
A liáromszéki nyelvjáráshoz. 

ERDÉLYI LAjosról régóta tudjuk, hogy valóságos monográfiát 
készül írni a háromszéki nyelvjárásról, sőt e készülő munkának nem
régiben már olvashattuk is két részletét a NyK.-ben. Az egyik 
(XXXV. 332. és XXXVI. 77.) a háromszéki nyelvjárás időalakjairól és 
módjairól szól, a másodiknak pedig, mely az egész munka bevezetése 
gyanánt szolgál, czíme A háromszéki nyelvjárásról. (XXXVI. 309.) 
Az előbbi mintaszerűen és nyelvjárástanulmányainkban eddig, sajnos, 
még egészen szokatlan részletességgel tárgyalja a módok és idó'alakok 
használatát, ós azért valóban csak dicsérőt mondhatnék róla, az utóbbi 
ellen azonban nem egy kifogásom is van. Minden apró-cseprő meg
jegyzésemet itt nem akarom felsorolni, mert nem szándékozom róla 
részletes bírálatot írni, de meg nem állhatom, hogy itt meg ne vitassak 
néhány vele összefüggő elvi fontosságú kérdést, mert ERDÉLYinek a 
háromszéki nyelvjárásról szóló tanulmánya nyilvános tárgyalásukra 
valóban kedvező alkalmat nyújt. 

A legáltalánosabb és egyúttal legfontosabb elvi kérdés az, hogy 
mely kritériumok alkalmasak a nyelvjárások jellemzésére, vagy — a mi 
ezzel lényegében azonos jelentésű — a nyelvjárásoknak egymástól 
való elhatárolására. 

A legtermészetesebb eljárás nyelvjárásaink jellemzésében persze 
az volna, ha teljes részletességgel felsorolnók a hangok, a szavak és 
a mondatok képzése és használata módjának, valamint a táj szókészlet
nek mindazon pontjait, a melyekben az illető nyelvjárás eltér a köz
nyelv vagy pedig a szomszédos nyelvjárások szokásától. Csakhogy ez 
egyfelől már nem jellemzése, hanem teljes leírása volna a nyelvjárás
nak, másfelől meg arra vezetne, hogy legalább is annyiféle magyar 
nyelvjárást kellene megkülömböztetnünk, a hány község van a magyar 
nyelvterületen. Mert kétségtelen bizonyosság, hogy nincsen két falu, 
só't talán egy falunak két családja sincsen, a mely teljes tökéletes
séggel egyformán beszélné a magyar nyelvet. Már pedig érdemes-e 
két szomszédos falu nyelvét külön-külön nyelvjárásnak mondani csak 
azért, mert az egyikben pl. néhány szóban valamely hangváltozás 
történt, a másikban pedig nem, vagy mert az egyik pl. néhány olyan 
tájszót is használ, a melyet a másik nem? Ez éppen olyan eljárás 
volna, mintha a botanikus növényrendszerében valamely növényfajnak 
két példányát külön választaná egymástól csak azért, mert az egyik 
valamivel magasabbra nőtt, mint a másik, vagy az egyiknek egy pár 
levele világosabb színű. 
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Nyilvánvaló, hogy nem minden nyelvjárási sajátság alkalmas 
arra, hogy nyelvjárási felosztás alapjául szolgáljon, valamint a növé
nyeknek sem minden sajátsága alkalmas a fajmeghatározás czéljára. 
És valamint pl. a botanikusok ma már megállapították azon elveket, 
a melyeknek alapján a növények legczélszerűbben bizonyos csopor
tokba oszthatók, azonképpen a nyelvészeknek is meg kell állapodniok 
bizonyos — akár természetes, akár mesterséges, <:e mindenesetre czél-
szerű •— alapelvekben, a melyeknek segítségével nyelvünknek a magyar 
nyelvterületen tapasztalható változásai vagy árnyalatai külömbcző 
csoportokba foglalhatók. A kérdés csak az, hogy mely magyar n\ elvi 
sajátságok lehetnének legalkalmasabbak az üyen csoportosítás czéljüira? 

Hogy egy konkrét példára támaszkodhassunk, lássuk ERDÉLYI 
eljárását, a melylyel 6 elhatárolja vagy megállapítja először a h á r o m 
s z é k i n y e l v j á r á s t , aztán pedig ezen belül a hét h á r o m s z é k i 
t á j s z ó l á s t . Mert, mint látni fogjuk, ő határozott külömbséget tesz 
n y e l v j á r á s és t á j s z ó l á s között. 

A keleti székelység nyelvjárási térképéhez írott értekezésemnek 
egy helyével szemben (MNyelv I. 447.), a hol azt állítottam, hogy a 
magyar nyelvterületet bár csak megközelítően pontosan elhatárolt 
nyelvjárásokra felosztani teljességgel lehetetlen, hogy tulajdonképpen 
csak az egyes nyelvjárási sajátságok elterjedését lehet pontosan meg
határozni, és hogy rövidség okáért beszélhetünk ugyan ezentúl is ilyen 
vagy olyan nyelvjárásról, de tudományos fontosságot az ilyen nagyjá
ból való osztályozásnak nem lehet tulajdonítani, ezzel a nyilatkoza
tommal szemben ERDÉLYI azt mondja, hogy «mint látni fogjuk, beszél
hetünk h á r o m s z é k i n y e l v j á r á s r ó l továbbra is; sőt a megye 
fekvése s a történet alapján, természeti és politikai okok alapján tudo
mányosan is» (NyK XXXVI. 32Í.). Hogy mennyiben beszélhetünk 
továbbra is háromszéki nyelvjárásról, azt alább csakugyan látni fogjuk; 
de hogy földrajzi, történeti, természeti (?) és politikai okok jogosít
hatnának fel arra, hogy t u d o m á n y o s értelemben beszélhessünk 
háromszéki nyelvjárásról, azt kereken tagadnom kell. Mert hiszen 
akkor ugyanolyan joggal osztályozhatnók nyelvjárásainkat pl. köz
gazdasági, közegészségügyi vagy botanikai okok alapján is. Azt kész
ségesen elismerem, hogy földrajzi ée történeti okok némely nyelv
járás-földrajzi jelenség magyarázatául szolgálhatnak, de nyelvi jelen
eégek tudományos értékű osztályozására és csoportosítására kizárólag 
csakis nyelvtudományi okok lehetnek alkalmasak. Azt hiszem tehát, 
hogy ERDÉLYI téved, mikor nem a nyelvtudomány köréből vett okok 
alapján véli külön nyelvjárásnak, külön nyelvi egységnek / a Három
szék vármegye területén élő magyarság magyar nyelvét. Úgy látszik, 
maga is érzi, hogy ilyen okok alapján bajosan sikerülne egy külön 
háromszéki nyelvjárás létezését bebizonyítania, azért ezeket inkább 
csak általánosságban emlegeti, bizonyítani azonban ö is nyelvi okok 
alapján próbálja igazát. Lássuk tehát ezen nyelvi okokat is közelebbről. 

STEUER JÁNOS, a maga idejében eléggé derék, de ma már tel
jesen hasznavehetetlen székely nyelvjárási térképén (Nyr. XXII. 256.) 
Háromszék vármegyének egy-egy kis részecskéjét az alcsíki és a ho-
moródi nyelvjáráshoz foglalja. ERDÉLYI STEUER eljárását mind a két 
esetben helyteleníti, s ebben igaza is van, mert STEUER csakugyan 
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levédett, de már nincsen igaza STEUER tévedésének megokolásában, 
ós abban, a mit az ő állítása helyébe állít. 

Az első csoportra vonatkozólag azt mondja, hogy Bükszád, 
Peselnek, Szárazpatak, Kiskászon és Szentlélek nyelve azért nem tar-
tozhatik az alcsíki nyelvjáráshoz, mert ettől egyben-másban külóm-
bözik. «Hogy e külömbségek közül csak egy párt említsek*, felemlíti, 
hogy az alcsíki nyelvjárásban a bogár, madár, szekér, level-íéle alakok 
általánosak, e háromszéki községekben azonban nem; ott «legalább 
Bánkfalvától és Szentkirálytól kezdve» megvannak a hójszu, ájszu-íéle 
metathetikus alakok, itt azonban nem (321—22.). 

