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A masu toldalék megjelenése 

a kamigatai nyelvhasználatban

Bevezetés

A tanulmány a japán nyelv egyik legtöbbet használt szerkezetével, a masu (

) toldalékkal foglalkozik. A toldalék a japán köznyelvben1 udvarias nyelvi 

szerkezetet (teineitai )2 képez. Szófaját tekintve a segédszavak (fuzo-

kugo )3, azon belül a ragozható segédszavak (katsuyō suru mono 

)4 toldalékok (jodōshi ) alcsoportjába tartozik.5 Az angol nyelvű 

terminológia a jodōshi szófajcsoportot sokszor az „auxiliary verb” terminussal 

illeti, amely az általános leíró nyelvtanokban a „segédige” szófajcsoporttal 

azonosítható. Ezért néhány szakirodalom a jodōshi szófajcsoportot a „se-

gédigéként” említi. A Japán Nyelvészeti szótár (Kokugogaku Jiten 

)6 is kiemeli ezt a terminológiai eltérést és leírja, hogy az angol terminus 

elsősorban a japán nyelvben létező hojodōshi ( ) terminusra mutat. 

Ezért a tanulmányban következetesen a „toldalék” kifejezést használom. 

A modern japán nyelvben is megjelenő masu toldalék a tiszteleti nyelvhasz-

nálat (keigo ) egyik szintjén álló udvarias nyelvben (teineigo ) 

használt toldalék.7 Ragozását tekintve az  ige főnévi tövéhez (ren’yōkei ) 

1 Köznyelv alatt a kyōtsūgót értem. 
2 A japán szavak átírása során a Hepburn-átírást használom. A magyar nyelvben meghonosodott 

szavakat illetve a helységneveket magyaros átírással illetve első előfordulás esetén Hepburn-

átírás szerint, valamint japán nyelven is közlöm. 
3 Hashimoto terminológiája szerint: ji ( ).
4 Hashimoto terminológiája szerint: katsuyō aru mono ( ).
5 Hashimoto Shinkichi alapján. Tokuda Masanobu (szerk.), Kindai bunpō zusetsu, Meiji Shoin, 

Tokyo, 1983, 176.
6 Kokugokai szerk, Kokugogaku jiten, Tōkyō Shuppan, Tokyo, 1966, 911. 
7 Tsukishima Hiroshi, Kokugogaku, Tokyo, Tokyo Daigaku Shuppan, 1998. 
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kapcsolódik és különleges módon ragozódik (tokubetsu katsuyō no jodōshi 

vagy tokushugata no jodōshi ).8 A toldalék 

etimológiája a klasszikus japán nyelvi szerény nyelvezetben használt mairasu9 

„meneszt” szóra illetve az „ad”, „küld” igék szerénynyelvi változatára vezethető 

vissza.10 Tagadása masen, ahol a tagadó szerkezetben szereplő n tagadó tol-

dalék etimológiája minden bizonnyal a Nyugat Japánban még ma is használt 

n toldalékkal azonosítható.

A tanulmányban rakugo-forrásokból11 vett idézeteket elemzek, és ezek alap-

ján próbálom bemutatni a nyelvi jelenségeket. Jelenesetben a rakugo azért 

számít jó forrásnak, mert az Edo-korszakban (edo jidai ) jegyezték le 

a szövegkönyveket, így az edo-kori beszélt nyelvi állapotokat örökítette meg.

Kamigata elhelyezkedése, főbb történelmi sajátosságai

A tanulmányban az ország Kamigata ( ) részén beszélt nyelvjárásokkal fog-

lalkozom, ezért először tisztázzuk, hogy hol helyezkedik el a régió. Kamigata12 

történelmi régió Japánban, amely elsősorban Kiotó (Kyōto ) és Oszaka 

(Ōsaka ) városok környékét jelenti az Edo-korszakban (1603-1868). A ter-

minus elsődleges használata a különböző művészeti irányzatokban (pl. kabuki, 

ukiyoe stb.)13 jelöli azokat a változatokat, amelyek Kiotó és Oszaka környékére 

8 Tomita Takayuki, Bunpō no kiso chishiki to sono oshiekata, Tokyo, Bonjinsha, 1991. 
9 A mairu (’menni’) szerénynyelvi ige műveltető szerkezetben ragozott alakja.
10 Mairasu → mairaseru → maraseru → massuru → masuru → masu 
11 A rakugo (  „lehulló szavak”, „poénos szavak”) japán színházi műfaj, színházi magánszám. 

Stílusát tekintve tulajdonképpen a nyugati „stand-up comedy” műfajához hasonlítható, tehát 

a rakugoka ( ) előadó a színpadon térdelve, kimonóban egy monológot illetve párbeszédes 

jelentet mesél el. Színpadi kellékként mindössze egy legyezőt illetve kis törölközőt használva 

végig ülő-térdelő testhelyzetben adja elő a történetet. A történetekben általában kettő vagy több 

„szereplő” jelenik meg, és a rakugoka feladata, hogy hangsúlyváltással, artikulációval stb. meg-

különböztesse a szereplőket. A rakugoka feladata továbbá a történetben előforduló szituációkhoz 

hasonló hangok produkálása (pl.: a torkon lecsurgó rizsbor hangja, az udon tésztaétel szürcsölé-

sének hangja, kopogás, dobbantás, futás stb.), amelyeknek igen fontos szerep jut az előadás során. 

