcsak a tővéghangzó időtartamát, hanem annak hangszí-
nét is megváltoztatják, s így a melléktő véghangja í lesz. Pl.: bike 
'béke' — bíkít, bíkíbe, bíkín; kíve 'kéve' — kivit, kivik, kivibe, kivije; 
fekete — feketík, feketibe, feketíje; kiféle-miféle — kifélík-mifélík 
stb. Ez a változás azonban sohasem következik be a -ke, -cske 
kicsinyítő képzős tővégen: emberke — emberkét, emberkék, ember-
kéje; míhecske — míhecskék, mihecskének stb. 

Hangszínt és időtartamot váltakoztatnak a tővégen az -e, -je 
személyjeles relatív tövek is. Pl: keze — kézit, kezíbe, kezítűl; ökre 
— ökrit, ökrível, ökrínek; ereje — erejít, erejíbűl; epíje 'epéje' — 
epíjít, epíjítűl; keféje — keféjít, keféjível; szive — szivít, szivíre, szi-
víbiíl stb. (Ha azonban a szó -i, -ji személyjelet kap az -e, -je 
helyett, az időtartam-váltakoztatás természetesen elmarad: hegyi 
'hegye' — hegyibe, hegyivel; kípi 'képe' — kípibe, kípirül; seggi 'seg-
ge' — seggibe, seggire; szili 'széle' — szilire, szílirül; teteji 'teteje' 
— tetejibe, tetejire; eleji 'eleje' — elejitűl, elejihez; vígi 'vége' — ví-
gire, vígibül; csécsi — csécsit, csécsin; béli 'béle' — bélibe, bélit; tűzi 
'tüze' — tüzit, tüzinél stb. 

E tőtípusba tartozik néhány olyan szó is, amely a köznyelvben 
egyalakú: fürje 'fürj' — fürjék, fürjét; szanda 'szandál' — szandát, 
szandám;paszuja 'paszuly, bab'—paszuját, paszujába; vagy egyál-
talán nem ismeretes: írgye 'a rosszul sült kenyér „szalonnás" része' 
— írgyét, írgyés. 

Kiszakadt a tőtípusból és egyalakú lett a katúj 'skatulya'. 
A tőváltozatoknak a toldalékok előtti előfordulásában csak há-

rom, de szabályszerű eltérés mutatkozik a köznyelvtől: az -ig, az 
-ír < '-ért' rag és az -é birtokjel mindig az alaptőhöz kapcsolódik: 
fáig, fajír, csunyajír, tőükeig, szemejig, apjajé, öccseé stb. 



4. A véghangzóhiányos névszótövek csoportjába az ungi nyelv-
járásban is kevés szó tartozik, s az erősen ingadozó tűhasználat, 
a melléktő visszaszorulása miatt az egységesülés, a kiegyenlítődés 
felé mutat. Ide tartozik a bornyú 'borjú', gyapjú, hiú 'padlás', fíjú, 
fattyú főnév, valamint a hosszú, lassú, könnyű, szörnyű melléknév. 
Az ifjú a nyelvjárásban nem használatos, kiszakadt a tőtípusból 
és egy alakú lett a varjú és a faggyú. 

A csonkult tő szinte csak az egyes szám 3. személyű személyjel, 
az -(a)s melléknévképző, a -stul és az -an, -en rag, az -ul, ül; -ít, 
-odik, -eddik, -ödik képző és a fokjel (melléknevek esetében) fordul 
elő, de itt is ingadozik a jelentéstől függően; a könnyű, lassú, hosszú 
melléknevek fokozott alakjában azonban következetesen a cson-
kult tövet találjuk. A kötőhangzó a toldalékok előtt mindig alsó 
nyelvállású. 

E tőtípusba sorolható még a gömbejű 'gömbölyű', keserű, sava-
nyú, szomorú, valamint a sürőj) 'sűrű' melléknév is, ezek csonkult 
töve azonban csak az -ul, -ül; -ít; -odik, -edik, -ödik képzők előtt 
fordul elő. 

5. Az d-t a-val, ő-t e-vel váltakoztató névszótövek csoportjába 
az ungi nyelvjárásban gyakorlatilag csak magas hangrendű szavak 
tartoznak; a főnevek közül a csipog, erdői), erői), esztendő]), idői), 
mező), tetőü, tüdő), velőü, vő); a melléknevek közül az elsőü, bel-
ső) (főnévi használatban: a ház külseje-belseje; főnevesülve azon-
ban már kiszakadnak a tőtípusból: a gumikerek külső)je, belső)je), 
kísőü; a számnevek közül az első]), kettői). A többi, a köznyelvben 
tővégi hangszínt és időtartamot váltakoztató tő az ungi nyelvjá-
rásban vagy teljesen egyalakú: disznó])-disztóu, hintőu, szülő), ti-
nóu, zsidói), vagy csak elvétve, az írott nyelvből vett kifejezésekben 
fordul elő váltakozó tövével: a mennyek ajtaja, Áron vesszeje, itt 
nyugszik X. Y. és neje stb. Az apróц melléknév csak a főnevesült 
apraja-naggya szóban váltakoztatja a tővéghangzót. 

A nőü főnév csak a legújabb időben terjed a nyelvjárásban, fő-
ként összetett szavakban, és mindig egyalakú: titkárnőije, fejői 
női)je, bisztoson valami nőüje van stb. Hasonlóképpen kezd terjedni 
a fői) főnév is, szintén elsősorban összetételekben, a sajtó, rádió 
hatására: kormányfő), álamfői), de ez többalakú: a kormány feje, 
az álam feje. A fő főnévnek a nyelvjárásban zárt ű-ző, eredetibb 
fű alakját már erősen visszaszorította a fej. Ety fű káposzta helyett 



ma már gyakoribb az ety fej káposzta, a fűrevalókendőij helyett a 
fejkendő. Ha azonban mégis a fű használatos, az egyalakú: Mek-
fonta az égisz szöszt, csak ety fűje maratt; Aprók a fűjei ennek a 
káposztának, nehezem borúi. (A fű szónak még archaikusabb, illa-
biális és zárt í-ző alakja már csak a fíketőü 'főkötő" szóban él a 
legidősebbek ajkán.) Általánosan a fű alakot találjuk a hajadom-
fűn, hajadomfűvel 'fedetlen fővel' határozószókban. 

A nyílt véghangzós tőalakot csak a -ja, -je; -jok, -jök személy-
jelek előtt találjuk, bár a jelentéstől függően erősen ingadozik a 
tűhasználat: Ott ál a domb tetejín. Felmászott a fának a lektetejibe. 
— A ház még jóy, vóyna, csak a tetőüje igen hitvány; Szanatóyri-
jomba vóytt a tüdejivel. — Máját, tüdőjjjíd bedaráltuk a húrkába; 
Esztendeje jártam nállok. — Maratt még ety-két esztendőbe, aszt 
nyugotton akari leílni; Mijén napra esik elseje? — Hát ippen nem 
vô^itam a falu elsőfjje, de az utó^sóuja se.; Kettes ikreji vóutok. — 
Kettőüs ünnep lessz. Kettő^s szekrényünk van. 

