
MUTATVÁNY A HÁROMSZÉKI TÁJNYELVI ATLASZ-BóL 

GÁLFFY MÖZES és MARTON GYULA 

l. A nyelvatlaszak szerkesztése évtizedek óta egyike a nyelvtudo
mány legidőszerűbb feladatainak 1. Az érdeklődés oka elsősorban az, hogy 
a nyelvjárások rendszerének beható megismerését a nyelvatlaszak gazdag, 
módszeresen szerkesztett kérdőívvel gyűjtött és pontosan lejegyzett anya
ga teszi leginkább lehetövé. A nyelvföldrajz jelentősége azonban nem 
korlátozódik a nyelvjárástanra. Meillet Antoine már a huszas években 
hangsúlyozta, hogy a modern nyelvtörténet elképzelhetetlen jól megala
pozott nyelvföldrajz nélküF. Wartburg Walter az ötvenes évek legelején 
megjelent munkájában már úgy vélekedik, hogy GilHéron Jules nyelv
földrajza egyike a legfontosabb hajtóerőknek, amelyek a XX. század 
nyelvtudományának gyors fejlődését előidézték3• A nyelvatlaszak jelen
tősége azonban már rég túllépte a nyelvtudomány egészének a kereteit 
is. A bennük rendszerbe foglalt gazdag nyelvjárási anyagat ma már nem
csak a nyelvtörténet, az összehasonlító nyelvészet és a nyelvtudomány 
többi ágának művelői értékesítik, hanem számos nem nyelvtudományi ág 
szekemberei is. így felhasználják a néprajz, a folklór, a település- és 
népiségtörténet, a gazdálkodás- és művelődéstörténet, a növény- és állat
tan, sőt a kőzettan és földrajz szakemberei is4• 

Ez a magyarázata annak, hogy amikor az 1940-es évek vége felé a 
kolozsvári egyetem magyar nyelvtudományi tanszéke távlati tcrvét kör
vonalazta, egyik legfontosabb teendőjeként a romániai magyar nyelvjá
rások nyelvföldrajzi felvételezését jelölte ki. Ezen kívül az elvégzendő 
feladatok közé soroltuk a nyelvjárások gazdag szókincsének gyűjtését, 
különös tekintettel a tájszavakra, a különböző népi tevékenységi terüle
tek és kisipari ágak szakszókincsére, a személy-, állat- és földrajzi ne
vekre stb.5• Kezdettől fontos feladatunknak tartottuk a magyar nyelv 
román kölcsönszó rétegére vonatkozó adatok gyűjtését, majd feldolgo
zását6. 

2. Első tájnyelvi atlaszvállalkozásunk a moldvai csángó nyelvjárás 
nyelvföldrajzi felvételezése vole. E tanulságokban rendkívül gazdag 
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nyelvjárás tanulmányozását még be sem fejeztük, 1954-ben - természe
tesen a szükséges módszertani előkészítés után - megkezdtük a Székely 
Nyelvjárási Atlasz anyaggyűjtését. Mivel a székely nyelvjárásterület há
rom nagyobb egységből áll, már eleve úgy láttuk, hogy a gyűjtés eredmé
nyét három tájnyelvi atlaszban dolgozzuk föl : a háromszéki, csíki-gyer
gyói és urvarhelyszéki atlaszban. 

A terepmunkát Háromszék területén kezdtük meg, utána Csíkban és 
Gyergyában gyűjtöttünk, majd Udvarhelyszéken. E meglehetősen hosszú 
ideig (1954-1967) tartó gyűjtőmunka két mozzanatból állott. Első moz
zanatként felkerestük az összes székely lakosságú településeket és össze
gyűjtöttük az atlasz megszerkesztéséhez szükséges anyagot. Ezt a munkát 
jelentős részben e mutatvány szerkesztői végezték, mindössze az udvar
helyszéki tájszólásban vettük igénybe két munkatársunk, Vámszer Márta 
és Vöő István segítségét. A gyűjtés második mozzanatát a gyűjtött anyag 
ellenőrzése és kiegészítése képezte. Ebben, főleg a háromszéki részeken, 
több munkatársunk is segített : Balogh Dezső, Murádin László, Teiszler 
Pál és Vöő István, a nyelvjáráskutatásnak mind megfelelő tapasztalatok
kal rendelkező szakemberei. 