A rakugo darabok általában humoros jellegű előadások, amelyek végén egy nem várt poén hangzik 

el. A rakugókat két típusra oszthatjuk attól függően, hogy Japán melyik részén szerezték őket, így 

elkülönítünk edói rakugot és kamigatai rakugót (Amin Sweeney, Rakugo – Professional Japanese 

Storytelling, Nagoya, Nanzan University, 1979). A tanulmányban szereplő idézetek a Tokusen 

Kamigata Rakugo Oboegaki című adatbázisból illetve eredeti hangfelvételekből származnak. 
12 A terminus japán nyelvű elnevezésben található  írásjegy (japánul: ue, magyarul: fent) arra 

utal, hogy Kyōto volt az ország régi fővárosa és ez a város volt a császár székhelye, ezért a többi 

városnál magasabb rangban van. 
13  Conrad Totman, Japán története, Osiris, Budapest, 2006. 
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voltak jellemzőek, és nem a fővárosra, Edóra. Az Edo-korban népszerű művé-

szeti ágak között sokat találunk, amelyeket először a Kamigatában fejlesztettek 

ki és csak később honosodtak meg a fővárosban. 

Napjainkban a terminus elsősorban a színháztudomány illetve más művészeti 

ágak esetén jelöli Kiotó és Oszaka , más esetekben a Kanszai (Kansai ) 

illetve a Kinki (Kinki ) terminusok használtak a régió megnevezésére. 

Igaz azonban, hogy a két utóbbi elnevezés esetében nem csak a két nagy várost 

értjük a terminusok alatt, hanem más prefektúrákat is.14 

A tanulmányban azért hagyatkoztam a Kamigata elnevezésre, mert első-

sorban edo-kori források alapján vizsgálom a nyelvtani sajátosságokat és csak 

Kiotó és Oszaka nyelvjárási sajátosságaival foglalkozom. 

Nyelvi állapotok Japánban az Edo-korban 

A nyelvi állapotok tárgyalása során külön ki kell emelni a hangtani és a nyelv-

tani változásokat. Az edo-kori japán nyelvet több szakirodalom is a modern 

japán nyelvvel teszi egyenlővé, ami arra utal, hogy ekkora már kialakultak 

azok a nyelvi sajátosságok, amelyek a napjainkban használt japán nyelvre is 

jellemzők.15 Meg kell említeni azonban, hogy nem beszélhetünk egy egységes 

„edo-kori nyelvről”, mert a korszak kezdeti és későbbi időszakaiban felfedez-

hetők komoly különbségek is. Ezért van az, hogy külön megkülönböztetünk 

korai-modern és késői-modern japán nyelvet, attól függően, hogy az Edo-

korszak melyik részére gondolunk. 

Az Edo-korszakban tehát már kialakult a mai hangrendszerre is jellemző 

öt magánhangzó ([i], [e], [a], [o], [ɯ]),16 valamint a magánhangzó zöngét-

lenedés (boin no museika ) jelensége is. A hangtani kérdések 

tárgyalása során azonban fontos megjegyezni, hogy ekkor alakult ki az edoi 

nyelvhasználatban az a jelenség, hogy néhány magánhangzó együttállása ese-

tén a két magánhangzó helyett egy hosszított e-magánhangzót ([eː]) ejtenek.17 

Mássalhangzók esetében fontos nyelvi változás volt, hogy a labiális kezdetű 

14  Kyōto és Ōsaka mellett Mie, Nara, Wakayama, Hyōgo és Shiga prefektúrák. 
15  Nakata Norio, Kōza Kokugoshi: Dai 2 kan: On'inshi, Mojishi, 1972;  Shibatani Masayoshi, 

The Languages of Japan, Cambridge University Press, Cambridge 1990; Yamagauchi Nakami, 

Nihongo no rekishi, Iwanami Shoten, Tokyo, 2010. 
16  A fonémák átírása során az IPA (International Phonetic Alphabet „Nemzetközi fonetikai 

ábécé” jelöléseit használom. 
17  Ez a jelenség a mai tokiói nyelvjárásra is jellemző (pl.: sekai → sekee [sekeː] („világ”), saigo → 

seego [seːgo] („utolsó”), amai → amee [ameː] („édes”), oszoi → oszee [oseeː] („lassú”), ikitai 

→ ikitee [ikiteeː] („menni szeretnék”) stb. 
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[kwa] és [gwa] hangzók összeolvadtak a nem labiális [ka] és [ga] hangzókkal, 

így a két-két hangzó realizációja ugyanolyan lett. Fontos változás továbbá, hogy 

az okkluzívák és frikatívák esetében megszűnik a prenazalizáció, tehát a [ng, 
nz, nd, mb] képzése során a nazális ejtése elsorvad,18 valamint, hogy kialakult 

a mai értelemben vett ha-mora sor ([ha, çi, ɸu, he, ho]). 