A nyílt véghangzós tő van a lehetséges -i képzős származékok-
ban is: erdei, mezei, idei, két esztendei munka, kísei 'késői'. 

Különösen gyakori a szótári tő az affektív értékű személyrag 
előtt: Átkozott idôfije, o,z emberbe ec cérna nem marat szárazon! 
Fene ette erdőijje! No várj, kutya vőgje, most anyójisodra akattál! 

6. A v-s névszótövek csoportja az ide tartozó tövek számát te-
kintve nem különbözik lényegesen a köznyelvtől, az egyes altípu-
sok állománya azonban a nyelvjárásban máig is ható és a szó hang-
alakját meghatározó hangtani törvények miatt teljesen más, mint 
a köznyelvben. 

a) A változatlan tőhangzós v-s változatú névszótövekhez tarto-
zik a mű, fü 'fű', rí 'rév', a bű főnév (ez utóbbi csak a bűbáj szóban) 
és a bű 'bő" melléknév. Pl.: Szengyörgy napra kinyőü a fü, ha kó-
tissal verik is a főidbe. Ismeri mind a füveket. A Latorcán csak a 
rínél lehetett átalmenni, nekünk is ot vógt földünk a ríszugojba 
'révzugolyban'. Rívisz nem vóycs, csak ladik, azon jártunk át. Mozs 
bűvibe vagyunk a kompírnak, termed bűvön. 

A mű főnév származékaiban az idősebbek nyelvében illabiális 
í-zéssel is találkozunk: Ot mívelkedik 'foglalatoskodik' az öreg egísz 
nap az udvaron. Csuda, amit mívelnek aval az ordítással. — 
Összetételek tagjaként azonban az ű-ző alak járatos: műanyag, 
műbűr 'műbőr', műbőr 'erősen hígított bor', műbika '(tréf.) a 



mesterséges megtermékenyítést végző állategészségügyi szakem-
ber'. 

A mog 'mag5 következetesen egyalakú, u-s töve csak a magva-
szakadt szóban bukkan fel, de ez nyilván irodalmi jövevény. 

b) Az időtartam-váltakoztató u-s tövek közé négy szó tartozik: 
jóy, lé, szú, nyí 'nyű' (ez utóbbi következetesen illabiális í-ző). Ezek 
közül csak a jóy és a lé közhasználatú; a nyí erősen elavult, és 
inkább csak nyives 'tetves, koszos' és a nyíviz '1. sebváladék; 2. 
(tréf.) takony' (Pl.: Fojik az orábul a nyíviz) származékokban él; a 
szú szónak szóy változata is él (ennek származékai után azonban 
hiába kutattam). Példák: Válogas ki a jovát. Kijovult az időy. Be-
adlak a jovitokba, ha roszleszel! Én csak a jóu leves, kásás almákot 
szeretem. Valami farkasvarja vam, mer mindik fojig belőlle a nyí-
viz. Fog be a szát, te kis nyives! Belevette magát a szu a butorogba, 
az ágy deszka is szuvas. Perceg a szóy a butorogba. 

c) A hangszínt és időtartamot váltakoztató u-s változatú név-
szótövek csoportja a nyelvjárásban aránylag gazdag. A köznyelv-
ben is hasonlóan viselkedő hóy, toy, szóu, óu, hőy szavakon kívül 
ide tartozik az alaptövében a köznyelvinél zártabb magánhangzós 
csű, kű, Щ, ly és a ritkán használt ré 'rév: pudvásság, korhadtság'. 
Pl.: Beléd vágok ety követ. Mekhajingálták kűvel. Nálunk is kövesut 
van. Kivákták tűbül az akácfát. Öndzsd a hamut a szőülőü tövire. 
Kidűlt a szulák 'kerítésoszlop', megette a ré a tövit. Reves ez a fa, 
nem les semmi tüze. Fősztünk csűs tengerit. Micsoda csövek vóytak! 
Ojan csűköt 'csöveket' még nem is láttam. Aval csak lovat adott 
alá, még jobban fellovalta. 

A sóy főnév csak a sava-borsa összetételben őrzi meg u-s tővál-
tozatát; a sóy.sav jelentésmegoszlás folytán a nyelvjárásban is tel-
jesen elszigetelődött; a sóy egyalakú: sók, sóyt, sóyja, sóz, sóus stb. 

A u-s változatú névszótöveknek ez a három alcsoportja a tolda-
lékolás, illetőleg a toldalékok előtti tőváltakoztatás szempontjából 
egységes. A toldalékok nagyobb része előtt az alaptő szerepel: fű-
nek-fának, lérűl, tóybúl, kűvel stb. A melléktő a következő tolda-
lékok előtt tűnik elő: 1. a -k többesjel előtt: müvek, füvek, szavak, 
kövek, tövek, csövek, lovak stb. A bű, jóy, óu melléknév azonban 
az alaptövéből képezi a többes alakot: Rígen is igen bük vóytak az 
alsókabátok 'alsószoknyák'. Jóykot nevettünk rajta; 2. a tárgyrag 
előtt: müvet, füvet, levet, havat, tavat, követ, tövet, lovat stb. Kivétel 



a szóu — szóéit és a bű, jó#, Pl.: Jóy,t akarok neki, hidd el, hogy 
a jovát akarom. Ijem bűt varattál? Szógjj ety szóéit; 3. a személy-
jelek előtt: füvem, füved, füve, füvejim; szavam, szavajim; kövünk, 
lovatok, tövük stb. Az affektív értékű személyjel azonban az alap-
tőhöz is kapcsolódhat: No adok én neki, az átkozott Iájának! 

Az említett toldalékok előtt jelentéstanilag nem magyarázható 
ingadozást mutat a csű főnév tűhasználata: Hát szíp csövek, az 
igaz, ijen csűköt még nem láttam. Mekkora csűjei vágynák ennek 
a tengerinek! Süss nekem is vaty két csűt! Megettem ety csövet, több 
nem kel. — Lerakták a csöveket a talajba, csűkön akarik levezetni 
a vizet. 4. az -l, -z(ik), -ít, -ul, -ül igeképzők előtt: művei-mivel, 
bűvöl, szaval; szavaz, kövez, havazik, levelezik; bűvít, hevít, jovít; 
jovúl, bűvűl, avul, hevül mekkövűl stb. Jelentéskülönbséggel azon-
ban az alaptő is előfordulhat e képzők előtt: szól, csűzik 'csövet 
növeszt'. 5. az -ász, -ész főnévképző előtt: bűvísz, rívísz, lovász, 
művísz; 6. az -i, -s, -atlan, -etlen melléknévképzők előtt: tavi, kövi; 
bűvös, füves, kűműves, nyives, szuvas, reves, leves, köves, csöves, 
avas, heves; füvetlen, levetlen, tövetlen, lovatlan stb. Nyilván az 
eredeti savtalan alakból keletkezett torzulással a nyelvjárási saj-
talan 'sótlan'. 7. a fokjelet csak a bű melléknév kapja a melléktö-
véhez: bűvebb. 