Amint azt a gyűjtés megkezdése után írt tájékoztatónkban előadtuk, 
az eredeti elgondolás az volt, hogy a tájnyelvi atlasz anyagának gyűjté
sével párhuzamosan a legjellegzetesebb pontokon kikérdezzük a Magyar 
Nyelvjárások Atlaszának tőlünk többszáz kérdéssel kiegészített kérdő
füzetét is, de ugyanakkor gazdag anyagat gyűjtünk a név- és igeragozási 
rendszerre, valamint a fakitermelés és fafeldolgozás szókincsére vonat
kozólag is8• E nagyszabású tervből nem tudtunk mindent megvalósítani, 
a legjelentősebb feladatot azonban, a tájnyelvi atlasz anyaggyűjtését 
hiánytalanul sikerült elvégeznünk. Háromszék nyelvjárási szempontból 
legjellegzetesebb tizenhat pontján kikérdeztük a nagy kérdőfüzetet is, 
ugyanezeken a pontokon a név- és igeragozási rendszert is tanulmányoz
tuk. A fakitermelés és fafeldolgozás szakszókincsének módszeres gyűjtése 
elmaracW, ezzel szemben 1968-ban megkezdtük a tájszókincs gyűjtését, 
amelyből egy székely tájszótárt szándékszunk szerkeszteni. Ez a szótár, 
melybc özv. Nemes Zoltánné torjai tájszójegyzéke, valamint Salamon 
Sándor rétyi tájszójegyzéke 10 is bedolgozható, szerves kiegészítése lesz a 
Székely Nyelvjárási Atlasznak Emez a székely nyelvjárás hang- és alak
tani rendszerét, valmint a legfontosabb és nyelvtudományi szempontból 
legtanulságosabb tájszavakat tartalmazza, a tájszótár pedig a nyelvjárás 
ma is rendkívül gazdag tájszókincsét 11• 

Mint látható, a Háromszéki Tájnyelvi Atlasz, melyről az alábbiakban 
nyújtunk rövid tájékoztatót, része a székely nyelvjárás három részből 
álló atlaszának, de ugyanakkor része annak a nagyszabású, 1954-ben el
kezdett s még most is folyó gyűjtő- és feldolgozó munkának, mclynek 
célja a székely nyelvjárás rendszerének és tájszókincsének feltárása és 
feldolgozása. 

3. Az anyag összegyűjtéséhez mindenek előtt szükség van egy jól 
összeállított kérdőfüzetre. Ennek az anyagát a nemzetközi szakirodalom
ban napjainkban érvényes szempontoknak és a gyakorlati kivitelezésnek 
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megfelelőerr kell összeválogatnunk. Ma elméleti tekintetben szükséges, 
hogy a kérdőív a nyelvi rendszer lényeges vonásait hordozó anyagot ölel
jen fel, de a teljesség igénye nélkül. Elsősorban a hangrendszer tanulmá
nyozásához szükséges adat anyagot kell tartalmaznia olyan mértékben, 
hogy segítségével a vizsgált tájnyelvi alakulat fonémarendszerét és reali
zációs változat-rendszerét, az összetevő elemek megterheltségi viszonyait 
meg lehessen állapítani. Ehhez megfelelő számú, különböző hangtani hely
zetben levő adat kérdőfüzetbe iktatására van szükség, hiszen így állapít
hatjuk meg a jelenségek rendszerszerű, illetőleg szórványos, mindössze 
néhány szóhoz, szóalakhoz kötött jellegét. Ilyen úton alakíthatjuk ki a 
nyelvjárásra jellemző hangrendszerbeli jellegzetességeket. Minthogy a 
nyelvjárás elsősorban hangrendszerében önálló rendszer az össznépi nyel
ven belül, érthető, hogy a nyelvföldrajzi anyaggyűjtéshez mi is a hangtani 
jellegű kérdéseket iktattuk nagyobb számban kérdőfüzetünkbe. 

