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A bukovinai székelyek nyelvjárása 

 

A bukovinai székelyeket a 18. század második felétől tartjuk nyilván. A népcsoport 

legnagyobb része a 20. század közepéig élt Bukovinában, Istensegíts (Ţibeni), Fogadjisten 

(Iacobeşti), Hadikfalva (Dorneşti), Józseffalva (Iliseşti) és Andrásfalva (Măneuţi) 

községekben. 1941-ben Bácskába telepítették őket, de innen 1944-ben a mai Magyarország 

területére kellett menekülniük. Bukovinából 1883-tól kezdve a székelyek kisebb csoportjai 

különféle vidékekre települtek, így ma több országban is találhatók bukovinai gyökerű 

székelyek.  

A dolgozat célja: A bukovinai székelyek nyelvjárásának problematikájával eddig ilyen 

részletesen nem foglalkoztak, dolgozatommal én ezt a hiányt kívánom pótolni. Korábban 

készültek ugyan erről a nyelvváltozatról ismertetők, de tudomásom szerint a nyelvjárás 

minden szintjére kiterjedő bemutatás eddig még nem jelent meg. 

A dolgozat első felében a bukovinai székelyek történetével foglalkozom. A részletes 

történeti áttekintés során ismertetem a népcsoport korábbi lakóhelyeit (Erdély és Moldva), 

melyet a bukovinai székely nyelvjáráscsoport eredete, és későbbi változásai szempontjából 

tartok fontosnak. 

A népcsoport nyelve a bukovinai évek alatt nyelvsziget helyzetbe került, ennek során 

önálló változások jöttek létre a nyelvváltozatban. A 19. század végén megindult kirajzásaik 

után újabb településeket hoztak létre a bukovinai székelyek, így ma Románia, Szerbia és az 

amerikai kontinens területén is megtalálhatók a leszármazottaik, a 20. század második felétől 

pedig Nyugat-Európába és Ausztráliába is mentek. A kitelepülések újabb változásokat 

okoztak a nyelvváltozatban, több esetben ismét nyelvsziget helyzet alakult ki (Romániában 

nyelvjárásszigetekről és peremnyelvjárásokról is beszélhetünk velük kapcsolatban), ezért a 

különféle országokban élő bukovinai székelyek nyelvében eltérések tapasztalhatók a nyelv 

egyes elemeit illetően. A bukovinai székelyek legnagyobb csoportja Magyarországra került, 

bár elszórtan, több településre is, ezért nyelvük itt nyelvjárássziget helyzetbe került. A 

népcsoport szétszóródása miatt a nyelvükre a nyelvjáráscsoport terminust is alkalmazni lehet. 



Dolgozatom következő részében a nyelvváltozat hangtani, alaktani, mondattani és 

szókészlettani jellemzőit tekintem át, majd kitérek az egyes csoportoknál tapasztalható 

eltérésekre, és a jelenleg is zajló változásokra is. 

Hangtani jelenségek: Több szempontból csoportosítom a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat. Foglalkozom a diftongusok jellemzőivel is, itt kitérek a falvak 

nyelvhasználata közötti különbségekre is. A mássalhangzós jelenségek vizsgálata a 

palatalizációt, az időtartam és a hasonulás szerinti jellemzőket, a hangátvetést, a 

mássalhangzóhiányt, a hiátus megszüntetését, a képzésmód és a képzéshely eltéréseit foglalja 

magába. Alaktani jelenségek: Vizsgálom a névszó- és igetövek jellemzőit, a névszó- és 

igeképzőket, a jelezés és ragozás változatait. A szófajokon belül a meg igekötő funkcióit 

tekintem át a nyelvjárásban. A mondattani jelenségeket az alábbi szempontok szerint 

csoportosítom: Aspektualitás, modalitás, kongruencia/inkongruencia, hiány, redundancia, 

szórend, egyszerű és összetett mondatok. Szókészlettani jelenségek: A nyelvváltozat 

szókészletét illetően valódi, jelentésbeli és alaki tájszavakat különítek el, és ezeket több 

példával illusztrálom. Ebben a fejezetben kapott helyet a nyelvjárási szakszókincs és a 

nyelvjárási frazeológia is. 

A dolgozat utolsó részében a nyelvjáráscsoportot érintő fontos változásokról esik szó. 

A bukovinai székelyek egyes csoportjai elkülönülve élnek egymástól, egyesek nyelvi 

kisebbségbe kerültek, ezért önálló változások keletkeztek az egyes nyelvváltozatokban. A 

nyelvi változás okait is áttekintem, továbbá a nyelvi kisebbségbe került bukovinai 

székelyekkel kapcsolatban vizsgálhatók olyan tényezők is, amelyek a nyelvcserét vagy a 

nyelvmegtartást okozzák.  

 



OUTLINE 

 

Helén Pál 

The dialect of Székelys of Bukovina 

 

Székelys of Bukovina existed since the second part of the 18th century, and they lived 

in Bukovina to 1941. Their considerable villages were: Istensegíts (Ţibeni), Fogadjisten 

(Iacobeşti), Hadikfalva (Dorneşti), Józseffalva (Iliseşti), and Andrásfalva (Măneuţi). 

However, because of overpopulation, groups of them moved to another place as early as the 

end of the 19th century. Today Székelys of Bukovina and their descendants live in Serbia, 

Romania, Canada, and Hungary, but some people have gone to Brazil, Argentina, and the 

United States, moreover since the second part of the 20th century there are groups of them in 

Australia and Western Europe, too. The greatest number of Székelys of Bukovina are in 

Hungary, they live sporadically in various settlements since 1944. 

Aim of the paper: The dialect of Székelys of Bukovina has not been studied in every 

detail before, therefore I would like to fill this gap with my paper. Because some studies can 

be read about this dialect, but a monograph has not been published yet. 

The language of this ethnic group is classed among the Székely dialectal region, 

although it was separated from the mother tongue in 1764, and it become an enclave then, 

therefore also independent changes happened in this dialect. Important question is in 

connection with this dialect, that we can regard it as only one dialect, or we should speak 

about more dialects because of differences between the various groups. For this reason I take 

the differences into consideration during description of the dialect. 

In the first part of the paper the history of Székelys of Bukovina is presented. During 

the detailed historical summary also the previous residences of the ethnic group is mentioned 

(Tansylvania and Moldavia). I have thought it important from the viewpoint of origin of the 

dialect and further changes. 

The following part of the paper deals with phonetics, morphology, syntax, and 

lexicology of the dialect, and also differences are mentioned between the certain groups. I 

discuss the dialect compared to the standard Hungarian. Phonetic phenomenons: I classify the 

vowels and consonants. Morphological phenomenons: I examine stem and affix of nominals 

and verbs, and variants of attributes and inflections. Word class: A verb prefix (meg–) can 

have various roles in the dialect, it is written down in this chapter. The syntactic phenomenons 

are classified, too. I deal with dialect words, they are distinguished according to meaning and 



form, and these words are presented with some examples. Dialectal phraseology and lexis of 

dialectal technical terms are part of dialects, therefore it is discussed in the next chapter. 

In the last part of the paper significant changes of the dialect is discussed. Some 

groups of Székelys of Bukovina are isolated from the other groups, some people become 

linguistic minority, therefore we can find also independent changes in these language 

varieties. Besides reason of linguistic change is examined, too. In connection with linguistic 

minorities there are some factors that cause language shift or/and maintenance of mother 

tongue, these are also detailed.  

 

 

 

 

 

 

 

 