Ha azonban a i>-s tövű névszó összetételi utótag, a tőváltozatok 
használatának fentebbi szabályai nem mindig érvényesek. Egyes, 
főként a szorosabbá vált összetételekben a szó „elfelejti" v-s tővál-
tozatát, és az említett toldalékokat az alaptövéhez kapcsolja. Pl.: 
Mán értettem a vezényszógkot. Nincs egy darab bermáncsűd 'berg-
manncsöved'? Maratt még ety kis ezerjógja? A nemjóját! Kint ka-
száltunk a Kerektó^in (= dűlőnév), lesz jóg kerektói színánk. 

d) A hangzóhiányos v-s változatú névszótövek csoportjába tar-
tozik a daru 'darumadár', odu, ölyű 'ölyv', talu 'toll, tollú', tetű és 
részben a fennyű 'fenyó", hamu, sürög, 'sűrű'. Egyalakú lett a falu: 
faluk, faluja, falusi. Még a -falva utótagú régi helységnevekben is 
elhomályosult a v-s tőváltozat: Botfola-Botfala 'Botfalva', Csetfala 
'Csetfalva'; ezekből a melléknév: botfolasi-botfalasi, csetfalasi. 

A v-s tőváltozatú szavaknak ez a csoportja jutott el legtovább 
az egységesülés útján. A v-s tőváltozat csak az - s melléknévképző 
előtt tűnik fel: odvas, talvas 'tollal benőtt, belepett', tetves, fenyves. 
Jelentésmegoszlás esetén ingadozás van: hamvas 'hamv borította 



(gyümölcs)' — hamus '1. hamuval behintett; 2. hamu tárolására 
szolgáló (vödör, ponyva)', talvas 'tollúval benó'tt, belepett' (pl.: Mi-
jen szíp talvasok mán ezek a libácskák!) — talus 'tollal díszített' 
(pl.: Аг erdíszek hortak ojan talus kalapot). A személyjelek közül 
csak a 3. személynek kapcsolódnak a melléktőhöz, de itt is van 
ingadozás. Pl.: a fa odva — a móykus odúja, a tüz, a gyertya hamva 
— biikfa hamuja, tetűje van — a tetveit vadászi. 

Néhány származékban azonban állandó a u-s tőváltozat: talvaz-
kodik 'tollászkodik', hamvad, hamvaszt, hamvazkodik (de: hamuz 
'hamut szór'), sürved '1. sűrűdik; 2. alkonyodik, sötétedik', síírven 
'gyakran' (de: sürőyn 'sűrűn'), sürvebb 'gyakoribb, (de: sűrőybb 'sű-
rűbb'). A u-s származékok, mint látjuk, jelentés tekintetében töb-
bé-kevésbé eltávolodtak az alapszótól. 

A keserű : keserv, szaru : szarv, nedű : nedv jelentésmegoszlás 
következtében teljesen elszigetelődött egymástól. 

II. Az egyalakú névszótövek végződhetnek magánhangzóra vagy 
mássalhangzóra. 

1. A magánhangzós végű egyalakú névszótövek csoportja alap-
jában megegyezik a köznyelvivel, eltérés csak egyes toldalékok 
kapcsolódásában figyelhető meg: a -k többesjelet csak az -i, -si, 
-beli képzős melléknevek kapják kötőhangzóval: kintiek, szürtiek, 
falusijak, korombeliek, de ezek sem következetesen: ezek az igazik; 
ezek a kendők még mind a rígik, még valahaik; az -ú, -ű, -szerű 
képzősek és az -6, -ő végű melléknévi igenevek következetesen 
kötőhangzó nélkül kapják: natyhajúk, kiskorúk, kíkszeműk, büke-
zűk, eccerűk, bosszantók, kitartók, érthetők, férreesők; az utóbbiak 
az 1. modalisi-essivusi ragot is magánhangzó nélküli változatában 
kapják: bántón, kitartón, érthetőn, vakmerőn stb. 

2. Az ungi nyelvjárásban a mássalhangzós végű egyalakú tövek 
csoportját a köznyelvben tőbelseji időtartamot váltakoztató tövek 
több alcsoportja is bővíti: 

a) az á:a váltakozást mutatóak: sár, nyár, madár, szamár, bu-
gár, sugár, fonal stb.; 

b) az é.e váltakozást mutatókéttagúak nagy része: derek, fenek, 
cserep, fedel, kerek, közép, kötél, keves, level; fázik; 

c) a felső nyelvállású magánhangzók időtartamát váltakoztatok 
közül azok, amelyeknek a tővéghangja nem j, I, r: hid, sik, tiz, vig, 
viz, husz, kut, rud, ut, füz, szűz, tüz. 



Az egyalakú mássalhangzós végű tövek számát csak a j , 1, r 
tővéghangzó előtt felső nyelvállású magánhangzót tartalmazó sza-
vak csökkentik, amelyek a nyelvjárásban időtartam-váltakozta-
tók: hír, nyír, sír, szíj, zsír, szil, húr, fűi, süly, szűr, zűr, papír, 
kefir, kandúr stb., és még néhány, a tővégi időtartamot váltakoz-
tatok közé beilleszkedett szó: fürje, paszuja, szanda. 

Ezek a tövek kötőhangzóval kapják, a köznyelvhez hasonlóan, 
az egyetlen mássalhangzóból álló toldalékokat (ingadozás figyel-
hető meg azonban a tárgyrag esetében, ez j, l, n, ny, r, s, sz, z, zs 
után kapcsolódhat kötőhangzó nélkül), a két mássalhangzóval kez-
dődő toldalékokat és a -tok, -tek, -tök személyjelet. A kötőhangzó 
minősége azonban sok szó esetében eltér a köznyelvitől, és sza-
bályba nem foglalható. 

A magas hangrendű szavak kötőhangja e vagy ö. Az illabiálisaké 
mindig nyílt e: embereket, tenyeremet, ríszemet 'részemet', vizeket stb. 
A labiális magas hangrendűek kötőhangja lehet e vagy ö, azzal a 
szabályszerűséggel, hogy az első toldalék kötőhangzójának minősége 
az összes többi relatív tövet létrehozó toldalék kötőhangzójára is meg-
határozó értékű: törzseket, kőyriseket, tüzemet, könyveteket; örömö-
möt, bűröndököt 'bőröndöket', ördögököt, ötvösököt, dögököt, fűrtököt, 
üstömöt, gyöngyömet, gyümőijesököt, rögököt, löttyököt, kűrtödöt stb. 

A velárisak kötőhangja a vagy o, minősége tekintetében gyakran 
eltér a köznyelvitől. Az első kötőhangzó a legtöbb esetben megha-
tározza a szó többi relatív tövét létrehozó toldalék kötőhangzóját: 
rongyokot, rongyomot, vakokot, szallagomot, szallagokot, lakatokot, 
tyukokot, pupomot, puposokot, virágokot, szivárványosokot stb.; 
megtörténik azonban az is, hogy a toldalékok különböző kötőhang-
zóval kapcsolódnak: lábasok, házasok, hasasok, válamot 'vállamat', 
ágakot, hátamot, nyársakot, hasadot, nyakamot stb., sőt, ugyanaz 
a toldalék más kötőhangzóval kapcsolódik az abszolút és mással 
a relatív tőhöz: Hátat — hátamot, hátadot, hátakot; lábak — lá-
bomot, lábodot, lábakot; vállat — vállamot, válladot, vállakot; utat 
— utakot, utamot; kutat — kutamot, kutakot; hóidat — hó)dakot, 
hó\)damot 'hold'; óylat — ólakot, államot stb. 