A szóföldrajzi jelenségek gyűjtéséhez ugyancsak megfelelő számú 
kérdést iktattunk be. Főként a székely nyelvjárásban területi vonatkozás
ban megoszlást mutató szóanyag szerepel kérdőívünkben. 

Az alaktani jelenségek közül azonban csak a legfontosabbak felvéte
lére gondolhattunk, mert e tekintetben kevesebb, a székely nyelvjárásra 
sajátosan jellemző jellegzetesség figyelhető meg. És ez így van általános
ságban is mindenik tájnyelvi alakulatban12• 

Kérdőfüzetünk első változatában híven követtük az itt említett elvi 
szempontokat annál is inkább, mivel a gyakorlati kivitelezés némiképpen 
kedvezőnek látszott. Amint az előzőkben láttuk, az alakrendszertani anyag 
gyűjtését külön csoport kezdte meg. A munka folyamán azonban az ere
deti terv megváltozott, az alaktani sajátosságokat gyűjtő csoport nem foly
tatta munkáját. Emiatt a kérdőfüzet anyagát ki kellett egészítenünk szá
mos alaktani kérdéssel, elsősorban azért, hogy az ige- és névszótő rendszer 
tanulmányozása is lehetővé váljék. így az eredetileg 724 adatot tartalmazó 
kérdőfüzet mai formájában 894 adatot ölel fel. A beiktatott újabb kérdé
sek zöme - amint említettük - alaktani természetű. Eszerint az eredeti 
százalék arány, amely szerint a hangtani kérdések 52,40/o-ot, a szóföldraj
ziak 31,6o;0-ot, az alaktaniak 14,50/0-ot, a jelentéstaniak meg 1,5o;0-ot tet
tek ki 13, így alakult : hangtani jellegű kérdés 40,71 o;0, szóföldrajzi termé
szetű 21,450/0, alaktani jellegű 36,980/o és jelentéstani 0,860fo. Persze az 
alak- és jelentéstani meg a széföldrajzi kérdések egyben hangtani sajá
tosságokat is hordoznak; a hangtani jelenségek megfigyelésére fölvett 
szavak, szóalakok pedig gyakran alaktani kérdésben is tájékoztatnak. A 
szóföldrajzi és jelentéstani adatok meg mind hang-, mind alaktani tekin
tetben lehetnek tanulságosak adott esetben. 

Kérdőfüzetünk törzsanyagát úgy válogattuk össze, hogy a Magyar 
Nyelvjárások Atlaszának I. kötetéből 156, II. kötetéből pedig 120 adatot 
tartalmaz. Ez lehetővé teszi a tőlünk gyűjtött anyag és az abban foglalt 
adatok egy részének egybevetését és ezáltal a nyelvjárási sajátosságok 
egységes jellegű tanulmányozását. Másrészt törzsanyagunk teljes egészé
ben benne foglaltatik a Romániai Magyar Nyelvjárások Atlaszának kérdő
füzctében. Így a két munkálat adatai kölcsönösen kiegészítik egymást, ille-
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tőleg biztosítják a hazai magyar nyelvjárások behatóbb tanulmányozását, 
az adatok egybevetését, egyben pedig a kölcsönös ellenőrzést14• 

Az alaktani függelékbe foglalt kérdések egy része ugyancsak meg.:. 
egyezik a Magyar Nyelvjárások Atlaszában található ilyen jellegű anyag
gal, és kevés kivétellel benne van a hazai magyar nyelvjárások atlaszá
nak kérdőívében is. 

A címszó-anyagot fogalomköröle szerint csoportosítottuk azért, hogy 
az adatközlők mennél természetesebb módon felelhessenek a föltett kér
désre. Egyben pedig könnyebben asszociálhassák a kérdéssel a feleletet, 
sőt lehetőség nyíljék esetleges orvanyag lejegyzésére is az illető fogalom
körbe tartozó, de a kérdőfüzetben nem szereplő, az adatközlőtől említett 
adat följegyzésére. Hiszen a kérdőív csak korlátozott számú kérdést tar
talmazhat. 

