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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 
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lennebb is jónak lát többször hangsúlyozni, annyi bizonyos, hogy az az 
«elvi fontosságúi) álláspont, a melyet emleget, nem épen elvi fontos
ságú, hanem nagyon is személyes vonatkozása van, mint a máso'lik 
lapon a keleti székelység nyelvjárási térképéhez irott értekezésére való 
vonatkozásából látható. Ott t. i. arról van szó, hogy én a háromszéki 
nyelvjárás területének kikerekítésénél nem fogadtam el egészen HORGER-
nek azt a különben nem saját magától, hanem HAAG német nyelvjárás-
kutatótól származó álláspontját, hogy ma egyáltalán ne beszélhetnénk 
elhatárolható nyelvjárásokról, hanem csak egyes nyelvjárási saját-fígoa 
elterjedéséről és területeiről. Az nem tetszett HoRGERnek, hogy ezt 
nem fogadtam el az ö székely nyelvjárási térképe és hozzáírt dolgo
zata ellenére (a mit külömben nem tett BALASSA se, vö. Nyelvtudo
mány ez. új folyóirat 60—61. 1.). Es még az se tetszett, hogy ellene 
merészeltem mondani annak is — bár csak finoman — hogy az ié, 
i'ó, iö háromszéki kettőshangzós területet HORGER levitte a Fekete-
ügy balpartján egészen a hétfalusi csángókg, nyilván ismeretes elmé
lete kedvéért, a melylyel a hetfalusi csángókat e háromszéki keleti 
síkságról származtatja nagy apparátussal (Erd. Múz. 1905 felír, füzet); 
azonban minden nagyobb meggondoltság nélkül, mint a csángók ere
detéről szóló dolgozatomban közelebbről (Nyr. 1908. évf.) kimutatom. 

Erről az «elvi álláspontról* aztán természeteden könnyű a kákán 
is csomót keresni, ha úgy is állapodunk meg bizonyos «ÍIlapelvekben» 
mi nyelvészek is, mint «a botanikusok, a kik ma már megállapították 
azon elveket, a melyeknek alapján a növények legczélszerűbben bizo
nyos csoportokba oszthatók* (szórend! •- helyesebben: «oszthatók 
bizonyos csoportokba" !). Ez elvi álláspont szerint megjegyzem, hogy 
én nem tettem határozott külömbséget n y e l v j á r á s es t á j s z ó l á s 
között, mint ezt HORGER lennebb is hangoztatja rólam (eszem ágában 
sem volt); én csak egyszerűen a helyett, hogy a háromszéki nyelvjárás 
a l n y e l v j á r á s a i ról szóltam volna, mondtam részben a jóLang-
zás kedvéért, hogy: «ezen a megyével egyterülettínek vehető n y e l v 
j á r á s o n megfigyelésem szerint hangtani alapon (ime nemcsak a 
laikus ízű «kiejtés szerint* !) hét egymástól többé-kevésbé eltérő 
á r n y a l a t o t , mondjuk t á j s z ó l á s t külömböztethe t ünk meg,» s 
tettem hozzá jegyzetben: «úgy hogy tulajdonképpen eredeti történeti 
alapon háromszéki n y e 1 v j á r á s o k ról is szólhatnánk (NyK. 36 : 324). 
A ki ebben szándékos ^határozott külömbségtevést» keres, azt csak 
elfogultság és mások megtévesztése vezetheti. Mint a hogyan az vezeti 
HoRGERt akkor is, mikor uo. alább ismét rosszul idéz és ezt a mon
datomat: «sőt a megye fekvése s a történet alapján, természeti <s 
politikai okok alapján tudományosan is beszélhetünk ,háromszéki 
nyelvjárásról')) (NyK. uo. 321) czéizatosan vagy nem értve, így bontja 
fel: «de hogy földrajzi, történeti, természeti (?) és politikai okok jogo
síthatnának fel azt kereken tagadnom keil». Nemde, nem 
veszi, vagy nem akarja észrevenni a párhuzamot, a mi amaz állítá
somban van, hogy a természeti okok = a megye fekvése, vagyis a föld
rajzi okok, a politikai okok pedig = a történet alapján s így itt semmi 
kérdőjelei szörnyszülöttről nem lehet szó és nincs szükség ((közgazda
sági, közegészségügyi vagy botanikai okokra» se, még ha talán «ifjú» 
is «szívemben a iángsugarú nyár» (vö. MNyv. 1907. évf. 377). Es 
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természetes, hogy amaz okokat én is csak mintegy támogató magyará
zatául hozom föl a háromszéki nyelvjárásnak; ennyit csak beláthat 
HORGER is s kereken tagadnom kell, hogy én nem a nyelvtudomány 
köréből vett okok alapján szólok külön háromszéki nyelvjárásról. Elő
ször is én e fogalmat mintegy hagyományként vettem át LŐRINCZ 
KÁROLYtól és megtarthatónak vélem s e nyelvjárás mai e g y s é g e s e 
d e t t alakjára értettem, a mely mellett ma — mint NyK. id. h. 
340—41. 1. kifejtettem — méltán beszélhetni «háromszéki nyelvjárás
ról*), melynek általános jellemző sajátságait is kiemeltem (uo. 342. és 
322. jegyz.), megjegyezvén azonban, hogy ezek összefoglalását czélsze-
rűbbnek és természetesebbnek tartom majd a leírás végén mintegy át
tekinthető összefoglalásként adni (vö. no. 342). 