A h végű névszók alaptövében nem ejtik a h-t a céh, cseh, düh, 
éh, juh, méh, pléh szó végén, mindig ejtik a doh, kazah, moh, potroh 
szóban. Az oláh nyelvjárási alakja olá vagy oláj, többese: olájok, 
az iskolázottabbaknál oláhok. 



A elmondottakból azt látjuk, hogy az ungi nyelvjárás a tőtípusok 
egységesítése terén sokkal tovább jutott, mint a hagyományőrző 
normákhoz jobban ragaszkodó köznyelv. Nyelvjárásunkban az 
analógiás hatások szabadabb érvényesülése folytán tetemesebb az 
egyalakú tövek száma, mint a köznyelvben. A változó tövek típusai 
között igazán erőteljesnek csak a hangzóhiányos (ebbe még a XX. 
században is beilleszkednek jövevények: szveter — szvetret, motor 
— motrot) és a tővégi időtartamot váltakoztató típus tekinthető. A 
tőbelseji időtartamot váltakoztató típus csak a középső nyelvállású 
magas magánhangzós egytagú szavaknak (kéz — kezet, bél — be-
lek) köszönheti meglétét, mivel a velárisak és többtagúak nagy 
részükben elvesztették melléktövüket, a felső nyelvállású, zárt ma-
gánhangzósak pedig csak az azonszótagú j, l, r nyújtó hatása miatt 
tekinthetők időtartam-váltakoztatónak. A tővégen hangszínt és 
időtartamot váltakoztató típusban is csak magas hangrendű sza-
vakat találunk. A véghangzóhiányos és a v-s típusban erősen kor-
látozódik az eredeti, melléktővé lefokozódott szótő használata. A 
minőségileg új egyalakúságot létrehozó analógiás hatások a mély 
hangrendű változó tövek egyes csoportjaiban érvényesülnek na-
gyobb erővel. 



Az igetövek típusai 

Az igetövek nyelvjárási rendszere kevésbé színes és gazdag, 
mint a névszótöveké, vizsgálatára is kevesebb figyelmet fordított 
a nyelvjáráskutatás (vö.: Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások 
rendszere, 306. old.) Ezért egy-egy nyelvjárás igető-típusainak le-
írása gazdagíthatja az eddig feltárt, eléggé szemelvényes anyagot. 

Az ungi magyar nyelvjárásban, mint a köznyelvben is, az igék 
túlnyomó többsége egyalakú, változatlan tövű. A jóval kevesebb 
számú változó tövűek is alapjában ugyanazokba a tó'típusokba ren-
deződnek, mint a köznyelvben, eltéréseket főként az egyes tőtípu-
sok állománya, a tőváltozatok használati gyakorisága terén tapasz-
talunk. 

1. Az egyalakú igetövek morfológiailag csak a tővéghangzó (kö-
tőhangzó) megléte vagy hiánya tekintetében térnek el a köznyelv-
től. 

Az alanyi ragozás egyes számú 2. személyű domináns ragja, az 
- / (az -sz csak az l, r tővéghangzós igékhez járul, szabályszerűen) 
mindig kötőhangzóval kapcsolódik: adol, kapol, hozol, viszel, hajtol, 
ütöl, vetel, szeretel stb. 

A többes 2. és 3. személyű alanyi személyrag viszont mindig 
kötőhangzó nélkül kapcsolódik, még a mássalhangzó-torlódásos 
vagy nyelvtörténetileg ilyen tővégekhez is: mondtok, tarttok, hint-
tek, küdtök 'küldőtök', kijáttok 'kiáltotok', tőttök 'töltötök', segíttek, 
mondnak, akasztnak, füllentnek, ótnak 'oltanak', kötnek 'költenek', 
megszabadítnak stb. A múlt időben a mondottam, küldöttem típusú 
alakok helyett is általános a mondtam, kűdtem 'küldtem'. A fónévi 
igenév képzője előtt azonban mindig megvan a kötőhangzó: hajta-
ni, tartani, segíteni. A feltételes módban ingadozik a használat: 
tartna-tartana, hajtna-hajtana, terítne-terítene. 

2. A hangzóhiányos igetövek (mozog — mozg- típus). Mint a 
köznyelvben, az ungi nyelvjárásban is ez a legnépesebb csoportja 
a változó tövű igéknek. Túlnyomó részt képzett igék g, -l, -r, 
-z képzős származékok — alkotják. Az ide tartozó igék morfológiája 
annyiban különbözik a köznyelvitől, hogy korlátozottabb a hang-
zóhiányos tőalak használata, még az ikes igék csoportjában is: a 
sodorsz, sodortok, sodornak, sepersz, sepertek, sepernek, ugorsz, 



ugortok, ugornak alakok az általánosak; a múlt időben azonban a 
teljes tő mellett felbukkan a sodrottam, sodrottál, seprettél is. Az 
olyan igék, mint például az énekel, hímez, ócsárol, sebez, szemez, 
szegez stb., a tárgyas személyragokat is mindig a teljes tőváltoza-
tukhoz kapják: sebezem, hímezed, sebezi, szemezitek stb. A kötött 
tőalak tehát visszaszorulóban van, csak az -ás, -és (>-ís) képzős 
származékokban, a folyamatos melléknévi igenevekben, az ikesek 
főnévi igenevében fordul elő szabályosan. Egyebekben a tőalakok-
nak a különböző toldalékok előtti előfordulása nem egységes az 
egész csoporton belül, ezért ugyanúgy nem lehet pontos szabályt 
adni a használatukra, mint a köznyelvben. (Vö.: A mai magyar 
nyelv rendszere, I., 315. old.) 

3. А и tövű igék típusába az ungi nyelvjárásban hét ige tartozik: 
fő, nyő 'nő*, lü 'lő, szű 'sző*, nyű,jön~gyön, ró. Az óv, vív már nyelv-
járásunkban is egyalakú. A bújik, fúj, ríj 'rí', szíj 'szív', híj 'hív' a 
tőbelseji időtartamot váltakoztatok csoportjába került az azonszó-
tagú j nyújtó hatása miatt: fújsz, fújnak, fújkál, de: fújom, fujitok 
'fújjátok', fujóka 'fúvóka, léggömb'; híjsz 'hívsz', híjnak 'hívnak', de: 
hijom 'hívom', hijuk 'hívjuk'; ríjnak a malacok, de: sirok-rijok, si-
ró-rijó stb. (Elvétve azonban megmarad a v-s tő: hívogat, meghí-
vott vendégek, fuvallat, fuvalom, hófúvás.) A nyí ige ismeretlen, 
csak nyivog, nyivákol származékai járatosak. 

A lü, szű alaptövében zártabb a magánhangzó; a nyű melléktö-
vében az előbbiek analógiájára nyíltabbra vált: nyövőm, nyövőd, 
nyövúk 'nyüvöm, nyüvöd, nyűjük' stb. 