A kérdőfüzetben a következő fogalomkörökbe csoportosítottuk az 
anyagat: a mezőgazdálkodás kérdésköre, a ház és környéke, az ember 
és környezete, rokonsága, a táplálkozás, a viselet, a szövés-fonás és ve
gyes, főként nyelvtani vonatkozású kérdések. A fogalomkör szerinti cso
portosítást a zöldség-félékre vonatkozó kérdések zárják. Ezek amiatt ke
rültek a kérdőfüzet végére, mert elsősorban szóföldrajzi kiegészítésnek 
szántuk őket 15 • 

Kérdőfüzetünk mai formájában található végül egy alaktani függelék, 
amelynek a beiktatására - amint említettük - azért került sor, mert 
menet közben a munkaelosztás megváltozott, és a törzsanyagba beiktatott 
alakrendszertani kérdések száma és jellege nem elégítette ki a mai igé
nyeket. 

A kérdőfüzet így, ebben a formájában alkalmas mind a hangrend
szerbeli, mind a legfontosabb alakrendszertani, mind a szükséges, a terü
letre sajátosan jellemző szókészlettani vizsgálódás számára. Ilyen módon -
a jelenségek rendszerszerű vizsgálata révén lehetövé teszi a tájnyelvi ala
kulatok sajátosságainak rendszerszerű bemutatását, az egyes tájnyelvi 
egységek jellegzetes nyelvi gócainak a feltárását és a gócok körül kiala
kult területi egységek elhatárolását. 

4. Ebben a vonatkozásban jelentős mértékben segíti a kutatót az a 
tény, ha a vizsgált tájnyelvi alakulathoz tartozó minden egyes települést 
meglátogat, azaz ha a kutatópont-hálózat teljes sűrűségű. A háromszéki 
tájnyelvi atlasz anyaggyűjtését ilyen szempont szcrint vágeztüle Összesen 
109 helységben kérdeztük ki kérdőfüzetünk anyagát, közöttük három 
városban is : Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyt és Kovásznán. így, a 
városok nyelvének a vizsgálata révén, érzékelteti tájnyelvi atlaszunk a 
fejlődés irányát is, hiszen ezek azok a művelődési központjai az ide tar
tozó, a háromszéki nyelvjárást beszélő lakosságnak, amelyek a társadalmi
gazdasági fejlődéssei együtt a nyelvi fejlődést is megszabják, irányítják16• 

Adatainkat mindig legalább két, de leggyakrabban három, sőt több, 
az illető helységben tősgyökeres lakostól kérdeztük ki, és jegyeztük le a 
kiejtésnek megfelelően. Arra törekedtünk, hogy főként 40-60 év közötti 
adatközlőt találjunk, mert az ő beszéd- és ejtésmódjuk hordozza legjelleg
zetesebben a helyi sajátosságokat. De nem egyszer fiatalabb, olykor vi-
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szont idősebb nyelvmestereink is voltak. Szempont volt továbbá - amint 
-ez már ebben a munkában szokványos - az is, hogy nők és férfiak egy. 
:aránt szerepeljenek közöttük. Helyen-helyen ugyanis eltérés figyelhető 
meg a két nembeli lakosság ejtésében. Emellett 16 helységben a három élő 
nemzedékhez tartozó egyénektől is kikérdeztük kérdőfüzetünknek egy 
megválogatott részét, kb. 150 kérdést, hogy a nyelvben észlelhető nemze
dékváltás szintén tanulmányozható legyen. Így került sor általános iskolai 
t anulók, 20 és 40 közötti, valamint 40 éven felüli felnőttek beszédének 
:tanulmányozására. Ha csak hozzávetőleges számszerűséggel akarnók is 
megállapítani azoknak a háromzséki lakosoknak a számát, akik mun
kánkhoz adatokat szolgáltattak, ezeren felüli számot kellene megjelölnünk. 
Ez a szám nem magas, de ha elosztjuk a megvizsgált települések számá
val, átlagosan 8-10 adatközlő esik egy kutatópontra. Minthogy ezek kü
lönböző neműek, különböző korúak és "bennszülöttek", reméljük, hogy 
s ikerült a valóságnak megfelelő nyelvi anyagot gyűjtenünk, amely tükrözi 
,a maga mozgásában a háromszéki nyelvjárás-változatok legjellegzetesebb 
sajátosságait. 