Ezeket persze HORGER tudatosan kihagyja és mellőzi s gáncsolja 
érveimet, a melyekkel pl. STEUER jÁNOSsal szemben Bükszád, Peeel-
nek, Szárazpatak, Kiskászon és Szentlélek nyelvét visszacsatolom a 
háromszéki nyelvjáráshoz. Megjegyzendő, hogy a hójszú, ájszu-íéle 
helycserés alakok, ha Alcsiknak Szentkirálytól és Bánkfalvától délre 
eső köz^égeiben ismeretlenek is, még mindig lehetnek nyelvjárás -
határoló külömbségek, a mennyiben Csiknak az előbbi háromszéki 
községekkel érintkező pontján, a régi Kászonszékben előfordulnak s e 
községek azzal érintkeznek első sorban a Nyerges-tetőn át, s ha még 
sincsenek meg Háromszéken ez alakok, annál fontosabb. — De meg 
nemcsak a bogai', madár s ama j - s hangátvetéses alakokban, hanem 
t á j s z a v a k b a n is különböznek e vidékek s így még mindig beszél
hetünk nyelvi alapon is e területek külömbségérőh nem is szólva a 
t ö r t é n e t i , e t h n o g r a p h i a i és e t h n o l o g i a i külömbségekról 
is, a melyek — mint HORGER is jól tudja — a régi külömböző székely 
székek lakóit ma is többé-kevésbé elválasztják egymástól. Én pedig, 
ne feledje HORGER, t ö r t é n e t i alapon is írtam a háromszéki nyelv
járásról s így nemcsak a mai egyezést vagy külömbözést vettem ala
pul, de kissé mélyebben a multat is. Persze erre HORGER azt mondja, 
hogy én nem a nyelvjárásról írok történeti alapon, hanem a történet 
kereteibe erőszakolom a nyelvjárást; s ime a háromszéki őző terület
ről írva. Nagybaczon, Bodos és Bárót nyelvéről polemizálva, elismeri, 
hogy ő e községek nyelvéről ugyan nyelvjárási térképén nem is jelzett 
semmi ö-zést, most azonban mégis azt kell mondania, hogy igenis van 
ö zés, még pedig nemcsak a szomszédos udvarhelymegyei községek 
nyelvjárásának természetes hatása következtében, hanem már régóta, 
az első település ideje óta. S honnan tudja ezt? Maga elismeri, hogy 
JAKAB—SzÁDECZKYnek Udvarhely vármegye története ez. műve olva
sása alapján. Igen, mert sajnálom kimondani, de HORGER felületes 
kutató, bármennyire hivalkodik kutatásaival lépten nyomon (vö. pl. 
NyF. 13:24, Nyr. 33:445, MNyv. 1 :446 stb.); mutatja ez is, a mire 
nézve nagy garral előadja, hogy oda is utazott ismét s meggyőződött, 
iiogy Nagybaczonnak telegdi részében a törzsökös lakosság legnagyobb
részt csakugyan o-zo nyelvjáráson beszél. Bizony én is odautaztam 
már ő előtte nem is egyszer, hanem kétszer, s gyalog mindkétszer, és 
már akkor 10-ik háromszéki jegyzőkönyvemben az első utazás alkalmá
val észrevettem és feljegyeztem JAKAB—SZÁDECZKY nélkül is Nagy Már
ton tisztességes nagybaezoni székely ember családjában, a melyről 
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hamarosan nem is tudnám megmondani, hogy a telegdi—baczoni rész
ben, a patakon innen vagy túl lakik-e, mondom, feljegyeztem egy pár 
ö-zést, nevezetesen ez alakokat: Gérgo e h. Gergé (Gergely), szörnyű 
(e h. szérnytí, a mely Háromszéken így általános) és rendölt. S effélét 
jegyeztem föl egy párat Baróton is, Bodosban is, nemcsak Kisbaczon-
ban (mely már udvarhelyi terület) és átmentem Bibarczfalvára is s 
úgy fogalmaztam meg állításomat JAKAB E. és SZÁDECZKY L. kisegítése 
nélkül ia már akkor. 