Ezeknek az igéknek két tőváltozatuk van: 
a) az alaptövük hosszú magánhangzós végű — a jön~gyön kivé-

telével, amelyben rövid a vokális; 
b) a melléktövük vagy kötött tövük v hanggal bővül és rövidre 

váltja a magánhangzót, sőt a lü, szű, nyű esetében még nyíltabbra 
is, illetőleg őrzi az eredeti nyíltabb hangzót: föv-, löv-, szőv-, nyőv-
stb. 

Az alaptövet találjuk szabályosan az egyes és többes számú 2. 
és 3. személyű alanyi személyragok előtt: nyősz, 'nősz', lűsz 'lősz', 
nyőttök 'nőtök', lűttök 'lőtök', nyűnek, rónak stb.; a mód- és az idő-
jelek előtt: nyőnék 'nőnék', lűjjön 'lőjön', szűttem 'szőttem' stb.; a 
ható képző előtt: főhet, nyőhet, lűhetnek stb.; a íonévi és határozói 
igenév képzője előtt: lüni, szűni, nyőni; meg van lűve, ki van nyűve 



stb.; valamint a befejezett melléknévi igenevekben is, bár itt a mel-
léktőis felbukkan (főként a melléknevesült használatban): főtt ítél, 
tavaly szíítt vászon-szövött pokróc, rongyosra nyűtt ruha-kinyövött 
kender. 

A melléktő szerepel — mint a köznyelvben is — az egyes és 
többes számú 1. személyű alanyi személyrag eló'tt: lövök, nyövök 
'növök', nyövök 'nyüvök', rovunk stb.; a tárgyas személyragok előtt 
(a köznyelvtől eltérően a többes 1. személyben is): lövöm, kinyövöd 
a ruhát, kinyövük a kendert stb.; az -ás, -és (>-ís) képző előtt: 
rovás, szövís, lövís, jövís-menís stb.; a folyamatos melléknévi ige-
név képzője előtt: lövő, fövő, rovó, jövő stb.; valamint egyéb ige- és 
névszóképzők előtt: lövet, lövedík, szövet 'ige és fn', szövődik, szö-
vevínyes, rovat 'ige és fn', rovátka, jövedelem, jövet-menet stb. 

A jön-gyön fonetikai változatokból képzett alakok egymás mel-
lett élnek, az affrikálódás azonban csak az igealakokra terjed ki, 
ezeket régiesnek, parasztosnak érzik a beszélők; a névszói szár-
mazékokban következetesen j van: jövetel, jövő, jövendő, jövet-me-
net stb. Többes második személye: jösztök-gyösztök. A néha fel-
bukkanó zártabb hosszú magánhangzós tő szándékos régieskedés, 
modorosság: gyíísz, gyütt, gyüjjík 'jöjjön'. 

4. Az sz—V tövű igék állománya ugyanaz, mint a köznyelvben, 
tőváltozataik és azok előfordulása is megegyezik a köznyelvivel. A 
tesz, lesz, vesz szótári alakjaként azonban a teszen, leszen, veszen 
is előfordul az idősebbek ajkán. A tészen, lészen azonban csak iro-
dalmi jövevényként bukkan fel. 

Szembetűnő érdekesség, hogy a tesz, lesz, vesz, eszik igék hosszú 
magánhangzós melléktöve kivételesen í-ző: títet 'tétet', tígy 'tégy', 
lígy 'légy', lítel 'létei', ítel 'étel', ítkes 'étkes', ítet 'étet' stb., mivel 
í-zés a nyelvjárás tőmorfémáiban csak az egyalakú, változatlan 
tövekben fordul elő. 

Ezeknek az igéknek négy tőváltozatuk van: 
a) az alaptő sz végű, ezt találjuk a személyragok előtt, valamint né-

hány származékban: eszeget, iszogat, eszegél-iszogál, iszákos, hiszíheny; 
b) a u-s tő szerepel az -ás, -és (>-ís) és az -ó, -ő képző előtt 

szabályosa^: evís, ivás, semmittevís, hivő, jótevő (de mitívő 'mité-
vő"), vevő stb.; az eszik, iszik alanyi ragozású múlt idejében az egyes 
szám 3. személyében: evett, ivott (bár néha felbukkan az ett alak 
is: Ett az a malac?) 



c) a rövid magánhangzós tövet találjuk a mód- és az idójelek 
eló'tt: tenne, enne, egyen, legyen, tett, vett, lett stb.; a főnévi, a be-
fejezett és a beálló történésű melléknévi igenévi alakokban: tenni, 
hinni, megtett út, olcsón vett ruha, (de: megevett ítél, megivott víz), 
teendő, leendő stb.; néhány ige- és névszóképző előtt: vitet, vitel, 
hit, hitet, itat, ital, itóka stb.; 

d) a hosszú magánhangzós tő van í-ző alakban a tesz, lesz, vesz 
igék felszólító módú 2. személyű alanyi ragozású rövidebb alakja-
iban: tígy, lígy, vígy; valamint egyes ige- és névszóképzők előtt: 
lit, Ittel, tit, títet, títel, ítet, ítél, ítkes. 

5. Az sz—d—V tövű igék típusába tartozik az alszik, alkuszik, 
cselekszik, esküszik, gyanakszik, haragszik, fekszik, növekszik, 
nyugszik, törekszik ige, s részben az igyekszik, ennek d-je azonban 
analógiásan z-re változott: igyekeztem, igyekeznél, igyekezzen. 

Négy tőváltozatuk van. 
a) Az alaptő sz végű, ezt találjuk a személyragok előtt. Az alku-

szik, cselekszik, esküszik, gyanakszik, növekszik azonban gyakrab-
ban kapja a d-s tőváltozathoz a személyragokat: alkudok, alkudol, 
alkudik..., cselekedek, cselekedel, cselekedik..., esküdök, esküdöl, es-
küdik... stb.; a többes 2. és 3. személyben a többi is: dicsekedtek v. 
dicseksztek, dicsekednek v. dicseksznek, igyekeztek v. igyeksztek, 
igyekeznek v. igyeksznek, aludnak v. alsznak, feküdtök v. feksztek, 
esetleg alakuló jelentéskülönbséggel: nyugodnak a temetőben, de: 
nem nyugsznak maguknak 'nem hagynak békét'. 

b) A d-s tőváltozat használatos az idő- és a módjelek előtt: alud-
nék 'aludnék', aludjak, aludtam stb.; a fónévi, a befejezett mel-
léknévi és a határozói igenév képzője előtt: haragudni, nyugodt, 
törekedve (de: alva, fekve; azonban mégis: nincs megaludva a tej, 
le voltunk feküdve) stb.; a ható ige képzője előtt: gyanakodhat, es-
küdhet, alkudhat, de: alhat, fekhet, jelentéskülönbséggel: nyugod-
hat és nyughat; valamint egyes, a fentiekben leírt esetekben a sze-
mélyragok előtt is. 

c) A v-s tőváltozat szerepel az -ás, -és (>—ís) és az -ó, -ő képzős 
származékokban, valamint az alvad szóban. 

d) Csonka töve csak az alszik, fekszik, nyugszik igének van. Ezt 
találjuk a műveltető ige képzője előtt: altat, fektet, nyugtat (esket 
is); a ható képző előtt: alhat, fekhet, nyughat; valamint a nyugta, 
fekte, nyugat, nyugalom főnevekben. 