Morfológiai jelenségek esetében fontos változás volt, hogy kialakult a mai 

igeragozási rendszer, tehát a régi japán nyelvi kilenc igeragozási típus helyett 

öt igeragozási típus vált általánossá (yodan dōshi  „négysoros rago-

zású ige”, kami ichidan dōshi  „felső-egysoros ragozású ige”, shimo 

ichidan dōshi  „alsó-egysoros ragozású ige”, kahen fukisoku dōshi

 „ka-soros rendhagyó ragozású ige”, sahen fukisoku dōshi 

 „sa-soros rendhagyó ragozású ige”), valamint kialakult a mai 

nyelvi állapotoknak megfelelő melléknévragozás is. 

Udvariassági szerkezetek az edo-kori japán nyelvben 

Az edo-kori nyelvi állapotok feltárása során kiemelkedő kérdés a tiszteleti 

és udvarias nyelvhasználat. Fontos tényező volt az edo-kori történelemben 

a kereskedői réteg megerősödése.19 A kifogástalan tiszteleti nyelvhasználat 

ugyanis elsősorban a szamuráj-rétegre volt jellemző, a kereskedők egy teljesen 

más nyelvhasználatot részesítettek előnybe. A kereskedők továbbá nagyban 

hozzájárultak az edói nyelvhasználat kialakulásához. Ma is számos olyan ele-

met találunk a modern tokiói nyelvjárásban, amely már jelen volt az edo-kori 

Yamanote nyelvjárásban is. 

A nyelvhasználat tehát nagy változásokon ment keresztül az Edo-korszakban, 

ami kihatással volt az udvarias nyelvhasználatra is. Kamigata, tehát Oszaka és Kiotó 

esetében napjainkban a legnagyobb különbséget az mutatja, hogy a kiotói nyelv-

járásban több udvariassági szerkezetet használnak, mint Oszakában illetve a tradi-

cionális oszakai kifejezések szoros kapcsolatban vannak a kereskedelemmel.20 

A kiotói és oszakai nyelvjárásban használt udvariassági szerkezetek közül 

a legfontosabbak a haru illetve naharu udvariassági toldalékkal képzett igei 

18 Ezek a jelenségek azonban néhány nyelvjárásban napjainkban is megfigyelhetők, valamint 

néhány hangkörnyezetben a sztenderd japán nyelvben is. 
19 A kereskedők a chōnin-réteg közé tartoztak. Chōnin ( ): városlakók, kézművesek és keres-

kedők együttese (Jamadzsi Maszanori, Japán, Történelem és hagyományok, Gondolat, Budapest, 

1989, 264.).
20 Pl.: az egyik leghíresebb oszakai nyelvjárással kapcsolatos üdvözlési forma a Mōkarimakka 

kifejezés is,  – amelynek pontos fordítása „Hogy megy az üzlet?” – az oszakai kereskedői nyelv-

használatra vezethető vissza. 
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szerkezetek. Kiotóban használt továbbá az o tiszteleti prefixummal és a yasu 

udvariassági toldalékkal képzett összetett szerkezet is. Ma már kevésbé elterjedt, 

de létezik még a nyelvi archaizmusnak számító asobasu udvariassági segédige 

használata is a kiotói nyelvjárásban. 

A masu udvariassági toldalék ragozása 

A toldalék ma nyelvjárástól függetlenül hasonlóan ragozódik, de az Edo-

korszakban még a toldalék ragozását tekintve különbség mutatkozott az edói 

és a kiotói realizáció között. Az edoi nyelvváltozatban ekkorra már kialakult 

a masu mai értelemben vett ragozása, de a kiotói nyelvváltozatban még jelen 

voltak a klasszikus nyelvi ragozási formák. Míg a toldalék tagadó illetve fő-

névi alakja (meishika ) megegyezett Edóban és Kamigatában is, addig 

a zárótő illetve (shūshikei ) a jelzői alak (rentaikei ), továbbá 

a feltételes tő és a parancsoló tő eltért.21 

A szerkezet vizsgálatát a toldalék tagadó alakjával kezdjük, amelyhez a Kōkōtō 

című rakugóban elhangzó részt hozzuk példának. 

– 

– 

– 

–  
22

(Kōkōtō „Gyermeki jámborság”című rakugo)23

A rövid idézet számos nyelvjárási jelenséget tartalmaz,24 de számunkra most 

az utolsó mondatrészben szereplő kaettekeeshimahen összetett igei szerkezet 

a legérdekesebb. Ebben a szerkezetben a kaeru (’hazatérni’ jelentésű ige te-

partikulával ellátott alakja után áll a kuru (’jönni’) ige (jelen esetben segédige) 

nyelvjárásban ragozva, majd a suru „csinálni” ige ragozott alakban, amelyet 

a masu toldalék követ, a nyelvjárásra jellemző hen tagadótoldalékkal ellátva. 