Megjegyzem erre először is a/t, hogy ez utóbbi nyelvjárásbeli 
külömbség nem jöhet itt számba, mert e hójszu-íé\e alakok Alcsíknak 
Szentkirálytól és Bánkfalvától délre eső községeiben éppúgy ismeret
lenéi;, mint Háromszék vármegyében (1. nyelvj. térképemet MNyelv 
I. k.). ha tehát Háromszéknek szóbanforgó községeiből jőve átlépjük 
Csík déli határát, ebben a tekintetben t-emmi nyelvjárási külömbseget 
sem fogunk észrevenni. Nem értem tehát, hogy mennyiben volna ez 
a Csík és Húromszék érintkező határvidékein egyaránt ismeretlen 
sajátság alkalujaa egy Háromszék közigazgatási területével egybeeső 
«háromszéki nyelvjárás•< megállapítására? A bogár, szekér féle alakok 
elterjedésének déli határa csakugy.m egybeesik Háromszék és Csík 
vármegyék politikai határával, de ez aztán az egyetlen nyelvjárási 
sajátság, a mely a politikai határnál elválasztja Csík megye nyelvjárá
sát Háromszék megye nyelvjárásától. Igaz ugyan., hogy ERDÉLYI azt 
mondja, hogy e háromszéki községek nyelvjárása e g y b e n - m á s b a n 
külömbözik az alcsíki nyelvjárástól, s csak mintegy példaképpen említi 
a fennebb tárgyalt két (mint láttuk, valójában csak egy) nyelvjárásbeli 
eltérést («hogy e külömbségek közül c s a k e g y p á r t említsek*) 321.), 
de ez csak olyan szólás mondás. Mert én a hely színén szerzett tapasz
talataimból eléggé ismerem Csík és Háromszék vármegyék érintkező 
határvidékeinek nyelvjárását, de a bogár, szekér és bogár, szekér-félén 
kívül egyéb nyelvjárástani külömbseget nem tapasztaltam e politikai 
határ közelében északra és délre eső községek nyelvében. Ha ERDÉLYI 
ezt az egyetlen egy eltérést elegendőnek tartja arra, hogv az alcsíki 
nyelvjárással szemben (ez a fogalom is csak olyan lucus a non lucendo!) 
t u d o m á n y o s értelemben vett háromszéki nyelvjárásról beszélhessen, 
engedje meg viszont, hogy STETJER pl. az éí, ö'Á, ö~ kettőshangzóknak, 
a tb. 3. sz. birt. személyrag -ik alakjának, az á-a > á-o hasontalanu-
lásnak, a val, -vei rag illeszkedés nélküli alakjának a kérdéses vidé
keken közösen meglevő sajátságát (1. id. nyelvj. térk.) elegendőnek 
tarthassa arra, hogy az alcsíki és háromszéki nyelvjárás szembeállí
tásának jogosságát tagadhassa. Mert quod uni justum, alteri aequum. 
S ha talán mindkettejüknek igazuk volna — pedig a maga szem
pontjából csakugyan mindegyiknek igaza van — akkor miféle tudo
mányos értéke van a külön nyelvjárások megállapításának ? 

Nem egészen szerencsés ERDÉLYI a másik, STEUERtól a homoródi 
nyelvjáráshoz csatolt községcsoport revindikálásával sem. Azt mondja, 
hogy Baróton, Nagybaczonban és Bodoson nagy ritkán hallható ugyan 
némi ö-zés, de: 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVII. 81 
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«Itt csak a nyelvjárások egymásra hatásával van dolgunk, a mit a 
közeli szomszédságból és kölcsönös érintkezésből is magyarázhatni, s mi
vel az é'-zés, tehát a háromszéki sajátság általánosabb, s mivel maga 
STEUER szerint is csak némileg csap át a homoródi nyelvjárás Három
székbe (Nyr. XXII. 216.): e kisebb részt is helyesebben és jogosabban a 
háromszéki nyelvjáráshoz kell visszacsatolnunk, mint amaz északit is. 
Természetesen a nélkül, hogy a politikai felosztáshoz ragaszkodnánk.» (322.) 

Én magam annak idején, mikor e községekben jártam, még 
annyi ö-zést sem tapasztaltam, mint a mennyit ERDÉLYI, azért nyelv
járási térképemen nem is jeleztem itt semmi J-zést, most azonban 
mégis azt kell mondanom, hogy Háromszék vármegye mai területén 
igenis van o-zés, még pedig nemcsak a szomszédos Udvarhely vár
megyei községek nyelvjárásának természetes hatása következtében, 
hanem már régóta, az első település ideje óta. 

Jól emlékszem arra, hogy mikor 1905 nyarán Málnásfürdőről 
reggel elindulva dél felé Nagybaczonba értem, a falun át folyó pataktól 
délkeletre eső községrészen haladtam végig s ott körülbelül négy órán 
át 10—15 emberrel-aeszonynyal beszélgetve, a délután folyamán át
mentem a közeli, de már Udvarhely megyéhez tartozó Kisbaczonba. 
Nagybaczonban még semmi ö-zést sem tapasztaltam. Kisbaczonban 
azonban már teljes erejében észlelhettem az ó'-zés homoródvidékinek 
nevezhető módját. Jól emlékszem még arra is, hogy Nagybaczonban 
azt hallottam, hogy a községnek a patakon túl levő részét Telegdi-
baczonnak hívják. Ennek akkor semmi fontosságot sem tulajdoní
tottam, de azóta JAKAB-SzÁnEczKYnek Udvarhely vármegye története 
ez. művében a következő adatra bukkantam: 

«Arra, hogy Telegd hajdan Udvarhelyszék neve volt, felhozzák azon 
tényt is, hogy Udvarhelyszék és Háromszék közös határán volt Baczon 
nevű nagyközség, melyet a közbül folyó Barát pataka választott el, s a 
jobbparti, Udvarhelyszék felőli rész volt Telegdi-Baczon, a Háromszók 
felőli balpartinak neve: Sepsi-Baczon.» (199. 1.) 

Felmerült tehát ezzel az a kérdés, hogy vájjon ez a Telegdi-
baczon, bár csak egy patak választja el Sepsibaczontól, megŐrizte-e 
máig is azt az ö-ző nyelvjárását, a melyet a hajdani telegdi esperes-
séghez tartozó többi községek analógiájára, eredeti politikai hova
tartozása alapján a régebbi időre nézve joggal fel lehet tenni ? El
hiszem, hogy a legtöbb ember szempontjából ez igen alárendelt fon
tosságú kérdés, de nekem megérte az újabb odautazás költségét és 
fáradságát, s így meggyőződhettem róla, hogy Nagybaczonnak telegdi 
részében a törzsökös lakosság legnagyobbrészt csakugyan ó'-ző nyelv
járáson beszél.*) 

Bizonyos tehát ebből, hogy a mai Háromszék vármegye terü-

*) Nem lehetetlen, hogy STEUER annak idején éppen egy innen való 
nagybaezoni embert ismert, s ezért gondolta, hogy Háromszék vármegye 
e tájékán néhány község még a homoródvidéki nyelvjáráshoz tartozik. 
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létén, habár csak egy kis ponton is, éppen olyan ö-ző nyelvjárás hall
ható, mint Udvarhely megyének szomszédos vidékein. De ha liberá
lisak vagyunk is, és elismerjük, hogy ez csak újabb, alig 30 éves 
állapot, mert 1876, a megyerendezés éve előtt az o-zés és e zés határa 
csakugyan egybeesett a politikai határral, akkor is ez az e g y e t l e n 
sajátság, a mely Udvarhely és Háromszék megye itt érintkező vidékei
nek nyelvjárását niegkülömbözteti. És ha ERDÉLYI ezt az egyetlen egy 
eltérést elegendőnek tartja arra, hogy a homoródvidéki nyelvjárással 
szemben t u d o m á n y o s értelemben vett h á r o m s z é k i n y e l v j á r á s 
ról beszélhessen, akkor én viszont legalább is annyi joggal elég
telennek tarthatnám, mert nem egy, hanem több olyan nyelvjárási 
sajátságra tudnék reámuiatni, a melyek Háromszék ós Udvarhely 
megye határán innen ós túl egyformán megvannak, a melyek tehát 
nem elválasztják, hanem összekapcsolják e külömböző közigazgatási 
területekhez tartozó községek nyelvjárását. Éppen így Nagyküküllő és 
Brassó megye magyar nyelvjárásaival is a háromszéki nyelvjárásnak 
jóval több a közös, mint az eltérő sajátsága. Igazi, tagadhatatlan 
határa tehát a háromszéki nyelvjárásnak csak egy felé van — Eománia 
felé. És ERDÉLYI a STEUBRtól elkerített két közsógcsoport visszahódí
tását mégis így fejezi be: 

«Ezek után az előadottak alapján a háromszéki nyelvjárás területét 
úgy jelölhetem meg, hogy határai nemcsak keleten, délen és nyugaton, 
de északnyugaton és északon is egybevehetők a megye politikai határai
val, s a brassó- és nagyküküllőmegyei, csiki ós iidvarheryniegyei, homo-
ródi nyelvjárással szomszédosak.* (H24.) 