Az aluszik, feküszik, nyugoszik alakok nyelvjárásunkban nem 
használatosak, csak irodalmi jövevényként ismertek. 

6. Az sz—d tövű igék csoportját az elégszik, melegszik, öregszik, 
vetekszik igék alkotják. Ez a tőtípus a nyelvjárásban jóval szegé-
nyebb, mint a köznyelvben, azt mondhatnók, hogy csak alakulóban 
van. Ugyanis mindkét tőváltozatuk alaptónek tekinthető: meleg-
szik és melegedik, öregszik és öregedik stb. A d-s tőváltozat a gya-
koribb és hagyományosabb, az sz-es tő csak újabban terjed és csak 
a személyragok előtt, de a többes 2. és 3. személyben is: öregsztek, 
öregsznek. 

A verekedik, gazdagodik, kötekedik, telepedik, tülekedik igék 
csak d-s tőváltozatukkal járatosak, tehát egyalakúak. 

7. A gy-t тг-nel váltakoztató típus két igéje — a van és a megy 
— tőtani viselkedése tekintetében alig mutat eltérést a köznyelv-
től. A többes 3. személyben általános agy-s tő is: vágynák, megynek 
a vannak, mennek mellett. Az egyes és többes első személyben nem 
ritka a mejek, mejünk, sőt a vájok, vajunk sem. A megy alak mellett 
általános a megy en is, a vagyon azonban igen régies és ritka. A 
néha felbukkanó menek 'megyek' tréfás-humoros modorosság, a 
mensz 'mégy5 pedig újabb jövevény. 

8. A tőbelseji időtartamot váltakoztató tövek. 
Sajátosan nyelvjárási igető-típus. Olyan igék tartoznak ide, 

amelyeknek tőbelseji i, u, ü hangját a szótagzáró j, 1, r megnyújtja: 
irok, irunk, irat 'ige és fn', irás, de: ír, írsz, írtok, írnak; szúrom, 
szúrod, szűri 'szúija', szúrás, de: szúr, szúrsz, szúrd, szúrkál; tűrök, 
türük 'tűrjük', türelem, de: tűr, tűrtök, tűrjön; szijok 'szívok', sziji 
'szívja', szíjuk 'szívjuk', de: szíjsz, szíjnak; furi 'fúlja', furuk 'fúrjuk', 
furitok 'fúrjátok', furó, de: fúr, fúrnak, fúrkál stb. 

Ide tartozik a bír, csűr-csavar, dúl, dúl-fúl, dúr 'összekuszál', 
dűl, fúj, fúl, fúr, gyúl, gyúr, gyűl, gyűr, híj 'hív', ír, ríj 'rí', sír, szíj 
'szív', szúr, szül, szűr, túr, tűr, űl, valamint a bújik és a fűlik ige. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez igék esetében az időtar-
tam-váltakoztatás pusztán hangtani kötöttségű. 

9. Az a:á, e:é váltóhangú párhuzamok közül csak az ád alak él 
még nyelvjárásunkban, de az is csak állandósult kapcsolatokban: 
ád az isten szerencsét; mit ád isten, azt ád; kétszer ád, ki rögtön 
ád; igen ritka a régiesnek érzett hágy. A nyér, tész, vér stb. már 
ismeretlen. 



Az igetövek köznyelvi és nyelvjárási morfológiáját összehason-
lítva láthatjuk, hogy az ungi nyelvjárásban az igetövek rend-
szerében lényeges különbségek a köznyelvhez viszonyítva nin-
csenek. Az is kitűnik, hogy nyelvjárásunkban az igetövek 
egységesülése előrehaladottabb, mint a köznyelvben: a változó tö-
vek minden típusában (az sz—v tövűek kivételével) kevesebb ige 
van, mint a köznyelvben, s a melléktövek használata is jóval kor-
látozottabb az egyes tőtípusokban. 
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Az igeragozási rendszer 

A ragozástani értékű igealakokat az ungi nyelvjárás alapjában 
ugyanazokkal a toldalékokkal — jelekkel és személyragokkal — 
szerkeszti, mint a köznyelv; az egyes ragok és ragváltozatok meg-
terheltségét és kapcsolódásmódját illetően azonban a köznyelvhez 
képest itt lényeges szabályszerű eltéréseket látunk, amelyek egy 
sajátos, következetes igeragozási rendszert eredményeznek. 

I. AZ ALANYI IGERAGOZÁS egységes, nem különböztet meg 
ikes és iktelen típust, a raghasználatot az egyes szám 2. személy-
ben is az ige tővéghangja, nem pedig iktelen vagy ikes volta szabja 
meg. 

1. A kijelentő mód jelen ideje. 
Az egyes szám 1. személy ragja következetesen a -k kötőhangzó 

kapcsolja az egyalakúak és az sz—v, sz—d—v tövűek szótári tövé-
hez, s az egyéb többalakúak nem szótári tőváltozatához: adok, la-
kok, mászok, eszek, nyugszok, lövök, mozgok, ugrok, megbetegedek, 
irok, nyirok stb. 

Az egyes szám 2. személy általános ragja az -l, ezt kapja kötő-
hangzóval minden egyalakú ige, amely nem j, l, n, ny, r hangra 
végződik, valamint a többalakúak legtöbb típusa: szabói, adol, kü-
döl 'küldesz', fűsűlködöl, nyögöl, vágyói, lököl, lopol, kapol, üt öl, 
tartol, kírhetel 'kérhetsz'; veszel, leszel, alszol, esküdöl, mozgol, 
sompolygol, tiszteigei, viszonzol, kínozol stb. 

Az -sz személyrag használata erősen korlátozott. 
Ezt kapják kötóhangzó nélkül a j (ly), I, II, n, r, rr végű igék: fújsz, 

vájsz, szíjsz 'szívsz', híjsz hívsz', szólsz, danolsz, állsz, szállsz, vallsz, 
folysz, bánsz, pihensz, vársz, varrsz stb. Az ny végű igék esetében 
ingadozik a raghasználat: hánysz, de: mindent elhányol, szemet hu-
nyol. Ha a tővégi l, r hangot mássalhangzó előzi, az -sz kötőhangzóval 
kapcsolódik, s a kiejtésben cc-vé affrikálódik: csuklacc 'csuklasz', cset-
lecc-botlacc, hanyatlacc; ugracc, seprecc azonban csak az öregektói 
hallható, helyettük gyakoribb az ugorsz, sepersz. 

Az -sz ragot kapják kötőhangzó nélkül a u-s tőváltozatú igék: 
lüsz 'lősz', nyősz 'nősz', nyűsz, jössz-gyösz stb. 

A van ige a 2. személyben ragtalan: vagy; a vagyol alak csak 
tréfás-kedélyes modorosságként fordul elő. Ragtalan a megy ige 2. 



személye is: mígy. Urbánus hatásra azonban hallható a mícc 
(< mégysz) és a mensz alak is. 