És itt ismét ki kell jelentenem, hogy én a «háromszéki nyelv
járást" csak mintegy hagyományból és enyhe megkülömböztetésul 
használom az udvarhelymegyei, homoródi nyelvjárással szemben is, 
bár lényegesen külömböznek is egymástól éppen az é'-zés, illet, o-zésnél 
fogva; HORGER azonban mindenkép azt akarja rám sütni, hogy én a 
nyelvjárásokat egymástól mintegy elszigetelten fognám föl. Pedig éppen 
ellenkezőleg, elismerem az átmeneteket és el az a 1 nyelvjárásokat is ; 
de nem tehetek róla, ha HORGER összevissza-kúszált térképével nem 
érthetek egyet s az egyező sajátságokat magasabb szempontból is 
nézve, egyes nagyobb területeket — a melyek nyelvileg inkább 
egyeznek — együvé is vehetőknek tartok s HORGER színes, de vajmi 
zavaros térképével szemben ma is merészelek háromszéki nyelvjárás
ról szólni. Vagy mit szeretne HORGER, hogy mit használjak helyette: 
Háromszéki nyelvjárási sajátságok v. Háromszóki nyelvjárások? Mert 
ezt a székely nyelvjárásokról szóló térképe ós dolgozata után sem 
tudom. És az utóbbit — a háromszéki nyelvjárás o k at — már én 
magam is jeleztem történeti alapon. És ón a brassó- és nagyküküllő-
megyei, csiki és udvarhelymegyei nyelvjárás kifejezést csak földrajzi 
megnevezésűi használom. Azért csak elhiszi HORGER, hogy én is tudom, 
mit kell érteni e megnevezések alatt és én is sejtek valamit a székely 
nyelvjárásokról. 