21 A tanulmányban a szerkezet ragozását vizsgáljuk, de mivel a szerkezet szótári alakja és hatá-

rozói töve megegyezik a modern nyelvi realizációval, ezért erre nem hozunk példát.
22 Kichibei han itenaharu ka? /// Aa, janushi san dakka? Doomo okoshiyasu. /// Okaahan wa? /// 

Okaan ne, yunbe kara Kanmachi no ossan toko itte, mada kaettekeeshimahen „Kichibei úr itthon 

van? /// Ó, hát a tulajdonos úr az? Legyen üdvözölve! /// Édesanyja itthon van? /// Édesanyám, 

este óta a Kanmachi-városrészbeli úrnál van, még nem jött haza.” 
23 Katsura Kujaku előadása alapján.
24 naharu udvarias nyelvi toldalék, az „édesanya” megnevezései, az okoshiyasu tradícionális kiotói 

üdvözlési formula stb. 
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A szövegrészletben további sajátos kiotói kifejezést is találunk. Az okoshiyasu 

( ) „Legyen üdvözölve nálunk! Köszönjünk, hogy betévedt hozzánk  

stb.” kifejezés egy összetett igei szerkezet állandósult kifejezésként használt 

a kiotói dialektusban napjainkban is. Etimológiája a Yama wo koetekita enpō 

kara no okyaku san ( ) „Messziről érkező 

vendég, aki a hegy túloldaláról érkezett” kifejezés lerövidüléséből eredeztethető, 

amelyet olyan fontosabb vendégek megnevezésére használtak, akik nagy utat 

tettek meg, hogy Kiotóba érkeztek. A kiotói nyelvjárásra nagyban jellemző, 

hogy nagyon udvarias stílusban köszöntik a boltba, vagy vendéglátóhelyre 

betévedt vendégeket. Az okoshiyasu napjainkban elsősorban köszönési for-

mulaként maradt meg, tehát ezzel köszöntik a boltvezetők a vásárlókat, leg-

inkább a köznyelvi irasshaimase kifejezéshez hasonlítható a japán nyelvben. 

A japán köznyelvvel ellentétben azonban a kiotói nyelvjárásban nem csak 

egy köszönési forma használt ilyen esetekben. Az okoshiyasu szerkezet mel-

lett használt az oideyasu ( ) kifejezés is, amelyet magyar nyelvre 

az okoshiyasuhoz hasonlóan fordíthatnánk. A két kifejezés között azonban 

az a különbség, hogy míg az előbbit olyan vendégekre használják, akik már 

többször megforduló törzsvendégek az adott üzletben vagy vendéglátóhelyen, 

addig az oideyasu azokra a vendégekre használható, akik először vagy csak 

ritkán látogatnak el oda.25 

A következő idézetben a masu toldalék feltételes alakú realizációja látható 

a ba feltételes partikulával:

– 

– 

26

(Horikoshimura című rakugo)27

25  Ezek a jelentések a modern kiotói nyelvjárásra vonatkoznak. 
26 Aa, Sooja, kore kara na, kita he hanmichi hodo ikassharu to na, yadoya janai ga shinsetsu na 

oshōya sama ga oide ja, soko itte tomatte morai nasai. /// Arigatō ha gozarimasu. Hanmichi ha 

oroka hanmachi tari to mo ayumenu ashi no yowai mono wo tsurete orimasureba, nani to zo 

ichiya no yado wo onegai wo itashitai „Tehát, ha innen fél utcát megy északra, igaz nem egy 

szálló, de talál ott egy kedves fogadót, menjen el oda és szálljon meg. /// Köszönöm szépen. 

A fél utca, olyan mint a fél város, ha elkísérnék egy olyan gyenge lábú embert, aki ezt nem tudja 

lesétálni, hát ha mást nem, de szeretnék szobát kapni éjszakára. 
27 Katsura Konan előadása alapján.
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Az idézetben a tsureru (’magával vinni’, ’elkísérni’) jelentésű ige után az oru 

segédige áll, amelyet a masu toldalék feltételes alakban követ a ba feltételt kife-

jező partikulával ellátva. Az idézet érdekessége, hogy a ba partikula a modern 

nyelvhez hasonlóan a feltételes tő után áll, nem pedig a tagadótő után, mint 

a klasszikus japán nyelvben. Az idézet másik érdekessége az oru segédige hasz-

nálata. A modern japán köznyelvben az oru szerénynyelvi szerkezet, tehát nem 

használhatjuk másra, csakis saját magunkra. A Kanszai-nyelvjárásban azonban 

a szerénynyelv oru mellett létezik egy másik oru is, amelyet beszélgetőpartne-

rünkre illetve harmadik személyre is használhatunk. Az oru segédige ilyenfajta 

használata nem csak a Kanszai régió sajátossága. A japán köznyelv a létigét 

az iru szóval fejezi ki, azonban Japán bizonyos részén az iru helyett az oru szót 

használják általános (tehát nem szerénynyelvi) létigeként. Ha a jelenséghez 

tartozó ábrát28 megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a köznyelvben is használt iru 

a Csúbu (Chūbu ) régiótól északra használt, Csúbu és Kanszai között ve-

gyesen fordul elő az iru és az oru, viszont Kanszaitól délre már egyértelműen 

az oru az elterjedtebb.29 

30

(Kushami kōshaku „Tüsszentő tanfolyam” című rakugo)31

A fenti szövegrészletben a masu toldalék két ragozott alakja is megtalálható. 

