
ahogy kigyöttem a kapun, hát úgy nem tudtam, hogy no merre menjek, olyan 
furcsa volt nekem, no mert Trizs. ahol születtem, hát azt látod, ahogy végig 
gyössz...

- Egy utca..

- ... ott csak egy utca az egész, oszt itt meg erre, arra, amarra. No de azt csak 
muszáj volt megszokni. 

* * * * * * *

A jósvafői nyelvjárásról
(a fenti beszélgetés nyelvészeti elemzése)

"Jósvafo nyelvjárási határvonalon fekszik: egyaránt hordozza az északkeleti és a palóc 
nyelvjárás sajátosságait. Jellegzetesen magán hordozza a "területi elzártságból'' adódó 
sajátosságokat, amely e hegyvidék völgyvégi településeit jellemzi. Ennek ellenére nyelvjárási 
szigetről ebben az esetben sem beszélhetünk, mert számos jel mégis a nyelvi "külvilággal" való 
kapcsolatfelvételre utal. Az ilyen hatások az utóbbi évtizedekben megerősödtek, Ezek közül 
legjelentősebbek: beházasodás, idegeníorgalom, gyermekek távolabbi területek iskoláiban 
tanulnak, ingázás, végleges elköltözés - hazalátogatás, utazás - ország-világjárás, külföldi 
munkavállalás.

Fő nyelvjárási jelenségek:

* Hangszín

Nagyon jellemző az illabiális á használata, szinte minden a-ra érvényes. Ez a palóc 
nyelvjárás egyértelmű sajátossága (p l valahogy)* E hang hosszú páija a labiális hosszú á (pl, 
ma). Rövid nyflt e-je néha kissé zártabb (p l eljöttem).

Fonémarendszer

Legjellemzőbb az é használata (p l életemben, november).

• Magánhangzók

- Az á utáni szótag a-ja nem zártabb ejtésü, s ebben eltér a dunántúli nyelvjárástól (pl.
Mámará),

- Zárt szótagban 1, r, j előtt nem nyúlik meg a magánhangzó.
- A rövid magánhangzójú alapalakok általánosak (pl. tehen).
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• M ássalhangzók

- j-zés jellemző (ojjan. jánkajok),
- t, d, n, 1 hangok i, ü előtt paiatalizálódhatnak (pl. pájinka),
- explozív gy-zés, ty~zés nincs;
- mássalhangzók néha gemeniálódnak (pl ojjan);
- a meg igekötő (főleg az idős korosztály beszédében) teljesen hasonul az ige 

első mássalhangzójához (p l  mcmmég, mewártam, messzokni);
- a szóvégi mássalhangzókat általában zöngésen ejtik;
- a v nem hasonít és nem hasonul.

• Igeragozás

- tárgyas alakok a köznyelvihez hasonlók,

♦ Egyéb m egfigyelések

- a jön ige j-je majdnem minden esetben gv-vé változik (pl. gyöttem);
- az "azt" mutató névmás és annak alakjai az "aztán" szavak így alakulnak: oszt,

osztat, osztán (szóeleji magánhangzó záródás: a > o);
- jó néhány esetben a névelőknek csak az a-s változata használatos (a vout), a visszafelé

irányuló hasonulás miatt. Egyes igéknek a "rövid töve" él p l hív - hí; híjják - hí tik.
- gyakran visszatérő jelenség a határozórag utolsó mássalhangzójának elhagyása, lekopása (bán -

ba p l konyhába, hoz - ho pl. azokho).

Egy nagyon szép mondat különösen megragadott, mely látszólag nem kifejezetten a nyelvjárás 
sajátosságait tükrözi, egyszerűen csak gyönyörű; az egyszerű ember hihetetlen szép, 
érzelemgazdag világára u ta t:

kikaparnám most is még á tíz körmömmel is, ha tudnám á földből, ojján vót az az 
asszony."....

Az ilyen mondatok, a nyelvi tzesség, a még gazdag nyelvi tartalom, a kifejező eszközök 
tarkasága, tehát minden, ami mai köznyetvűnkbői sajnos kiveszőben van (a rohanó világ teljes 
nyelvi leegyszerűsödése, elszürfcülése), ezek miatt érdemes rögzíteni ezeket a népnyelvi 
változatokat. Ezen a területen egyre inkább sürget az idő, mivel a még "eredeti" változatokat 
őrző öreg nemzedék egyre inkább kihal, Őrökre magukkal vív© egy nemzeti kincset, a nyelv 
sokféleségének és szépségeinek emlékét/'

Részletek Szablyár Eszter: Nyelvjárás - Jósvafő c. szemináriumi dolgozatából, amelynek alapját 
az előzőekben közölt - Farkas An(tóméval folytatott beszélgetés feldolgozása képezte.