Az az állítása pedig, hogy csodálatosképen elfelejtem megmon
dani, hogy melyek azok a nyelvjárási sajátságok, a melyek megokolttá 
tennék a «háromszéki nyelvjárási) megállapítását, már a fennebbiek 
alapján sem igaz. Már szóltam arról, hogy NyK. 36 : 342. 1. utaltam 
rá, hogy ezt ezóiszerűbben a leírás végén adnám mintegy összefoglaló 
áttekintést; azonban addig is jeleztem, hogy nyelvjárásunk é'-ző, az 
ú. n. keleti székelységhez tartozik s mint ilyen, több egyezést mutat 
a dunántúli nyugati nyelvjárásokkal (többnyire rövid i, u, ü és egyes 
tájszavak használata), aztán kettó'shangzóit is jeleztem s valamivel fen
nebb (322. 1.) az ik többes 3. sz. birtokos személyrag használatát is. 
De ha HoRGERnek ez mind nem elég, várja meg a dolgozatot és akkor 
mondjon róla Ítéletet, előreláthatóan úgy is rosszaló Ítéletet. 

Azt, hogy a hét tájszólást azért külömböztettem volna meg, 
hogy valamint a vármegye járásokra, a nyelvjárás is tájszólásokra 
legyen osztható s hogy ezt csak a nyelvtudomány körén kívül fekvő 
okok szülték volna, egyenesen visszautasítom ; bár a JAKAB-SZÁDECZKY-
féle alapon, történeti alapon — s pedig azon tárgyalom e nyelvjárást, 
a mit jónak látott HORGER elhallgatni —i bátran szólhatnék úgy is. 
Hiszen annyit már MEITZEN*) kutatásai s TAGÁNYI gazdaságtörténelmi 

*•.) Megjegyzem: ÁGOST és nem KÁROLY, mint HORGER ezt is elsietve 
jelzi Erd. Muz. 1905. 80. 1. 
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fejtegetései1) is megengednének, hogy NAGY GÉZA 2) és CONNERT 
JÁNOS3) kutatásait ne is hozzam fel, hogy az eredetileg egy területen, 
tehát egy székben lakók bizonyára inkább beszélhettek egyformán 
már a székely törzsi együvétartozásnál fogva is s a priori lehetetlen 
volna HORGER elmélete, hogy az orbai tájszólás Kezdi- és Sepsiben is 
is divatos lett volna egykor, még nagyobb területen mint ma. Nem is 
szólok arról, hogy Orbai, Kezdi és Sepsi lakói nemcsak ethnographiai-
lag, de etimológiáikig is többé-kevésbé külömböznek egymástól. 

Elvi (?) szempontból kifogásolja HORGER azt is, hogy ón a 
háromszéki tájs/ólásokat csak a magánhangzók alapján külömböztetem 
meg s miért nem a mássalhangzók alapján is? stb. Ez is csak kákán 
csomót keresés! Tudja ő is ezt bizonyosan; hiszen tudja, hogy ott 
vannak a legfeltűnőbb «törvényszerűi) eltérések; a mássalhangzók 
dolgában Háromszéken nincsenek is osztályozó külömbségek. Ezt tud
hatná HORGER mint magyarországi, BÁNÁTI ANTAL is és ha külömb-
ségeket tud az ő bánáti fülével, hát elő vele ; sajnálom, hogy nem ad 
olyan osztályozást, legalább abból én is tanulhatnék. Inkább kiemel
hette volna azt, hogy legalább mindhárom nyelvállás szerint áttekin
tettem a magánhangzókat mindenik tájszólásban. E helyett azonban 
szándékosan rossz helyre keveri a szegény \ szeginy rés/leges osztályo
zási külömbségemet, mit itt-ott szintén felhozok, ha megvan ; s szándé
kosan ferdíti az e> e vagy e > e hangváltozásra, mint osztályozási 
kritériumra vonatkozó álláspontomat. Hiszen én is ezt csak mint egyik 
megkülömböztető, de nem «nyelvjárás-választó* hangváltozást hoztam 
fel pár tájszólásnál; ezek csak a főbb sajátságokhoz járult elemek az. 
én megkülönböztetéseimben is. Tessék megnézni azokat a jellemzése
ket, a melyeknél mindenütt tekintettel voltam az átmenetekre is, hisz 
azt tudjuk, hogy a nyelvjárások egymásba mennek és nem elszigetelt 
valamik, mint HORGER szeretné a nyelvjárás-fogalmat feltüntetni. S hogy 
az a > o, o > a, e > i, i > ü stb. változásokról halk-átok ? Hát persze, 
mivel éppen csak nagyjában jellemzem e tájszólásokat s nekem ezek 
a hangváltozások sajnálatomra nem is tűntek, nem is tűnhettek föl, 
mert ezek nem olyan külömbözők, mint amazok (a három nyelvállás 
szerint valók) és szeretném, ha HORGER kifogásolás helyett ismét össze-
állítná ezeket is nekem. Analógiája külömben azért sem helyes, mert 
pl. a ragya co rogya, veder oovider, fii oo fül stb. csak egy alakban van 
meg valamennyi háromszéki tájszólásban: rogya, vidér, föl. íme, 
HORGER nagyhangú következtetése itt is csak szappanbuborék, harcza 
csak szélmalomharcz é=s következetessége a Don Quijote következetes
ségére emlékeztet. Külömben is a szótani és mondattani külömbsége-
ket, sőt a jelentéstaniakat is magam szoktam hangsúlyozni a nyelv
járások megkülömböztetesenel már HORGER előtt (vö. a Háromszéki 
nyelvjárás bevezetését is NyK. 36 : 319—20.); de itt a háromszéki 
nyelvjárás területén belül csak árnyalatokról és nem afféle HORGER-