Ezek után, az előadottak alapján, én azonban kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy semmi komoly okát sem látom annak, hogy a szom
szédos nyelvjárásokkal szemben, velők mintegy ellentétben, tudo
mányos értelemben vett háromszéki nyelvjárást kelljen megállapí
tanunk. 

Már az a körülmény is, hogy ERDÉLYI brassó- és nagyküküllő
megyei, csíki és udvarhely megyei nyelvjárásról beszél, elárulja, hogy 
politikai és nem nyelvészeti okok vezették a nyelvjárások osztályo
zásában. De még egy körülményre kell rámutatnom, hogy a h á r o m -
s z é k i n y e l v j á r á s fogalmának tudományos értékét kellően meg
világítsam. Arra, hogy ERDÉLYI az e \ ö és a bogár, szekér \ bogár, 
szekér határvonalának nyelvjárásválasztó >erőt tulajdonít, de más, leg
alább is ennyire fontos sajátságok határai (pl. ei, oíí, o" j lé, i'o, fő vagy 
ezek valamelyikének sora és diftongus nélküli állapot), a melyek 
Háromszék vármegye területét keresztül-kasul szelik, egy cseppet sem 
akadályczzák meg abban, hogy háromszéki nyelvjárásról, sőt tudo
mányos értelemben vett háromszéki nyelvjárásról ne beszéljen. Ennek 
a kétféle módon való értékelésnek nincsen ugyan semmi nyelvészeti 
alapja, de okát talán nem nehéz megtalálnunk — Háromszék vár
megye politikai történelmében. Az előbbieknek nyilván csak azért 
tulajdonít nyelvjárásválasztó erőt, mert határuk egybeesik a megye
határral, az utóbbiaktól meg nyilván csak azért tagadja meg ezen 
erőt, mert határuk nem halad a megyehatár mentén! 

21* 
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Hogy melyek azon nyelvjárási sajátságok, a melyek Háromszék 
vármegye közönségeinek magyar nyelvét együttesen jellemzik, a melyek 
tehát megokolttá tennék egy külön «háromszéki nyelvjárás* meg
állapítását, azt csudálatosképpen elfelejti megmondani. Kissé nehéz is 
lett volna, mert Háromszék megye székely nyelvjárásának sajátságai 
között egyetlen egy sincsen, a mely a megye határán túl is, a szom
szédos székely nyelvjárásokban in, még kisebb-nagyobb területen hall
ható ne volna,*) sőt még olyan is csak kettő van, a mely a megye 
egész területén, mindenütt hallható: a többes 3. sz. birt. személyrag 
•ik alakja és — Telegdibaczonról most nagylelkűen haUgatva — az 
é"-zés. A helyett tehát, hogy megmagyarázná, hogy miben is áll tulajdon
képpen a «háromszéki nyelvját ás», kissé feltűnő ugrással rögtön áttér 
arra, hogy e nyelvjáráson belül hány t á j s z ó l á s t lehet megkülöm-
böztetni. í m e : 

«Ezen a megyével tehát egyterületűnek vehető nyelvjáráson meg
figyelésem szerint hangtani alapon, a kiejtés szerint hét, egymástól többé-
kevésbé eltérő árnyalatot, mondjuk tájszólást külömböztethetünk niog. 
E tájszólások jellemző hangtani sajátságait, melyeknek kapcsán egymástól 
való külömbözéseik és egyezéseik is kitűnnek, tán úgy adhatjuk czél-
szerűbben, ha főként a magánhangzókra szorítkozunk, ezeknek azonban 
mindhárom csoportját (felső, középső és alsó nyelvállásúak) áttekintjük az 
egyes tájszólásokban.» (324.) 

Azt már láttuk, hogy milyen édes-kevés jogunk van ahhoz, 
hogy a megyével egyterületű háromszéki nyelvjárásról beszélhessünk, 
ezen tehát nem akarok újra fennakadni, de figyelemre méltó ós már 
csak elvi szempontból is bővebb megbeszélésre szorul ERDÉLYinek azon 
kijelentése, hogy ezen, a megyével állítólag egyterületű nyelvjárásban 
h a n g t a n i alapon hét t á j s z ó l á s t külömböztet meg. 

A n y e l v j á r á s fogalmával szemben álló t á j s z ó l á s n a k nyel
vészeti terminológiánkban új fogalmára vonatkozólag egyelőre cs-ak 
azon, már az eddigiek alapján sem merész, s a később tapasztalandók 
alapján egyre jogosabbá váló sejtésemet akarom kifejezni, hogy aligha
nem ismét a nyelvtudomány körén kívül fekvő okok szülték; az a 
törekvés, hogy valamint a vármegye járásokra (ebben az esetben a 
régi székekre) oszlik, azonképpen a nyelvjárás is tájszólásokra legyen 
osztható. Előbb azonban megkísértem az első elvi kérdés tisztázását; 
annak a kérdésnek eldöntését, hogy a hangtani alap egymagára ele
gendő e a nyelvjárások, vagy akár tájszólások megkülömböztetésére, 
s ha nem elegendő, akkor általában mely nyelvi sajátságok lehetnének 
erre akár tudományos, akár pusztán czélszerűségi szempontból a leg
alkalmasabbak. 

Azt mondja ERDÉLYI, hogy hangtani alapon, sőt valójában csak 
a magánhangzók alapján külömbözteti meg egymástól az egyes táj-
szólásokat. De miért csak a magánhangzók és miért nem a mással-

*) A -va, -ve határozó igenévképzőnek -val, vei alakja látszólag 
ilyen volna, de legközelebb ki fogom mutatni, hogy Udvarhely megyében 
is megvan. 
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hangzók alapján is? És miért egyáltalán hangtani és nem szótani 
vaey mondattani alapon ? Ha Háromszéken csak a magánhangzók 
körében találnánk nyelvjárási eltéréseket, akkor eljárása egészen ter
mészetes volna, de hiszen ott egyéb eltérések is észlelhetők s azt 
talán csak nem állítja, hogy ezek alkalmatlanok volnának ilyen czólra? 
Elvi szempontból tehát mindenesetre önkényesnek kell mondanom 
ezt az eljárását. Mert ha ERDÉLYI LAJOS minden megokolás nélkül az 
összes egyéb természetű nyelvi sajátságok kirekesztésével pusztán a 
magánhangzók alapján csoportosíthatja az egyes községek nyelvét 
nyelvjárásokká, vagy mondjuk bár tájszólásokká, akkor Magyarországi 
Lajosnak is jogában állana ugyané községek nyelvét pl. pusztán a 
mássalhangzók körében észlelhető sajátságaik, vagy pl. alaktani saját
ságaik alapján csoportosítani, s akkor az eredmény persze már egészen 
más lenne. Nyilvánvaló ebből, hogy az ilyen, elvi okok nélkül, önké
nyesen kiszemelt alap se nem czehzerű, se nem tudományos, hogy 
tehát e helyett másban kell majd megállapodnunk. 

De föltéve mégis, hogy ez a nem tndom mi okból kiszemelt 
magánhangzós alap alkalmas volna nyelvjárások felosztására, e hang
tani kritériumok alkalmazása sem kifogástalan, mert ERDÉLYI még e 
szűk körben sem ragaszkodik bizonyos meghatározott elvekhez, hanem 
itt is önkényesen jár el. 

A Háromszék lerületén beszélt magyar nyelvet a következő 
hangtani sajátságok alapján osztja hét tájszólásra: kút, víz, tűz stb. j 
kut, viz tiiz; szegény stb. | szeginy; é, o, Ő \ ei, ö~, oi \ lé, ''ó, M; 
a, á | a, d; az i használata; némely szóban e > e vagy e>e hang
változás. 