Az egyes szám 3. személyében az iktelen igék zérus ragosak. 
Csupán a megy igének használatos a megyen alakja is, de csak az 
alapjelentésben az igekötő nélküli alakokban. Mellékjelentéseiben 
a megyen sohasem fordul elő: jól megy neki; megy a hasa; valahogy 
csak megmegy a lagzi, kimegy, bemegy stb. A teszen, veszen, viszen, 
leszen-lészen alakok igen régiesek: „Mit teszen ez magyarul?", 
„Majd veszen írte valamit". A hiszen azonban csak kötőszóként él. 

Az ikes igék állománya általában megegyezik a köznyelvivel, 
azzal a különbséggel, hogy az ungi nyelvjárásban az ún. változó 
ikesek is inkább az ikes alakjukban használatosak: hullik, omlik, 
bomlik, tündöklik, sziporkázik stb. Talán csak a hajol-hajlik él 
párhuzamosan, de jelentéskülönbséggel: a bokor kihajlik az útra 
— kihajol az ablakon, meghajlik alatta a főd — meghajol valaki 
előtt; valamint az igen választékos térdre hull, de: hullik az alma. 

Az ikes igék ható igei származékai általánosan iktelenek: ehet, 
ihat, lakhat, vágyhat, bukhat, tanálkozhat stb. 

A többes 1. személyű alakok alaktanilag teljesen egyeznek a 
köznyelvi formákkal. 

A többes szám 2. személy ragja, a -tok, -tek, -tök mindig kötő-
hangzó nélkül kapcsolódik, még a mássalhangzó-torlódásos tövek-
hez is: láttok, üttök, kűdtök 'küldőtök', bonttok, festtek, tarttok, 
hordtok, ejttek, hajttok, mondtok, játsztok, nyugsztok, feksztek, ha-
ragsztok, tolaksztok, cseleksztek stb. 

A v tövű igék esetében a személyrag í—je megnyúlik: lűttök 'lő-
tök', nyőttök 'nőtök', nyüttök', a jön ige megfelelő alakja azonban 
jösztök-gyösztök; a megy igéé: mígy tek. 

A többes szám 3. személy -nak, -nek ragja is következetesen 
kötőhangzó nélkül kapcsolódik: tanítnak, segítnek, bontnak, hint-
nek, játsznak, akasztnak, ragasztnak stb. Az állanak, játszanak, 
szakítanak, alszanak, nyugszanak-nyugosznak, feküsznek típusú 
alakok az ungi nyelvjárásban nem használatosak. 

2. A kijelentő mód múlt idejének ragozási sora alaktani tekin-
tetben szinte teljesen egyezik a köznyelvivel: kístem, kistél, kísett, 
kístünk, kístetek, kístek 'késtem...' stb. Az eszik ige egyes 3. 
személyű evett alakja mellett gyakori az ett is: „Ett mán az a ma-
lac?" 



A választékos nyelvhasználatban újabban fel-felbukkannak a 
maradott, aludott, szaladott, szakadott alakok is — urbánus ha-
tásra, esetleg a nyugodott, fogadott, szenvedett analógiájára. 

A személytelen kellett helyett általános a szenvedő kelletett alak: 
„Nem kelletett neki megmondani, el kelletett hallgatni". A szemé-
lyes formákban azonban csak a kellett használatos: „Ruha kellett 
meg cipő", „Nekem csak ű kellett". 

A régies igeidók közül csak a mentem volt, mondtam volt típusú 
összetett alak fordul elő ritkán, régies-kedélyes színezettel. A mon-
dd, mondd vala, mondta vala alakokat ismerik ugyan az iroda-
lomból, a bibliai nyelvből, de sohasem használják. 

3. A jövő idő alaksorát az ungi nyelvjárás ugyanúgy képezi, mint a 
köznyelv. A segédige ragozása: fogok, fogol, fog stb. Ritkán fel-felbukkan 
a lesz ige jövő ideje is: ott fogok lenni; ha essőfog lenni; beteg fogok lenni. 

Az összetett igealakok mellett általános az átképzeléses jövő idő 
is: „Hónap megyünk a vásárra, veszünk malackát". A két kifejezés-
mód azonban stilisztikailag nem egyenértékű: az átképzeléses ige-
alakok érzelmileg semlegesek, az összetett alakok pedig az eltökélt, 
bizonyosnak vett, nyomatékosan hangsúlyozott cselekvés kifejezői: 
majd elmegyek (= esetleg) — el fogok menni (= bizonyosan). 

4. A feltételes mód jelen ideje csak az egyes szám 1. személyben 
mutat eltérést a köznyelvtől abban, hogy a mély hangrendű igék-
hez a módjel szabályosan illeszkedik: adnák, tudnál, el akarnák 
menni; mondanák neked valamit; ha én ott vónák 'volnék' stb. 

A hosszú magánhangzó + t végű igetövekhez (a lát ige kivételé-
vel) a módjel kapcsolódhat kötőhangzóval vagy anélkül: hütnél-hű-
tenél, fütnél-fütenél, segítnél-segítenél, bocsátnánk-bocsátanánk, 
hasítnánk-hasítanánk stb. Ugyanígy néhány mássalhangzó-torló-
dásban álló t végű és II végű igéhez is: kacsintnák-kacsintanák, 
ejtne-ejtene, rontna-rontana, tartna-tartana; állna-állana, száll-
na~szállana, hullna-hullana, sokallna-sokallana, de: vallana. 

A volna és a lenne között nem tesznek különbséget, váltakozva 
használják. 

5. A feltételes mód múlt ideje csak annyiban tér el a köznyelvtől, 
hogy a segédige vóna és vón alakban egyaránt járatos: mentem 
vóna, ha lett vón időm; jött vón velem, ha engedtík vóna; akkor 
kellett vón eszednek lenni stb. A párhuzamos alakok használatát 
a beszédritmus igazítja. 



A van ige megfelelő alakjai helyett a lettem vóna, lettél vóna, 
lett vóna... használatos. 

6. A felszólító módú alakok ragozási sora képzésében nem, csak 
használatában tér el a köznyelvitől (főképp csak az egyes 2. sze-
mély). 

Az egyes számú 2. személyű rövidebb és teljesebb alakok közül 
a rövidebbek használata az általános a felszólítás kifejezésére. 

Nincs azonban ragtalan második személye az eszik, iszik igének, 
de a többi sz—v tövű is inkább a teljesebb alakjában járatos; a 
ragtalan alakok — a higgy és a lígy 'légy' kivételével — régiesek: 
„Vigy magaddal újast is, mer eshet!", „Itt egy rubel, vígy magadnak 
rajta nyalókát!", „Tígy jót, ha csak tudol!" stb. 

Egyébként a teljesebb alakok érzelmileg színesebbek: enyhébb 
felszólítás, kérlelés, tanácsolás, óvás, ráhagyás, megengedés, hasz-
talannak tartott cselekvés stb. kifejezésére szolgálnak „Mondjál 
mán valamit!", „Szóljál neki, hogy jöjjön!", „Sírjál, sírjál, úgyis hi-
ába sírsz!", „Ugy ne járjál, mint a komád!" stb. 