Az omou „gondolni” ige után a toldalék feltételes töve, majd a sashiageru 

„adni” ige után a jelzői töve. 

A következő idézetben a toldalék záró alakját láthatjuk:

– 

28 Az iruka kérdőszerkezet esetében részletesebben lásd Nyelvjárási Grammatikai Térkép (

 Hōgen bunpō zenkoku chizu) 5. kötet 197-es tábla.
29 Kibe Nobuko – Takeda Kōko – Tanaka Yukari – Hidaka Mizuho – Mitsui Harumi (szerk.), 

Hōgengaku nyūmon, Sanseido, Tokyo, 2013, 13. 
30 Aa, nande konai derun ya…, Kore de wa totemo kōshaku wa yaren. Okyakusan hansatsu to 

wa omoimasure do, kyusatsu wo sashiagemasuru yue, doozo konban no tokoro wa hikitori wo 

negaimasu „Ó, hogy történhet ilyen? …, Ezzel nem fogok a tanórán részt venni. Ha a vendég 

fél papírra gondol, kilenc papírt adok, ezért kérném, hogy vegye el.”
31 Katsura Beichō előadása alapján.
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– 

– 32

(Tomagashima című rakugo)33

Az idézet első rövid mondatában a toldalék záró töve olvasható masuru formában. 

A gozarimashite kifejezés esetében a masu toldalék mashite formában jelenik meg 

a gozaru (’lenni’ udvarias nyelv) ige után. Ebben az esetben a toldalék kapcsolatos 

tőben van (mashi), ami után a te-kapcsolatos kötő partikula áll. A kudasarimasuru 

yo kifejezésben a mondat nem az igei állítmánnyal fejeződik be, hanem a yo-nyo-

matékosító zárópartikulával, amely csak nyomatékosító funkcióval bír. 

A toldalék felszólító alakjára igen kevés példát láthatunk. Ennek oka, hogy 

a toldalék egy udvarias stílusú szerkezetet képez, amellyel az utasítás, paran-

csolás nehezen összeegyeztethető. Köznyelvi szövegkörnyezetben a tolda-

lék felszólító alakja elsősorban az irasshaimase szerkezetben fordul elő, ahol 

az irassharu (’jönni’, ’menni’) tiszteletei nyelvben használt igei szerkezet után 

áll a ragozott toldalék. Ez a szerkezet üdvözlést jelentő kifejezés. A dialektusban 

is nagyon kevés példát találunk a toldalék parancsoló alakjára.

34

(Kōkōtō című rakugo)

32 Hahaa, temae yori mōshiagemasuru. Sono „Tomagashima” naru shima wa, gojōka yori sennai ni 

atari tōzai ni ri, nanboku ichi ri han no shima ni gozarimashita, nishi wa Awa no umi, higashi wa 

Kada saki ni tsuduku shima de gozarimashite, mukashi yori jinchiku yorizukazu, kinjūchōrui no 

sumika ni natte oru shima de gozarimasuru. /// Naruhodo. Naraba, shisatsu mo kane, kinjitsuchū 

ni soko no shima de kari wo okonou. Yoi na. /// Aa, sore wa shibaraku otodomari kudasarimasuru 

yo. „Haha, elmondom önnek. Ami az ottani »Tomagashima« szigetet illeti, a kastélytól délnyu-

gatra fekszik, kelet-nyugatra két-ri és észak-délre másfél-ri távolságra. Nyugaton a Awa-tenger, 

keletre a Kato-félszigetnél folytatódik. Emberek és állatok már nem járnak arra a régi időkhöz 

képest, rovarok és madarak élnek ott. /// Értem. Tehát, szemrevételezzük és néhány napot 

vadásszunk a szigeten! De jó! /// Na, ezt vessük el, ha kérhetném.”
33 Katsura Bunga előadása alapján.
34 Aru toki ienusi no Harimaya Kanroku san no tokoro he, toki no bugyōsho kara sashigami ga 

mairimashita. Sashigami no bunmen ga „Asu, shōmi no koku, Machiyaku dōdō no ue, daiku 

Kichibei tsurete demaszei” to iu o tassi „Egyszer a vendéglőshöz, Hariyama Kanrokuhoz az ak-

kori előjárótól idézés érkezett. Az idézésen a következőt küldte: »Holnap reggel tíz órakor 

a tartományi hivatalba hozd be Kichibeit, az ácsot! «”
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A Kōkōtō című rakugóban a masu udvariassági toldalék parancsoló alakban 

áll a deru „bejönni” jelentésű ige után. A masu toldalékkal ellátott felszó-

lító aspektusban álló igék utasításokban, parancsokban voltak használato-

sak. A fenti idézettel kapcsolatban magyarázatra szorul még az asu, shōmi no 

koku ( ) kifejezés is, amelyet reggel tíz órának fordíthatunk.