Ezek közül az előbbieket elfogadom alkalmas kritériumokul, de 
az utolsót nem. Hogy mórt fogadom el az egyiket, és mért nem a 
másikat, azt nem nehéz megokolnom. Azért, mert az előbbiek mind 
olyan természetűek, hogy nemcsak egyik-másik szóban észlelhetők, 
hanem a szavak egész hosszú sorában jelentkeznek. A hosszú ú, ű, í 
hangok pl. bizonyos területen k ö v e t k e z e t e s e n m e g r ö v i d ü l n e k 
a t ő s z ó e l s ő t a g j á b a n . Ez az ú, ü, í > u, ii, i hangváltozás tehát 
törvényszerű, s így tudományos szempontból kétségtelenül alkalmas 
arra, hogy egyik nyelvjárási területnek a másikkal szemben való jel
lemzésére szolgáljon. Éppen így alkalmasnak találom erre a czélra pl. 
a kettőshangzók vagy az a hang használatát is, mert nemcsak eset
legesen, minden látható ok nélkül állanak egyszer-másszor a hosszú 
hangzók vagy a köznyelvi a helyén, hanem állandóan, vagy legalább 
a szavaknak valamely pontosan meghatározható csoportjában. Az a 
sajátság ellenben, hogy pl. a lehet, csere, nem szókat itt vagy ott nyilt 
e-vel ejtik, vagy megfordítva, pl. a kecske, cseléd, cserép szókban zárt 
é % ejtenek, a milyeneket ERDÉLYI talán harminczat is idéz, ez a saját
ság nem t ö r v é n y s z e r ű , hanem csak e s e t l e g e s , s z ó r v á n y o s 
hangváltozás. Az ilyen adatokat a nyelvjárás részletes leírásában pon
tosan fel kell ugyan sorolni, mert egyik vagy másik okból talán 
nagyon tanulságosak lehetnek, de a nyelvjárás jellemzésére, más szom
szédos nyelvjárásoktol való megkülömböztetésére, alább kifejtendő okok 
alapján az ón nézetem szerint alkalmatlanok. És ha ERDÉLYI az ilyen 
szórványos hangváltozásoknak mégis nyelvjárásválasztó erőt tulajdonít, 
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mért sorolja fel csak az e > e és é > e esetleges változásait, és mért 
h Ugat az a > o, o > a, e>i, i > M stb. változásokról? Mert ha 
valamely nyelvjárás jellemző' sajátságai között olyan lelkiismeretesen 
felsorolja a kecske co kecske-féle hangváltozás eseteit, akkor érthetetlen, 
hogy mért nem említi egy szóval sem pl. a ragya co rogya, veder co 
vider, fii co fül és számos társuk esetét? — Azt kell tehát mondanom, 
hogy a nyelvjárás jellemzésének EitDÉLYr-féle módja egyoldalú, mert 
csak a magánhangzók körében észlelhető sajátságokon alapul, mód
szertelen, mert törvényszerű és szórványos hangváltozást egyaránt el
fogad kritériumnak, és következetlen, mert az egyik esetleges hang
változás minden előfordulását nagy gonddal följegyzi, a többiekét pedig 
meg sem említi. 

Már az eddigiekből is kitetszik ugyan körülbelül, hogy mi az 
én felfogásom a nyelvjárásokról, valamint jellemzésük és osztályo
zásuk módjáról, de összefoglalhatom talán kissé szabatosabban is. 

Ha meg akarjuk vizsgálni valamely község nyelvjárását, a köz
nyelvtől való törvényszerű eltérésekkel aránylag nagyon könnyen, már 
néhány órai beszélgetés alapján tisztában lehetünk, mert mindegyikük 
nemcsak egy-egy bizonyos szóban, hanem a szavak egész sorában 
jelentkezik, minduntalan megüti fülünket, s így nagyon gyorsan 
leszünk abban a helyzetben, hogy eldönthessük, hogy egy-egy ilyen 
sajátság megvan-e a község nyelvében vagy nincsen. De az esetleges 
eltérések megfigyelése, az, olyanoké t. i., a melyek csak ebben vagy 
abban a szóban vehetők észre, az ilyeneknek összegyűjtése csak egy 
községben is hetek és hónapok munkája lesz, és akkor is kérdéses, 
hogy volt e alkalmunk minden ilyen szót hallani, sőt bizonyos, hogy 
egy részük elkerüli figyelmünket, mert véletlenül nem hallottuk. Az 
talán még lehetséges, hogy valaki annak a községnek, a melyben szü
letett és nevekedett, ilyen módon összegyűjtse és feldolgozza összes 
nyelvjárási sajátságait, tehát nemcsak a törvényszerűeket, hanem az 
alakbeli és valóságos tájszókat is, de nagyobb területnek ilyen teljes
séggel való felgyűjtése erőnkön felül való feladat volna. Ha tehát 
nyelvjárásainknak egymáshoz való viszonyáról tájékozódni akarunk, 
azt tartom, hogy a lehetőség határain belül maradva a törvényszerű 
nyelvjárási sajátságokra kell szorítkoznunk, tehát azokra, a melyei; 
nemcsak egy-egy esetben, hanem az esetek egész sorában jelentkez
nek, de viszont ne szorítkozzunk csak az ilyen természetű hangtani 
jelenségekre (vagy éppen csak a magánhangzók körében észlelhetőkív, 
a hogy ERDÉLYI tette), hanem vegyük számba a szótan vagy mondattan 
körében jelentkezőket is. Mert a nyelvtan egész területén lehet ilye
neket találni. Ilyen jellemző sajátságnak vehetjük a hangrendszer köré
ben valamely köznyelvi hangnak, pl. az ország legnagyobb részében 
az ly, Datkon az ü hiányát, vagy valamely olyan hang meglétét, mely 
a köznyelvben ismeretlen, pl. az ce, az e, a különféle kettőshangzók; 
a hangok használata köréből pl. az á hang asszimiláló és disszimiláló 
hatását (az apám házo), a s >• sz változást Moldvában, stb.; a szótő 
vultozásai köréből ilyenek pl. a tüz, viz, kut-félék, vagy a kötőhangzó 
zártabb foka; és persze a szóképzés, a ragozás és a mondattan körébői 
is szép számmal lehetne ilyen általános érvényű szabályokba foglalható 
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nyelvjárási sajátságot idézni.*) Azt tartom, hogy ha ezeket tekintjük 
jel'emző nyelvjárási sajátságoknak, és ezekre alapítjuk a nyelvjárások 
osztályozását, akkor eljárásunk mcdszeres is lesz, mert határozott 
elveken nyugszik, és czélszerű is lesz, mert nem haladja meg emberi 
erőnket. Es ez a rendszer nemcsak megvalósítható, de nem is látom 
semmi más módját annak, hogy a nyelvjárások tanulmányozásába vala
mely elfogadható rendet vigyünk bele. Tudományos és czélszerűségi 
okok egyaránt ennek elfogadását ajánlják. 

De ha a nyelvjárások kutatásának ezt a módszerét egy nagyobb 
területen gyakorlatilag alkalmazzuk, a hogy én az utóbbi évek folya
mán megkísérlett em a székelység keleti felén, akkor csakhamar szét
foszlik egy fogalom, a melynek pedig régebben sokan nagy fontos
ságot tulajdonítottak, a pontosan elhatárolhatónak és meghatározható
nak, tehát egységesnek és tudományos értékűnek vélt nyelvjárás 
fogalma. A székelyföldön szerzett tapasztalatom azt bizonyítja, hogy 
az általános érvényű nyelvjárási sajátságok határai ma annyira össze
vissza keresztezik egymást, annyira nem haladnak párhuzamosan, hogy 
talán kettőt sem lehetne találni, a melyek fednék egymást, tehát 
egybevágó mértani idomot alkotnának ; és alig hiszem, hogy mások 
más vidékeken majd ezzel ellenkező tapasztalatokat fognának szerezni. 
A nyelvjárási sajátságok elterjedésének mai állapota tohát az én néze
tem szerint teljességgel kizárja azt, hogy a magyar nyelvjárásterületet 
bár többé-kevésbbé pontosan elhatárolható nyelvjárásokra lehetne fel
osztani. Ez azonban természetesen nem zárja ki azt, hogy nyelvtörté
nelmi kutatások eredményeinek figyelembevételével, és a történelmi 
és földrajzi viszonyok mérlegelésével egyik-másik kedvező esetben meg 
ne kísérthetnők a nyelvjárási' sajátságok valamely régibb korban, pl. 
a településsel közel egykorú időben való határainak nyomozását, tehát 
az esetleg feltehető eredeti nyelvjárási egységek helyreállítását. De a 
mai állapotot tekintve, azt kell mondanunk, hogy az átmenet nagyon 
is fokozatos, mert a hány eltérő nyelvjárási sajátság elválaszt két 
szomszédos vidéket, körülbelül ugyanannyi közös sajátság össze is kap
csolja őket, a községek egyik csoportjának az egyik, másik csoportjá
nak a másik nyelvjárásba való beosztása tehát mindig az egyéni ön
kénytől függ. Ezért állítottam már a MNyelv I. 447. 1., és állírom 
most is, hogy a rövidség okáért (mintegy gyakorlati czélból) beszél
hetünk ugyan ezentúl is ilyen vagy olyan nyelvjárásról, de hogy az 
ilyen nagyjából való osztályozásnak tudományos értéket nem lehet 
tulajdonítani. Legkevésbbé persze akkor, mikor a felosztás nyilván 
nem nyelvészeti, hanem egyéb okok alapján történt. 