A jön ige felszólító alakjai helyett az egyes 2. és a többes 1., 2. 
személyben a gyere-gyer, gyerünk, gyertek használatos az el, fel, 
le, ki, be igekötős összetételekben is: elgyere, gyerünk be, gyertek 
ki stb. A jöjj, jöjjünk, jöjjetek felszólító használata igen ritka, egyéb 
mondattani helyzetekben azonban használatosak: „Jöjjünk el más-
kor is?", „Azír mondom, hogy ne jöjj, ne jöjjetek hiába". A meg ige-
kötővel is ezek az alakok használatosak: „Kivánuk, hogy jöjjetek 
meg szerencsésen!" 

A botlik, csuklik, fínylik, illik, játszik és részben a tetszik ige 
felszólító alakjaiban a módjel előtt egy d (a jellel összeolvadva gy) 
hangot találunk: botlodjak, csuklodjál, fínyledjen, játszódjunk, 
tetsszetek-tetszedjetek. 

Szabályos ikes ragozás a felszólító módban sincs, a kiváltképp 
udvarias nyelvhasználatban azonban — kissé régies színezettel — 
a magázó 3. személyű alakok gyakran ikesek, még az iktelenekéi 
is: jöjjík beljebb, adjík valamit, üljík le, vegyik belőlle, egyik, igyík, 
szóljík mán valamit stb. 

II. A TÁRGYAS IGERAGOZÁS 
1. A kijelentő mód jelen idejének egyes számú 1. és 2. személyű 

alakjai morfológiailag teljesen megegyeznek a köznyelvi formák-
kal: irom, kírem, látod, nízed stb. 



Az egyes szám 3. személyének egységes ragja az -i, ezt kapják 
következetesen mind a magas, mind a mély hangrendű igék: érzi, 
szereti, kíri, nízi, láti, halli, mondi, akari, olvasi, iri 'írja', fogi 'fog-
ja', számoli, adi, kapi, huzi, toli, kapari, sodri, nyomi stb. Egyetlen 
kivétel a tudja. 

A többes szám 1. személy ragja az -uk, -ük, j-s változata 
nincs, ez a felszólító módú alakoktól jól megkülönbözteti: aduk 
'adjuk', látuk, olvasuk, iruk 'írjuk', csináluk, jovítuk, vígzük 'végez-
zük', teszük, vészük, hiszük, lövük, seprűk 'söpörjük', érzük 'érez-
zük' stb. A tud igének azonban j- s alakváltozata is van: tuduk~tud-
juk. 

A többes szám 2. személy általános ragja az -itok, -itek: aditok, 
hallitok, iritok, akaritok, mositok, szapulitok, tolitok, bontitok, ol-
vasztitok, keresitek, kíritek, vesztitek stb. A tud igéből azonban: tud-
játok. 

A többes szám 3. személy egységes ragja az -ik mind a magas, 
mind a mély hangrendű igéken: érzik, keresik, nízik, ültetik, nyirik 
'nyírják', akarik, hallik 'hallják', irik 'írják', huzik, tolik, nyomik, 
iszik 'isszák', kapik, fogik 'fogják', szaporítik stb. Kivétel: tudják. 

A 2. személyű tárgyra utaló -lak, -lek személyrag a mássalhang-
zó-torlódásos tövekhez is mindig kötőhangzó nélkül kapcsolódik: 
tartlak, kihajtlak, felakasztlak, elrontlak, megmondlak, megáldlak, 
kihajintlak stb. 

A köznyelvtől eltérő tárgyas ragozású alakok kirívó nyelvjárá-
siasságát a beszélők érzik, és az igényes nyelvhasználatban több-
kevesebb szerencsével el is tudják kerülni, hiszen a köznyelvi for-
mákat az iskolából, a sajtóból, a rádióból, könyvekből jól ismerik. 
Ezek helyett, sajnos, egyre terjednek a suksükölő formák az utóbbi 
évtizedekben, kivált a városokban dolgozók nyelvében. 

2. A kijelentő mód múlt idejének alaksora alaktani tekintetben 
semmiben sem tér el a köznyelvitől: írtam, írtad, írta, írtuk, írtá-
tok, írták stb. A többes 2. és 3. személy ragjának palatális változata 
zárt í-ző: kírtítek, níztítek, kerestík, vettík stb. 

3. A jövő idő alaksora is a köznyelvi szabályok szerint alakul; a 
segédige ragozása azonban: fogom, fogod, fogi, foguk, fogitok, fogik: 
tudni fogi, nem foguk látni, el fogitok hinni, ki fogik mírni stb. 

4. A feltételes mód jelen idejének alaksorából hiányzik a -nők, 
-nők ragos alak, a többes 1. személyű formák azonosak az alanyi 



ragozásúakkal: „Ha ösmernénk üköt, meg tudnánk mondani, kifé-
lík-mifélík". 

A módjel az alanyi ragozásnál leírtak szerint kapcsolódik a tő-
höz. 

5. A feltételes mód múlt idejének alaksora csak a vóna-vón se-
gédige váltakozó használatában különbözik a köznyelvitől: „Ha 
tudtam vön, hogy odaadtam vóna!", „Csak egyszer mondta vőn va-
laki, hogy milyen!" 

6. A felszólító mód alaksorának képzése nem tér el a köznyelvi-
től. 

Még szigorúbb szabály, mint az alanyi ragozásban, hogy közvet-
len vagy erélyes felszólításra az egyes szám 2. személyében csak 
a rövidebb alakok használatosak: tedd oda, szórd a szélbe, mondd 
még egyszer, vágd a fejihez stb. Szinte elképzelhetetlen a teljesebb 
alak az igekötő fordított szórendje esetén: „Vidd vissza, de rögtön 
vigyed!", „Igírd meg, ne add meg!", „Tudd meg, hogy ki vagyok!" 
stb. Ujabban azonban a beregi nyelvjárásban oly gyakori vigyed 
elfele, egyed megfele alakok is beszivárognak. 

Mint látjuk, az ungi nyelvjárás igeragozási rendszere csak a ki-
jelentő mód jelen idejében mutat szembetűnő eltéréseket a köz-
nyelvtől az alanyi ragozásban is, a tárgyas ragozásban is. Ezek az 
eltérések a személyragok és változataik használatában és kap-
csolódásuk módjában mutatkoznak olyan következetességgel, 
amely a nyelvjárásban a köznyelvihez képest egységesebb igera-
gozás-rendszert eredményez, jelentősen csökkentve a homonim 
igealakok számát is. 
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„A magyar nyelv a volt Szovjetunióban deklaráltan egyenjogú 
volt a többi nyelvvel. Ez a nyelvi egyenjogúság azonban féloldalú 
volt: a kommunista párt tömegkommunikációs igényeinek kielé-
gítését, eszméinek terjesztését volt hivatva szolgálni. Állami in-
tézményekbe — az iskolákat és a médiumokat kivéve — a 
magyar nyelvet be nem eresztették... így a magyar nyelv hasz-
nálatának tere erősen beszűkült... írásos használata tehát csak a 
sajtóban van — ha nem számítjuk a tankönyvkiadást, a szépiro-
dalmi könyvkiadást, no meg az emberek magánlevelezését." 

Kótyuk István 