5. A fentebb ismerteteit kérdőív segítségével gyűjtött anyagból 763 
t érképlapot szerkesztettünk. Az atlasz, nehány bevezető térképlap mel
lett 17, ezeket fogja megfelelő elrendezésben tartalmazni. 

A térképlapok elrendezésének legelterjedtebb módja a fogalmi körök 
szerinti csoportosítás. Többek közt ezt a csoportosítási szempontot követték 
a Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz (1928-1940), az 
Atlasul Lingvistic Roman és A Magyar Nyelvjárások Atlaszának szerkesz
tői 18• Ennek a csoportosításnak megvan az az elvitathatatlan előnye, hogy 
egy-egy fogalmi kör, tevékenységi terület szókincsét együtt találja a ku
tató. Ugyanakkor hátránya, hogy a hangtani és alaktani jelenségek szét
szóródnak benne, aszerint, hova, melyik fogalmi körhöz tartozik a jelen
séget hordozó szó. Éppen ezért újabban kísérleteznek a térképlapoknak 
a nyelvi rendszer elemeire támaszkodó besorolásávaL Minősítik a térkép
lapokat (hangtani, alaktani és szóföldrajzi lapok), majd utána ennek meg
felelően külön csoportba sorolják a hangtani, külön az alaktani és külön 
a szóföldrajzi lapokat. Ezt a rendszerezési elvet követik pl. az Orosz 
N yelvatlasz szcrkesztői 19• 

Mivel a tájnyelvi atlasz fő funkciója a nyelvjárás nyelvi rendszeré
nek és csak kis mértékben szókincsének bemutatása, a fogalmi körök 
szerinti csoportosítás elvéről eleve le kellett mondanunk, a nyelvi rend
s zer jellegének elvét kellett alapul vennünk, Ennek megfelelőerr külön 
fejezetbe kerülnek atlaszunkban a hangtani, külön fejezetbe az alaktani 
és ismét külön csoportba a szóföldrajzi térképlapok A hangtani térkép
lapok besorolásának alapjául a fonéma rendszer szolgál : veláris magán
hangzók, palatális magánhangzók, zárhangok, réshangok, affrikáták stb., 
majd az időtartamviszonyokat és egyéb hangtani jelenségeket bemutató 
lapok következnek. Az alaktani lapok sorrendje ugyanígy követi a leíró 
nyelvtani rendszerezést : névszó- és igetövek, jelek és ragok, a fontosabb 
igealakok, képzők. A szóföldrajzi térképlapok besorolását, tekintve, hogy 
ezek mind tájszavakat tartalmaznak, a tájszók hagyományos csoportosítá-
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sának megfelelően végezzük : tulajdonképpeni tájszók, alakszerinti táj
szók és jelentés szerinti tájszók. Ezen belül betűrendben következnek 
egymás után a térképlapok. Éppen csak megemlítjük, hogy a térképlapok 
mind adatbeírók. 

A nyelvatlasz használatát nagyon meg fogja könnyíteni a mellékelt 
tárgy- és szómutató .Igyekszünk minél több rajzot és fényképfelvételt is 
mellékelni. Ezek a szavak és dolgok kapcsolatának megvilágítását fogják 
elősegíteni, de a néprajz számára is értékes adaiékul szolgálnak. 

CU PRIVIRE LA ATLASUL GRAIULUI SECUIESC DIN TREI-SCAUNE 
(JUDE'fUL COVASNA) 

Autorii in vara anului 1954 au inceput anchetele in vederea adunarii 
materialului unui atlas al graiului secuiesc. Anchetele au fost terminate 
tn 1967, in prezent este in curs redactarea atlasului in trei parti : Atlasul 
graiului din Trei-Scaune ; At~asul graiului din Ciuc !?i Gheorgheni; Atla
sul graiului din Odorhei. Dintre cele trei parti partea a doua (Atlasul 
graiului din Ciuc 1}i Gheorgheni) este redactat in íntregime, in anul 1969 
se termina redactarea Atlasului din Trei-Scaune, metoda caruia autorii 
o prezinta in acest articol. 