S ezzel áttérhetek ERDÉLYI dolgozata ellen való másik elvi ki
fogásom tárgyalására. 

Fennebb már idéztem ERDÉLYI értekezésének azon helyét, a hol 
azt állítja, hogy a háromszéki n y e l v j á r á s területe egybeesik Három
szék vármegye területével, s hogy ezen belül az ő megfigyelése szerint 

*) Talán csak az egy jelentéstan körében nem lehet ilyen termé
szetű nyelvjárási sajátságokat találni. Én. legalább még eddig egyet sem 
vettem észre. 
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hangtani alapon hét egymástól többé-kevésbbé eltérő árnyalatot vagy 
tájszólást külömböztethettink meg. 

Azt már láttuk, hogy azon állítása, hogy Háromszék vármegyé
vel egyterületű háromszéki nyelvjárásról lehetne beszélnünk, nagyon 
is ingatag alapon áll. Ha akarom, elhiszem, ha nem akarom, nem 
hiszem. De a megye területén belül való hót tájszólás megkülönböz
tetése sem állja ki a tudományos kritikát. Mert hiába állítja, hogy 
ezen felosztásában a hangtani alap (vagy, a mint kiesé laikusan értel
mezi: a kiejtés) volt kritériuma, a valóság az, hogy (egy eset kivételé
vel) tisztán politikai, vagy ha úgy tetszik, történelmi okok vezették. 
A czéi nyilván az volt, hogy annyi tájszólást külömböztessen meg, a 
hány egykor különálló politikai részből alakult meg a mai Háromszék 
vármegye, és a felosztásnak minden más nyelvi jelenség kizárásával 
tisztán a magánhangzós alapra való korlátozása, úgy látszik, nem más, 
mint ugyané czél szentesítette eszköz. Az egykori Sepsi szék alsó és 
felső részének nyelvjárása annyira eltérő, hogy itt nolens-volens kény
telen volt két tájszólást külömböztetni meg; az Orbai , Kezdi- és 
Miklósvári-szék -— három tájszólás; az egykori Fehér megyének két 
foltocskája (melyek közül az egyikben csak két kis magyar falu van!) 
ibinét kettő: íme, ezért van hét háromszéki tájszólás. A valóság 
azonban, sajnos, az, hogy a legtöbb esetben nemcsak hogy a törvény-
sverfí nyelvjárási sajátságok általában, de még a magánhangzói saját
ságok sem egyeznek meg az egykori politikai határokkal. Hogy ezt 
bebizonyíthassam, lássuk az ő tájszólásait egyenként. 

Ha végignézzük azon községek névsorát, melyek ERDÉLYI szerint 
a tőle a l s ó s e p s i n e k nevezett tájszólást beszélik (3í27.) és összehason
lítjuk az egykori Sepsi-szék községeinek ORBÁN BALÁzsnál i Székelyi. 
leírása I I I . 7.) olvasható lajstromával, akkor kiderül, hogy e tájszólás 
területe teljesen fedezi az egykori Sepsi-széknek Gidófalvától és Sepsi-
martonostól délre eső részét, csak legdélibb sarkában veszi még hozzá 
Bodolát és Nyént, a két szomszédos csángó községet. A mai nyelv
járási, vagy mondjuk, tájszólási és egykori politikai határoknak ezen 
meglepő találkozása nagyon érdekes volna, ha csakugyan így állana a 
dolog. De fájdalom, nem így áll. 

Hogy a Sepsi-szék alsó ós felső részét ketté választja, azt helyes
lem, hiszen magam is megjelöltem már előbb, a kel. székelys. nyj. 
térképén közvetetienül Gidófalva és Fotosmartonos fölött az </, ő, 6 \ 
ei, ö'l, öli határvonalát, de hogy ezt a déli részt egységesnek veszi, 
hogy tagadni látszik az ezen belül végig vonuló é, ö, ó \ ié, tő, tó 
vonalát, azt már sehogy sem helyeselhetem. Minthogy ERDÉLYI e 
tekintetben, úgy látszik, mást tapasztalt, mint én, újra bejártam az 
egykori Sepsi-szék keleti felének kérdéses községeit, és újra meg
győződtem róla, hogy bár egy kis hiba csakugyan becsúszott az é, Ö, 
ó | ié, iő, ló határvonalának rajzába, mégis nekem van igazam. A hiba 
az, hogy két község, Komolló és Réty, térképemen a diftongizáló 
területhez tartozónak van feltűntetve, pedig valójában nem tartoznak 
oda. Mostani kirándulásom alkalmával itt semmiféle diftongizálást sem 
vehettem észre, megnéztem első utam alkalmával Komollón és Rétyen 
jegyzett adataimat is, és ezekben se találtam ilyent jelölve. A hiba 
csak úgy eshetett, hogy rajzoláskor kissé elcsúszott a vonalzó, s így 
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Komolló és Eéty alatt húztam meg a vonalat, holott pedig fölöttük 
kellett volna meghúznom. Sajnálattal beismerem ezt a tévedést, de az 
összes többi községekre nézve fenntartom állításomat. Legfeljebb annyit 
jegyezhetek meg esetleges félreértének elkerülése czéljából, hogy az 
lé, iő, VŐ területének nyugati szólén fekvő községekben a diftongizálás 
rohamosan pusztul s már csak a legidősebb nemzedék nyelvében ész
lelhető. Eégebben azonban bizonyára általános volt ós csak azért 
kopott el mindjobban, mert e községek lakosságának földrajzi hely
zeténél és közigazgatási hovatartozásánál fogva évszázadok óta szinte 
kizárólag a Sepsi-széknek kettőshangzót nem ejtő lakosságával kellett 
érintkeznie. Csodálom, hogy ERDÉLYI e kettőshangzókat nem vette 
észre, de meglétük kétségtelenné teszi, hogy az egykori Sepsi-szék 
jilsn részének nyelvjárása nem egységes, lakossága tehát oem is tar-
tozhatik egy törzshöz. Valószínű, hogy a kettőshangzók e tájon nem
sokára leljesen el fosnak tűnni, akkor tehát csakugyan ki fog fejlődni 
egy egységes alsósepsi nyelvjárás vagy bár tájszólás, de ma ilyen még 
csak ERDÉLYI értekezésében van meg. 

A másodikat, ÍIZ o r b a i t á j s z ó l á s t , szerinte a mai orbai járás
hoz, vagy a régi Orbai-székhez tartozó községek beszélik. Csakis ezek, 
se több, se kevesebb. Éppen csak annyit enged meg, hogy e l s ő 
n y o m a i már a kezdi járásba tartozó Várhegyen, Léczfalván, Bitán 
érezhetők, s hogy az ugyanoda tartozó Márkosfalva, Mátisfalva és 
Hatolykfi is i n k á b b ebbe a tájszólásba veendő (328.). 

A székely í-zékek ós székely törzsek közötti viszonyra nézve 
ugyan ismét fölötte tanulságos volna, ha az orbai tájszólás területe 
is ilyen pontosan egybeesnék az egykori Orbai-szék területével, de 
sajnos, most sem így áll a dolog, mert az Orbai-székben beszélt nyelv
járás legfontosabb jellemző vonása, az lé, iő, ~4 kettőshangzók hasz
nálata, messzire meghaladja e szék határait. Mert bár ERDÉLYI tagadja, 
de én bátran állíthatom, minthogy a múlt nyáron másodízben is meg
győződtem megfigyelésem helyességéről, hogy nemcsak azon sepsi 
járásbeli községekben észlelhetők, a melyekről az elébb szóltam, hanem 
a kezdi járás egész déli felében is, Bitától fel Volálig. Legfeljebb 
annyit kell a községek e csoportjára nézve is megjegyeznem, hogy a 
diftongizálás itt is már kihalóban van és semmiesetre sem olyan álta
lános, mint a teljesen egységes orbai járásban. Ennek is az a ter
mészetes oka, hogy e községek a nagyforgalmú brassó-kézdivásárhelyi 
országút mellett fekü^-znek, hogy közigazgatási tekintetben az északi 
felében nem diftongizáló Kezdi-székhez tartoztak, közgazdasági tekin
tetben pedig a szintén nagyobbrészt nem diftongizáló alsósepsi vidékre 
voltak utalva, a velük egyeiedetű, de félreesőbb orbai lakossággal 
pedig mindig jóval kevesebbet érintkeztek. 