A koku ( ) az Edo-korszakban még használt mértékegység volt az idő szá-

molására, melynek az eredete a klasszikus kínai időszámításra vezethető vissza 

(pinyin: kè). Eszerint a kínai állatégöv alapján tizenkettő részre osztottak egy 

napot, melyek közül a  írásjeggyel ellátott napszak a kilenc és tíz óra közti 

időt jelöli.35 A másik ok, amely miatt kevés forrásban találunk példát a masu 

toldalék masei alakban történő ragozására az, hogy az Edo-korszakban már 

Kiotó környékén is a mase alak volt elterjedőben. 

Végezetül vizsgáljuk meg a toldalék akaratlagos alakját a toldalékban, ahol 

egy igen érdekes hangtani sajátosságot vehetünk észre: 

– 

– 

– 36

– 
–  
– 
– 
– 
– 37

(Ikeda no inoshishi kai „Vaddisznóvásárlás Ikedában” című rakugo)38

35 A kokuval történő számolás gyakori a rakugókban, ugyanis az Edo-korszakban még elterjedt 

volt ennek a használata (például Toki udon című rakugo, ahol szimbolikus jelentése van az ilyen 

fajta számolásnak és ez adja a darab csattanóját) . Nem beszélve arról, hogy a rakugók egy sajá-

tossága, hogy sokszor idéznek klasszikus japán és kínai szövegekből, ahol még ezt a számolási 

módszert használták. 
36 Men: köznyelvi mesu (’nőstény’), on: köznyelvi osu (’hím’)
37 Washa, docchi demo kamayasen ya ga… ookii hō utsu to shooka na? /// Jinbei han no kōte 

kaettageru non, ano hito ha warui yotte naa…, jappari men no hō ni shō ka? /// Ki no doku na 

naa, on ni shite moraimahyo ka? /// On ni suru no ka? /// Men ni suru no ka? /// On ni shō ka? 

/// On ka? /// Men ya. „Nekem teljesen mindegy, de talán inkább a nagyobbat lőjük le. /// Jindei 

úrnak viszem haza és mivel neki rosszak a fogai, talán inkább legyen a nőstény. /// Legyen 

a nőstény? /// De idegesítő, megkaphatnám a hímet? /// A hím legyen vagy a nőstény legyen? 

/// Legyen a nőstény? /// Legyen a nőstény? /// A hím? /// Legyen a nőstény. 
38 Katsura Shijaku előadása alapján.
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A fenti idézetben is látható, hogy a nyelvjárás a ma köznyelvi mashou (a toldalék 

ragozott töve és az u toldalék) alakhoz hasonlót használt. Azonban a köznyelvi 

sho hangalak helyett a hyo hangalak jelenik meg. Ez a következetes hangtani 

eltérés más rakugókban illetve a mai kanszaii emberek hanghordozásán is 

észrevehető. 

A masu toldalékon alapuló sajátos mondatzáró szerkezetek 

a dialektusban 

Az előző részben láthattuk, hogy a masu toldalék az edo-kori dialektusban 

még archaikusan ragozódott, ellentétben a főváros nyelvezetével, ahol már el-

terjedőben volt a ma is használatos ragozási forma. A következő részben olyan 

mondatzáró szerkezeteket fogunk megvizsgálni, amelyek sajátos nyelvjárási 

jelenségek, de kialakulásuk a masu toldalékra vezethető vissza. Ezekről a szer-

kezetekről összességében elmondható, hogy általában mondatzáró helyzetben 

állnak illetve, hogy nyomatékosító vagy hangsúlyozó funkciót töltenek be nem 

túl udvarias stílusban. Ezek a formák a nyelvjárás mai állapotában fordulnak 

elő, régi forrásokban csak szórványosan találkozhatunk velük. 

39

(Dōbutsuen „Állatkert”című rakugo)40

A fenti részletben szereplő két érdekes nyelvtani szerkezetben nehezen vehető 

észre, hogy megtalálható bennük a masu toldalék. A tometemae (’állítsd meg’) 

igei szerkezetben a tomeru (’megállítani’) ige után a mae mondatzáró alak 

található, amely a masu toldalékra vezethető vissza és nyomatékosítást vagy 

felszólítást fejez ki.41 A szerkezet napjainkban elsősorban Kioto prefektúra 

Minamijama (Minamiyama ) részén használt szerkezet.42

39 Tometoke honma ni… Omae no koto shinpai shite, washa konai shite shigoto motte kitattan ya 

nai ka. Hoka ni yaritai yatsu wa nanbo de mo annen, tometemae, tometemae. „Állítsd meg, 

de komolyan!... Aggódom veled kapcsolatban, én talán ilyen munkát szerettem volna hozni? 