Chestionarul cuprinde total 894 date de limba in urmatoarea repar
tizare : 40,710J0 sistemul fonologic, 36,980j0 sistemul morfologic ~i 22,310J0 

lexicul graiulu isecuiesc. 276 de date au fost selectionate din cele doua 
volume ale chestionarului Atlasului lingvistic maghiar in curs de apari
tie, iar restul se refera la sistemul propriu-zis al graiului secuiesc. Reteaua 
de puncte este de o densitate absoluta, insa in localitatile mai mici, sau 
parti de comuna, care au luat fiinta in ultimele decenii prin emigrarea 
unor familii din localitatile suprapopulate ~i al caror grai nu prezinta nici 
o deosebire fata de graiul comunei respective, anchetatorii n-au adunat 
decit roaterialul a 200 de intrebari de baza. In fiecare localitate au fost 
interogati in medie 3-4 informatori, femei Ili barbati, virstnici in genere 
intre 40-70, char ~i 75 de ani. Un anchetator a lucrat numai eu femei, 
celalalt numai eu barbati. 

Hartile cuprind toate datele cuiese pe teren. In vederea evitarii supra
aglomerarii bartilor roaterialul a 41 de puncte a fost trecut in note ~i 
numai roaterialul a 68 de puncte (accstea sint punctele cele mai impor
tante) este scris pe harti. 

Hartile vor fi sistematizate in fclul urmator : I. Harti fonetice ; II. 
Harti morfologice ; III. Harti lexicalc. 

BEMERKUNGEN ZUM SPRACHATLAS DER SZÉKLER-MUNDARTEN 
AUS TREI-SCAUNE (KOl\1ITAT COVASNA) 

Im Sommer des Jahres 1954 wurde von den Vedassern die Feldfor
schung für einen Sprachatlas der szeklerischen Mundarten begonnen. Die 
Untersuchungen wurden 1967 abgeschlossen. Zurzeit ist die Ausarbeitung 
eines dreiteiligen Atlasses im Gang : des Atlasses der Mundarten aus Trei-
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Scaune; aus Ciuc und Gheorgheni; aus OdorheL Der zweite Teil des 
Atlasses (Sprachatlas der Mundarten aus Ciuc und Gheorgheni) liegt 
bereits redigiert vor. Im Laufe des Jahres 1969 soll der Sprachatlas der 
Mundarten von Trei-Scaune abgeschlossen werden. Vorliegender Bericht 
enthalt die hier verwendete Arbeitsmethode der Verfasser. 

Der Fragebagen besteht insgesamt aus 894 sprachlichen Erscheinun
gen, die folgendermassen verteilt sind : 40,71o;0 beziehen sich auf das 
phonetisch honologische, 36,980/0 auf das morphologische System und 
22,31o;0 auf den Wortschatz. 276 fragen sind dem zweibandigen Fragebo:... 
gen des ungarischen Sprachatlasses entnommen (der im Kürze erscheinen 
wird) ; der andere Teil der Fragen beziecht sich auf das spezifische szekle
rische Mundartsystem. Das Belegnetz kennzeichnet absolute Dichte, doch 
wurden in kleineren Ortschaften nur 200 der bedeutendsten Fragen ge
stellet. Dasselbe Verfahren wurde angewendt, wenn es sich um Dorfs
bzw. Gemeindeviertel handelte, wo in den letzten Jahrzehnten aus über
bevölkerten Ortschaften emigrierte Familien ansassig geworden sind, de
ren Mundart keine oder nur geringe Unterschiede im vergleich zur unter
suchterr Ortsmundart aufwies. In jedern Dorf wurden 3-4 Versuchs
personen, Frauen und Manner, im Alter von 40-70, ja sogar 75 Jahren 
befragt. Die Versuchspersonen eines Bearbeiters waren nur Frauen, die 
einer anderen nur Manner. 

Die Sprachkarten enthalten alle gesammelten sprachlicher Erschei
nungen. Um die Überhaufung der Karten zu vermeiden, vvurde das Mate
rial von 41 Ortschaften nur in den Bemerkungen angeführt, so dass nur 
die bedeutendsten Ortschaften, insgesamt 68 eingezeichnet wurden. 

Die Karten werden folgendermassen systematisiert : I. Phonetische-, 
II. Morphologische- und III. vVortkarten. 
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