Ha tehát a tájszólásnak ezen egyetlen lényeges jellemző vonása, 
a kettőshangzók használata (mert a mit ERDÉLYI ezenkívül itt még 
megemlít, az mind jelentéktelen apróság) nemcsak az orbai járásban, 
hnnem rajta kívül még legalább ekkora területen dívik, akkor semmi 
jogunk sincsen a tájszólást mesterségesen az egykori Orbai szék határai 
közé szorítani. S ha nincs o r b a i t á j s z ó l á s , még kevésbbó lehet 
szó k e z d i t á j s z ó l á s r ó l , mert képtelenségnek tartom az északi köz
ségeket, melyekben nyoma sincsen semmiféle kettőshangzónak, és a 
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délieket, melyekben még néhány évtizeddel ezelőtt teljes erejében 
kellett dívnia az ié. vő, i'o-nak, egy tájszólás kalapja alá fogni csak 
azért — mert ugyanazon politikai egységhez, a Kézdi-székhez tartoztak. 

De legjobban bizonyítja ERDÉLYI felosztásának nem nyelvészeti, 
hanem politikai eredetét, ha egymásután elolvassuk, a mit ezután 
következő három tájszólásának, a s z é n t i é le kinek, f e l s ő s e p s i n e k 
és m i k l ó s v á r s z ó k i n e k jellemzésére elmond (332—337.). Az elsőtől 
az utolsóig mindegyiknél ugyanazokat- a sajátságokat sorolja fel, szinte 
szószerint ismételve, éppen csak az utolsónál említi meg új saját
ságként az ossó, bossó, kopossó-féléket.*) Miért kellett tehát e vidékek 
nyelvét mégis három külön tájszólásnak venni, holott legfeljebb csak 
annyira külömböznek, mint a tojás és a tojás ? — Miért ? Azért, mert 
valamikor három külómböző politikai egységhez lai'toztak. 

Az utolsó tájszólás körébe négy falu lakossága tartoznék, de 
ezek közül kettőben, Élőpatakon és Frősdón oláh a nagy többség, s 
csak alig van bennük egy kevés magyarság. Marad tehát Hídvég és 
Arapatak. Ezeknek tájszólásáról még ERDÉLYI is elismeri, hogy alapjá
ban az alsósepsibelivel egyezik, s a miatt az egy-két kisebb eltérés 
miatt, melyet fel tud hozni, bizonyára nem emelte volna nyelvüket 
külön tájszólás rangjára — ha e községek nem tartoztak volna vala
mikor Fehér megyéhez. 

A hol tehát lényeges külömbségek vannak, mint pl. Alsósepsi-
ben és Kézdiben, ott ERDÉLYI csak egy-egy tájszólást hall, mert az 
eltérő nyelvjárású vidékek egy-egy közigazgatási egységbe tartoztak; a 
hol pedig semmi külömbség sincsen, mint Szentlélektől le Miklós
várig, ott három tájszólást állapít meg, mert ez a terület három külön 
közigazgatási egységre oszlott. Nyilvánvaló mindezekből, hogy ERDÉLYI 
nem a «voraussetzungslose Forschung» útján jutott ezen hét tájszólás 
megállapításához. Nem történeti alapon írt ő a háromszéki nyelvjárás
ról, hanem történeti alapra erőszakolta a háromszéki nyelvjárásokat. 

Említettem e czikkem elején, hogy nem szándékozom ERDÉLYI 
dolgozata ellen való minden apró csepvő megjegyzésemet felsorolni, 
hanem csak az elvi kérdéseket akarom megvitatni. Őszinte sajnála
tomra azt kellett bizonyítanom, hogy a mi elvi fontosságú dolog van 
e tanulmányában, az vagy elvtelen, vagy helytelen, s így tulajdon
képpen be is zárhatnám soraimat. Mégis elő akarom hozni még két 
kisebb kifogásomat, a kettőshangzók jelölésére é.* a liquidált magán
hangzókra vonatkozókat, mert talán általánosabb órdekűek lehetnek. 

A keleti székelység nyelvjárási térképéhez való magyarázatom
ban már kimutattam, hogy Háromszék területén két rendbeli kettős -
hangzók hallhatók, az ié, tó, "o és az éi, öií, ö*. Az előbbieket helyesen 
tárgyalja ERDÉLYI is (éppen csak azon laikus ízű megjegyzése ellen 
lehetne kifogásom, hogy ezen kettőshangzók z e n g ő v é és é l e s s é 
teszik az orbai beszédet), az utóbbiak jelölése és tárgyalása azonban 
fölötte zavaros, és azért dolgozatának e része ellen valóban a leg
súlyosabb kifogások emelhetők. 

*) Az elsőnél nein említi ugyan a zártabb ^ és a hangokat, de 
kétségtelen, hogy ott is megvannak, mert hol kisebb, hol nagyobb mór
tékben mindenfelé hallhatók Háromszéken. 
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E m l í t e t t é r tekezésemben azt m o n d t a m , s ezt mos t is a leghatá
rozot tabban fönn ta r tom, hogy e ket tőshangzók alakja $£, o'i, ö%, de az 
é;-ből — leginkább hangsúlyos szótagban, r i tkábban azonban m á s 
helyzetben is_ — széles ejtésű e is let t , pl . te-l, kelz, szekeir mel le t t 
tel, kez, szekér is ha l lha tó . ERDÉLYI el lenben a szent lé leki tájszólás 
tárgyalása a lkalmával , a hol először szól róluk, ezeket m o n d j a : 

«Rendesen 7i, ö? v. d>í, ö% (régebbi jelölés szerint eé, aó, <>ő) kettős
hangzókat ejt, p l . : kélz, vŐH, mezőé. Sokszor az é helyett csak szélesejtésű 
e-t kapcsolóhang nélkül, pl. kéz, 'él (él). A kétféle e (*é és *e) kiejtésében 
legalább ón nem vettem észre itt külömbséget, pl. féik és féil, és t án így 
is jelölhetnők az efféléket; féík, fé„l. . . . Az o és ö hangzóknak liquidák 
és pótlónyújtás folytán való meghosszabbodásánál, a mennyire megfigyel
hettem, szintén inkább széles ejtésű változatok járják, mint szűkek; s az 
o ilyen változatai mind és az ó'-nek pótlónyújtásból származott meg
hosszabbodásai egyszersmind diftongizálódnak is. Pl. raSJt és röit i s ; tőt, 
főt, főd, hőt (böjt), de inkább möí v. tSH, faU v. fölt és főid, bŐít.» 
'(332—333.) 

A felsösepsi tájszólásnál ezeket : 

«Rendesen a széles ejtésű vagy diftongizált változatokat ejtik he
lyettük [t. i. é, ö, ó helyett] . Tehát pl. szép v. széip, örökkeí, métt? (miért), 
éjjen (éljen), szaSÍI, kő v. kői és nyíltabban is k&ö stb.» (334.) 

É s egy idetartozó jegyzetében : 

«Megjegyzendő, hogy e kettős hangzókat, valamint az előbbi és 
következő tájszólás kettős hangzóit a régi jelölés szerint eé, aó, «ó'-vel 
jelölhetnők s STEUER is ilyenformán jelölte némi módosítással (A székely 
diftongusok Nyr. 22.). Újabban azonban HORGEE (Nyelvjárási Jegyzetek, 
Nyr. iy03. és többi czikkeiben) pontosabb fonetikai jelöléssel é'i, óu, <>«, 
majd eA, ö!í, oií-vel jelöli, az óu mellett aa-t is jelezve (Nyr. 32 : 559.). 
Laikusok a hangzás után ma is azt a régibb jelölést használnák •— mint 
tapasztal tam — s van annak is alapja. Én azonban itt addig is, míg e 
kettőshangzókat tárgyalom, a HoRGRR-féle újabb jelöléseket a lka lmazom; 
megjegyezve azonban, hogy csakugyan sokszor nehéz e diftongusokat 
pontosan visszaadni s öu ejtés helyett Háromszéken is eme pontokon 
éppen találkozni aM (aó) sőt a", é£ és «o nyíltabb ejtéssel is. (U. ott.) 

Ebben a h á r o m idézetben annyi a megigaz í tan i való, hogy az 
ember szinte az t sem tudja, hogy m i n kezdje. 