Senki sincs, aki meg tudná csinálni. Állítsd meg, állítsd meg!”
40 Katsura Beichō előadása alapján.
41 Horii Reiichi, Kyōtofū kotoba jiten, Ōfū, Tokyo, 2000, 260. 
42 Pl.: Omimai dōshomae ka? „Mit vigyünk a beteglátogatáson?”, Hana demo motteikomae 

„Vigyünk például virágot”
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Ugyanebben a rakugóban találhatunk példát a massharo szerkezetre, amely 

szintén a masu toldalékból eredeztethető. Jelentése a köznyelvi masu deshō 

nyomatékosító udvarias zárószerkezethez hasonlítható.43

44

(Dōbutsuen című rakugo)

A részletben az omassharo szerkezet látható, ahol a massharo toldalék az oru létige 

után áll és a mondatrész lezárásánál nyomatékosít. Az idézet másik érdekessége 

az omanne kifejezés, ahol szintén az oru létige után áll a masu toldalékra vissza-

vezethető manne szerkezet, amelyben a köznyelvi masu ne szerkezetnek, tehát 

a ne-nyomatékosító partikulával ellátott szerkezetnek feleltethető meg. 

Hasonló nyomatékosító funkciót lát el a manga(na) összetett szerkezet, 

amely a modern oszakai nyelvjárásban használt a férfias nyelvhasználatra 

jellemző formula.45 

– 

– 

–

46

(Manjū kowai „Ijesztő manjū”47 című rakugo)48

43 Pl.: Kono koto ni tsuite wa  dōde gozaimassharo „Mit gondol erről a dologról?”, Kono massugu 

ikaharimassharo. „Menjen egyenesen” (utóbbi példa érdekessége, hogy a haru nyelvjárási 

udvarias segédige után áll a massharo szerkezet (Horii i.m. 263).
44 Iya sono, iiwake suru wake ya nai de yasu kedo na, ningen ni wa mukimuki to iu mon ga omassharo, 

watashi ni muiterutena koto he sewa shite kuretara, isshokenmei yaru ki omannegana. „Nem, 

nem teheti meg, hogy azt mondja. Az embernek van rátermettsége, ha számomra alkalmas 

módon segít, teljes mértékben igyekezni fogok.”
45 Horii i.m., 26.
46 Maa kikashite moraee ga, omaera shimai made kono hanashi, kowagaran to yoo kiku ka? /// Sora, 

hanashi gurai kikimanga na. /// „Kowai sakai oyassan, tochū de hanashi yametekure” chū temo, 

washa yamezo. Yoshi, kiku to yun nara hanashite yaru ga…, Moo chotto kocchira atsumare. „Tehát, 

ha meghallgatnak, a végéig úgy hallgassák, hogy ne féljenek. /// Meghallgatjuk azt a történetet. 

/// Ha azt mondják, hogy »ijesztő, ezért kérik, hogy hagyjam abba« akkor én abbahagyom. 

Ha azt mondják, hallgatnák, akkor elmesélem… Jöjjenek még közelebb, kérem!”
47 Manjū: rizsből és babból készült tradicionális japán édesség.
48 Katsura Beichō előadása alapján.
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A történet szerint a szereplők egyenként felsorolják azokat a dolgokat, ame-

lyektől félnek (pl.: pók, kígyó stb.), az egyik szereplő (Mittsan ) 

azonban azt mondja, hogy ő nem félt soha semmitől. Ezt a többiek nem hiszik 

és tovább faggatják, mire bevallja, hogy mégis volt, amitől gyermekkorában 

a félt: a manjū-édesség. Ezután elmentek aludni, de néhányan alvás helyett 

édességeket vásároltak és bevitték, abba a szobába, amelyben Mittsan aludt. 

Miután a szereplő felébredt evett az édességből, és mikor ráébredt, hogy mit 

is tett, ordítani kezdett. A történet csattanóját az adja, hogy Mittsannak 

ízlett az édesség és mindet felfalta és a többi szereplő pedig csodálkozva 

konstatálta, hogy tényleg nincsen olyan, amitől Mittsan félne. A szöveg-

részletben a kiku (’hallgatni’, ’hallani’) ige után áll a manga szerkezet ana 

nyomatékosító partikula előtt. A szerkezet alaptöve a man, amely a masu 

toldalék lerövidített alakja, amelyet két nyomatékosító funkcióval ellátott 

partikula, a ga és a na követ. 

A masu toldalék megjelenik továbbá a manne, a mannen illetve a mannya 

mondatzáró szerkezetekben is. Ezek a variánsok a jelentésben köznyelvi 

masu ne szerkezettel azonosíthatók, ahol a ne partikula érzelem kifejezését 

vagy enyhébb nyomatékosítást jelölhet. A modern japán nyelvben a ne par-

tikulát akkor használják, ha a beszélőnek és a hallgatónak közös tudomása 

van a beszélgetés tárgyáról. Ez esetben a beszélő megerősítést, beleegyezést 

vagy egyetértést vár a hallgatótól. Új ismeret közlése esetén ritkán haszná-

latos. A partikula esetében kiemelkedő fontosságú a hanglejtés: emelkedő 

hanglejtés esetén a beszélő nem biztos a témában s megerősítést vár, eresz-

kedő hanglejtés esetén azonban a beszélő egyetért a beszélgetőpartnerrel.49 

A köznyelvi ne partikula helyett a kiotói (és más nyelvjárás is a régióban) 

sokszor a na partikulát használja.50 Először nézzünk egy példát a manne 

előfordulására:

– 

– 

– 
– 

– 

49 Tomita i.m., 167. 
50 Horii i.m., 194, Oohara Jōko, Kyōkotoba no jiten, Kenkyūsha, Tokyo, 2008, 105.
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– 
51

(Dōbutsuen című rakugo)

A fenti idézetben motteiku (’vinni’) összetett ige után áll a partikulával ellátott 

manne formula, amelyet a dialektusban használt ya kopula majd a na nyomaté-

kosító zárópartikula követ. A rövid párbeszéd másik érdekessége az itemannen 

összetett igei szerkezet. Ebben az esetben az iru létige folyamatos jelen idejű 

alakja után áll a mannen szerkezet. Az iru létige a folyamatos jelen idejű alakja 

a nyelvjárásban iteru alakban realizálódik.52 

Az előző szerkezethez hasonlóan a masu toldalékból eredeztethetően létezik 

a mannya-változat is, azonban ez a szerkezet inkább vitatkozások, veszekedések 

esetén jelenik meg, így nem túl udvarias stílusban használt. 

– 

– 

– 

– 

– 
53

(Kotsutsuri „Csonthorgászat” című rakugo) 54

51 Kiitemasu wa, idōdōbutsuen te. Zō yara kirin nanka motteikimanne ya naa? /// Aaiu ookina 

mono wa hakobi nikui sakai, sonna mono wa oran ne. /// Kaba nan ka? /// Kaba naka ike ga iru 

sakai naa, aaiu temo no kakaru mono wa oran ne. /// Nani ga itemannen? /// Seya naa, anmari 

ee mon wa oran ne kedo, maa nishikihebi orochi, kore wa oru wa naa. „Hallgatlak a mozgó 

állatkerttel kapcsolatban. Elefántot és zsiráfot azért kellene vinnünk, ugye? /// Mivel nehéz 

szállítani, azok inkább ne legyenek. /// És víziló? /// Mivel a vízilónak szüksége van tavacskára, 

az meg sok időt igényel, ezért ne legyen. /// Akkor, hát mi legyen? Hát, igen, érdekesek nagyon 

nincsenek, de van óriás piton.” 
52 Yamashita Yoshitaka, Kansaiben kōgi, Kōdansha, Tokyo, 2004, 96.
53 Urusainaa, omae wa. Szakanazuri wa omosiroi. /// Nani ga omoshiroi, shoomonai. /// Nani 

wo yuttemannen szakanazuri mitai na mon doko ga omoroi nen, annamon. /// Omoshiroi aji 

wa yatta mon ya nai to wakaran. /// Yatta sakai yutemannen ya, watasha yatta koto aru yotte 

yuttemannyan ga na. „Ne jártasd a szád! A horgászás [halra történő horgászás] érdekes. /// 

Mi abban az érdekes? Unalmas! /// Miket beszélsz a horgászásban van valami érdekes. /// Hát, 

hogy mi lehet abban érdekes, azt én nem tudom. /// Van benne, ezért elmondom, én már 

horgásztam, ezért elmondom neked.” 
54 Katsura Beichō előadása alapján.
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Az idézett rakugo egy eredendően Edóban íródott rakogo, amely átkerült 

Kamigatába is. A történet szerint egy horgász egy nap kifogott a folyóból egy 

koponyát, amelyet elvittek egy szentélybe, hogy megszenteljék. A ceremónia 

utáni este a horgász házába egy szép lány személyében beköltözött a szerelem. 

Ezt a horgász szomszédja meglátta, és hogy hasonlóan szép lány keresse fel őt 

is, elment a folyóhoz horgászni, és a kifogott koponyát ő is elvitte a szentélybe. 

A történet poénját az adja, hogy őt nem egy szép lány, hanem egy férfi szemé-

lyében kereste fel este a szerelem. A történet elejétől kezdve igen kollokviális 

hangvételű, ezért jelenik meg benne a mannya szerkezet a történet legelején, 

amikor a horgász a barátjával horgászni indul. 

Összefoglalás

A tanulmányban bemutatott idézetek alapján a következő ragozási táblázat 

állítható fel a masu toldalékról: 

tagadó 

alak

határo-

zói alak

záró 

alak

jelzői 

alak

feltételes 

alak

paran-

csoló 

alak

akarat-

lagos 

alak 

Kamigatai 

nyelv-

használat

mase mashi masuru masuru masure masei mahyo

Edói 

nyelv-

használat

mase mashi masu masu mase
mase, 

mashi
masho

Modern 

japán

köznyelv

mase mashi masu masu*55 masure*

mashi*

mase

mashi*
masho

A táblázatban látható tehát, Kamigatában másképpen ragozták a toldalékot, 

mint Edóban. Ez a ragozási rendszer a modern nyelvjárásban is megjelenik, 

de néhány alak már kiveszőben van.55

A tanulmány célja az volt, hogy megvizsgáljunk egy olyan nyelvtani szer-

kezetet, amely a modern japán nyelvben is létezik, de a modern köznyelvben 

másképp viselkedik, mint a régi nyelvjárásban.

55 A „*” jelzett alakok csak bizonyos esetekben, ritkán használtak.
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