Először is n e m úgy kellett volna mondania , hogy e vidék ren
desen ei, ö? (v. ali). ói ( r é g e b b i j e l ö l é s s z e r i n t eé, aó, °ö) kettŐs-
hangzóka t ejt, m e r t az eé, aó, °ő je lölésnél n e m az a fontos, hogy 
r é g e b b i , h a n e m az, hogy h e l y t e l e n , e szerint t e h á t semmiképpen 
sem je lölhetnők m a is a régi m ó d szer int , m i n t a hogy a jegyzetben 
állítja. Az, hogy STEUER (Nyr. 22.) és ERDÉLYI (NyF. 1 3 : 1 2 . ) így 
jelölték, és hogy laikusok m a is ezt a régibb jelölést használnák, n e m 
teszi helyessé a helyte lent . Mert az t minden , némi fonetikai gyakor
la t ta l biró fülnek ha t á rozo t t an észre kell vennie , hogy i t t n e m eé, aő, 
6 vagy °ö (mert egyszer így jelöli, másszor meg úgy) , h a n e m igenis 
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e% ö:i, ö" kettőshangzókat ejtenek. Hiszen ERDÉLYI maga sem meri 
határozottan fenntartani ezt a régebbi, téves jelölést, mert csak zárójel 
között és jegyzetben próbálkozik vele, de mikor tanulmánya vége felé 
egybeveti a háromszéki nyelvjárást a drávavidéki és palócz nyelvjárá
sokkal (a hol eddigi tudomásunk szerint csakugyan ezek dívnak), 
mégis újra ott szerepel az egyezés bizonyítékaként — az eé, aó, eS 
(342-343.) 

Hogy milyen bizonytalan lehet ő e kettőshangzók természete 
felől, az kitetszik onnan, hogy szerinte az eí-t nemcsak eé nek jelöl-
hetnők, hanem még ti'-nek (je£k, fed) és ("i'-nek is (öröke-). Az öi' 
hangot nemcsak aó nak lelöli, hanem így is : sza°ll,*) vaSt, raSJt 
(rojt. — Ez utóbbi fonétikailagleírva ra"d volna, tehát olyan dif
tongus, a mely triftongus!) Az öí' mellett pedig van szerinte nemcsak 
«o és °ö, hanem még «$ is! 

Megengedem, akadhat ember, a ki egyszer-másszor csakugyan 
ejti az ERDÉLYI jelölte különféle kettős hangzók egyikét másikát, de 
hiszen talán nincsen olyan lehető emberi hangárnyalat, melyet néha 
mi magunk is ne ejtenénk, a nélkül természetesen, hogy ezek mind 
a mi nyelvünknek rendes, megszokott, jellemző hangjai lennének. 
Lehetetlenség, hogy mind e tarka-barka ketlőshangzók a háromszéki 
nyelvjárásnak csakugyan rendes, megszokott, jellemző hangjai volná
nak, följegyzésüknek tehát csak akkor lett volna értelme, ha ERDÉLYI-
nek az a lehetetlenség lett volna a czélja, hogy egyáltalán minden, 
valamely háromszéki ember beszédében hallott hangot fonetikailag 
följegyezzen. Egyedül az ilyen elvétve, szórványosan hallható kettős
hangzóknak felsorolásával csak azt érte el, hogy az ő értekezéséből 
ugyan senki sem nyerhet tiszta képet arról, hogy tulajdonképpen 
milyen kettőshangzók hallhatók Háromszék vármegyében. Némi joggal 
az eí, őf, ö" kettőshangzókon kívül éppen csak még az a-t lehetett 
volna felemlítenie, mert ez hangsúlyos szótagban a? helyett Három
széken nem éppen ritkán. Udvarhely megyében meg éppen sűrűn 
hallható, a mint ezt Nyelvjárási jegyzetek ez. értekezésemben (Nyr. 
32 : 559.) már meg is írtam, és ezidei tanulmányútamban újból igen 
sokszor észlelhettem. 

Utolsó e csoportba tartozó megjegyzésem az ilyen kettőshang
zókból fejlődött hosszú magánhangzókra vonatkozik. Abban igaza van 
ERDÉLYinek (én is megírtam ezt már előtte), hogy az £'-ből sokszor 
széles ejtéstí e lesz, de az ö'í, öi helyett ilyen széles ejtésű hosszú 
ö, ö hangot én sohasem hallottam. Eleget figyelgettem őket, de mindig 
csak azt tapasztaltam, hogy a ki nem ejti az ö'i, 52 kettőshangzókat, 
az helyettük csak a köznyelvi szűk ejtésű hosszú o, o hangokat ejtette. 
ERDÉLYI ezen megfigyelésemmel ellentétben a szentléleki tájszólásról 
azt mondja, hogy: «Az o és ö hangzóknak liquidák és pótlónyújtás 
folytán való meghosszabbodásánál, a mennyire megfigyelhettem, szintén 
inkább széles ejtésű változatok járják, mint szűkek; s az o ilyen vál-

*•) Megjegyzendő, hogy az a a 326. lapon olvasható magyarázat 
szerint p ó t l ó n y ú j t á s o s s z é l e s e j t é s ű a hangot jelöl! 
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tozatai mind, és az J-nek pótlónyújtásb<'l származott meghosszabbo
dásai egyszersmind diftongizálódnak is.» Es ugyanezt mondja rövi
debben a felsó'sepsi és miklósvárszéki táj szólásokról is. 

Minthogy széles e csakugyan van, végre is nem lehetetlen, hogy 
néha tán széles ö, ö hangot is ejtenek, bár nekem, mint említettem, 
sohasem sikerült őket határozottan észlelnem, és bár nem valószínű, 
hogy EKDÉLYinek ez jobban sikerült volna, mikor a százezerszer gyak
rabban hallható, tehát kényelmesebben tanulmányozható diftongusokkal 
nem tudott tisztába jönni. De ha csakugyan ejtenének is (minden
esetre csak nagyon ritkán) ilyen ö, ö hangokat, akkor is tévedésben 
van ERDÉLYI eredetük felől. Idézett soraiból az tűnik ki, hogy ő azt 
hiszi, hogy ezek az ö, ö hangok eredetibbek a kettőshangzóknál, holott 
a fejlődés menete kétségtelenül c-ak ez lehetett: volt, föld > volt, 
föld > vöt, főd > vöU, főid és — ha ez az utolsó fok csakugyan meg
van —t vöt, föd. 

Áttérve tárgyalni kivánt kifogásaim utolsó, a liquidatio jelen
ségeire vonatkozó csoportjára, tulajdonképpen idéznem kellene érte
kezésének teljes másfél lapnyi szövegét, de helykimélés czéljából kérem 
a tárgy iránt érdeklődő olvasót, hogy olvassa át előbb azt a bekezdést, 
a mely a 325. 1. elsi'i sorával kezdődik és a 326. 1. közepéig tart. El 
kéli olvasnia talán kétszer-háromszor is, mert igazán kemény dió, 
csak az a kár, hogy a bele rossz. 

I t t mindjárt fönn kell akadnunk legelső mondatán: «A rövid 
magánhangzók a folyékony.. . mássalhangzók fi, r, j) elé kerülve, 
ha azokkal egy ezótagban á l lanak . . . kissé hosszabban hangzanak.»— 
Ez igaz ugyan, de csak félig, a féligazság pedig tudvalevőleg nem 
igazság. A dolog ugyanis úgy áll, hogy a vele egy szótagba tartozó 
l előtt álló magánhangzó megnyúlik ugyan, de csak akkor, ha nem 
következik utána hosszú 11. Határozottan állíthatom, mert évek ' ' ta 
figyelgetem ezt a jelenséget, hogy a Székelyföldön a megellik, faluk: 
farol, oldalog, kellett, szöllő, olló, illogat-íéle esetekben az 11 előtt soha
sem áll hosszú magánhangzó. (Sőt 11 még az őt megelőző, eredetileg 
hosszú magánhangzót is megrövidíti, pl. töllem, fillér: szakaszvezető < 
diai. ném. fírer, ullet < úgy lehet, stb.) *\ hosszú és rövid r s m^g 
inkább az ilyen j és az előttük álló magánhangzók közötti viszonyt 
még nem volt alkalmam eléggé megfigyelni (azért is nem írtam eddig 
mind ez érdekes jelenségekről), de annyi már is bizonyos, hogy ERDÉLYI 
megfigyelései még a magaméinál is hiányosabbak. A liquidatio jelen
ségének a passzus első soraiban adott meghatározása tehát nem ki
fogástalan s azért nem helyes természetesen az sem a mit a passzus 
végén a hosszú 11, rr, jj' ről mond. Az ll-re vonatkozó állítása, mint 
láttuk, minden bizonynyal helytelen. 

Nem kifogástalan az sem, a mit a pótlónyújtásról mond. Egy 
helyt azt olvassuk, hogy: «Némely ilyen [liquidált] szóban . . . a 
magánhangzó után álló l vagy j ki is esik, pl. vöt (volt) s ez az ú. n. 
pótlónyújtá8.» Néhány sorral alább meg ezt: «Amaz [a liquidatio] . . . 
csak j , l, r-nél fordul elő, az utóbbi, a pótlónyújtás meg bármely 
mássalhangzó kiesésénél s teljesebb hospzú hangzónál, pl. ával (= avval).» 
Tehát egyszer azt mondja, hogy a magánhangzó után álló l vagy j , 
máskor mp» azt, hogy b á r m e l y mássalhangzó kiesésekor áll be a 
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magánhangzó pótlónyújtása. Mármost melyik állítása igaz ? — Azt 
hiszem, egyik sem. 

A pótlónyújtás jelensége talán megérdemelné a tüzetesebb vizs
gálatot, mert úgy sejtem, hogy e tekintetben &ok minden másképpen 
igaz, mint a hogy eddig gondoltuk. Erre a tüzetes vizsgálatra így 
hirtelenében persze nem vállalkozhatom, azért csak azt mondom el, 
a mit ERRÉLYI két állítása kapcsán el kell mondanom. 

Az i-re vonatkozólag teljesen egy nézeten vagyok EiiDÉLYivel. 
«A legtöbb esetben nem az történhetett, hogy a mássalhangzó kiesett 
s ennek pótlására nyúlt meg a magánhangzó; hanem az, hogy a 
hangzót már eddig is hosszan ejtették s ennek következtében esett ki 
utána a magánhangzó.*) (326. 1. jegyz.) Igaz, hogy ERDÉLYI azt gon
dolja, hogy a liquidák hatása következtében megnyúlt magánhangzó 
rövidebb, mint a köznyelvi hosszú magánhangzó, s így egy kis hosszab
bodásról, p ó t l ó nyújtásról mégis lehet szó, én azonban e félig való 
hosszúságot határozottan tagadom (erre alább még rátérek), s azért 
abban a nézetben vagyok, hogy a bot, vöt, főd, vögy, küd stb. esetei
ben szó sem lehet semmiféle pótlónyújtásról, hanem, hogy itt egy
szerűen és pusztán szótagzáró mássalhangzó előtt álló l kiesésével 
állunk szemben. 

Az r kiesése következtében beálló pótlónyújtást ERDÉLYI külön 
nem említi, erről tehát ez alkalommal én is hallgathatok. Hogy j 
kiesése következtében is megnyúlna a magánhangzó, arról most hallok 
először. Hamarjában csak az egy bőt példája jutna eszembe (ha ugyan 
csakugyan ide tartozik). Lehet, hogy ERDÉLYI a tanyittó, gyütteni, 
fétti (<: szék. fejti < közny. félti) eseteire gondolt, de ezeknél csak 
nem lehet szó a magánhangzók pótlónyújtásáról? Végül, hogy bá r 
m e l y mássalhangzó kiesése alkalmával állana be pótlónyújtás — igazán 
nem értem, hogyan tudott ERDÉLYI ekkorát tévedni! Ez másutt sem 
igaz, legkevésbé igaz pedig Háromszéken. S hozzá még az a szeren
csétlen példa: dval (avval), holott mindenkinek, a ki csak egy napig 
tartózkodott is a Székelyföldön, tudnia kell, hogy a székelyek rövid 
a val ejtik! 

Azt állítja továbbá ERDÉLYI, hogy a liquidatio következtében 
megnyúlt hangzó nem olyan hosszú, mint a köznyelvi hosszú, vagy 
pótlónyújtás következtében keletkezett hosszú magánhangzó. Most is, 
és már régebben is nem egyszer, de százszor figyelgettem és próbál
gattam, hogy van-e külömbség pl. elment és ere, görhe és tőrbe, orvos 
és óra, cirkál és irkál, ülnek ós tűrnek kérdéses magánhangzóinak idő
tartama között, de soha a legcsekélyebb külömbséget sem tudtam 
észrevenni. Hogy van-e azonban külömbség akarta és ára, gödőrbe és 
tőrbe, bokorba és óra, elkerülnek és tűrnek hosszú magánhangzói 
között, arra nézve még nem tudnék teljesen határozott választ adni. 
Egyszer-egyszer szinte hajlandó volnék megengedni, hogy van egy kis 
időtartambeli külömbség közöttük, máskor meg úgy látom, hogy 
semmiképpen sincsen. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést véglegesen és 
kétségtelenül csak kísérleti úton lehetne eldönteni. ERDÉLYinek a 
liquidatio és pótlónyújtás jelenségeire vonatkozó szabálya tehát ilyen 
általános érvényességgel semmiesetre sem állhat meg. Az én tapasz
talatom szerint ezt a szabályt ma így kellene fogalmazni: A rövid 
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magánhangzók velük egy szótagba tartozó folyékony mássalhangzó 
(l, r, j) elé kerülve, hangsúlyos szótagban — akár esett ki utóbb ez 
az l, r, j , akár nem — olyan hosszúak lesznek, mint a köznyelvi 
hosszú magánhangzók; hangsúlytalan szótagban is megnyúlnak, de 
lehetséges, hogy nem a teljes köznyelvi hosszúságra. 

De ERDÉLYI szerint a köznyelvi és a liquidatio következtében 
keletkezett hosszú hangok nemcsak az időtartam, hanem még a képzés 
módja tekintetében is külömböznek ós azért az ilymódon keletkező 
más más hangárnyalat megkülömböztetésére más-más hangjelölést is 
ajánl (J26.), Az ember ugyan szinte elkábul belé, míg mindezt ki
hámozza az ő, e bekezdésben kissé homályos és kuszált fogalmazásá
ból, melyet a példáknak nem a maguk helyén, hanem együttesen való 
közlése még nehézkesebbé tesz, és mégis lehetetlen tisztán megérteni, 
hogy szerinte csak egyik-másik hosszú hangzónak van-e ilyen négy
féle (félig hosszú széles és szűk, teljes hosszú széles és szűk) árnyalata, 
vagy az összeseknek. De akármi legyen is e tekintetben az ő véle
ménye, mindenképpen irigyelnem kell fülének bámulatos érzékeny
ségét. Csak azon csodálkozom, hogy ilyen finom hallással hogy nem 
tudott eligazodni az &, öii, ö~ diftongusokon? 

Nem akarok még hosszadalmasabb lenni, azért röviden csak 
annyit, hogy ez az egész fonetikai hókusz pók asz nem ér egy fabatkát 
sem, mert az egész Székelyföldön nincs más közhasználatú szóles 
ejtésű hosszú hangzó, mint a rövid é'-nek hosszú párja. A köznyelvi 
ser-bői tehát lehet serből, sernek, ser stb., de már a bor-hó\ nem lesz 
se bor, se bőr, se bőr, se bőr, se semmi más, csak bőr. 

Hosszasan foglalkoztam ERDÉLYI dolgozatával, de úgy gondolom, 
hogy csak olyan részleteivel, melyek igazán megérdemelték a meg
vitatást vagy helyreigazítást. S ha most összefoglaló ítéletet kellene 
mondanom róla, bizony nem sok jót mondhatnék. A dolgozatnak igen 
fényes ugyan a tudományos apparátusa — a nyelvészeten kívül még 
felvonul benne a bibliographia, a történelem, a földrajz, a politika, a 
vallás, az ethnographia és a folklóré, sőt még a térképészet is — de 
a háromszrki nyelvjárásról való pozitív tudásunkat igen kevéssel vitte 
előbbre. A magyar nyelvtudomány érdekében tehát azt kell óhaj
tanom, hogy magának a háromszéki nyelvjárásnak még csak ezután 
készülő leírása olyan legyen, a milyen az időkről és módokról szóló 
mutatvány, ne pedig olyan, a milyen a bevezetés volt. 

HORGER ANTAL. 

Válasz Horger bírálatára. 

HoRGERnek A háromszéki nyelvjáráshoz szóló okvetetlenkedő és 
kákán is csomót kereső megjegyzéseire csak röviden válaszolok. Arról 
nem is beszélek, hogy a háromszéki nyelvjárás időalakjairól és módjai
ról szóló értekezésemet csak «szokatlan részletességéért*) dicséri meg 
és jót is «mondhatna» róla, természetesen csak azért, hogy annál 
jobbat üthessen fent említett dolgozatomon «elvi szempontbólo. Mert 
ha «minden apró-cseprő megjegyzést* itt nem akart is felsorolni, a mit 