*) Ethnographia I. évf. és Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1891. 
2) Adatok a székelyek eredetéhez és egykori lakhelyéhez, 1886, a 

vége felé. 
3) Dr. CONNERT-BALÁSY: A székelyek alkotmány áriak históriája 

1907. 12. 1. 
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féle nyelvjárásokról van szó. A jelentéstan körében meg csodálom, hogy 
éppen nem vett észre nyelvjáráselhatároló külömbségeket HORGER, 
hiszen ide tartoznék tán a tájszavaknak más-más nyelvjárásban, más 
értelemben való használata, más észjárás szerint való alkalmazási!, 
szóval a szókincsbeli külömbségek, valamint pl. az ú. n. igeidőbeii 
árnyalatok a mondattanban stb. De ezeket, úgy látszik, nem Fejti 
HORGER. 

Az elhatárolható nyelvjárás fogalma ellen pedig hiába kardos
kodik HAAG német nyelvjáráskutató után (vö. Nyr. 33 : 328.); azért 
csak meg lehet külömböztetni a fáktól az erdőt, csak tessék összo-
i'oglaló szeműnek lenni. Hiszen úgy HoRGERék szerint csak össze-vissza 
vonalzózott, keresztezett térképek lesznek, a melyeken elvégre nem 
látunk semmit. Pedig mindig vannak és lesznek nagyobb összefüggő 
egységek, a melyek közt csak meg kell találni a külömbségeken belül 
az egyezéseket i s ; de nem a HAAG-HORGER álláspontján, hanem azon, 
u melyen mi magyar nyelvjáráskutatók eddig is álltunk. Mint pl. 
BALASSA IS «A magyar nyelvjárások osztályozásában és jellemzésében*. 

Tovább menve, egyenesen tiltakoznom kell HORGER amaz állítása 
eilen, mintha én Háromszékmegye területén azért vettem volna fel 
hét tájszólást, mert «a czélom nyilván az volt, hogy annyi tájszólást 
külömböztessek meg, a hány egykor különálló politikai részből ala
kult meg a mai Háromszék vármegye ». Megengedem, hogy HORGER -
nél a czél szentesíti az eszközt (maga használja e kifejezést), azon-
bnn csak nem képzeli, hogy nyelvész létemre (arra merészelnék szá
mot tartani én is) előttem a megye története és nem a nyelvjárás 
anyaga, alakja számított volna. Hogy aztán a talált tájszólásoknál 
magyarázatul szolgált nekem történeti alapon a megye alakulása is, 
az természetes. De csak elhiszi HORGER, hogy először az egész megye 
területét, minden egyes községet bejártam, megfigyeltem nyelvét és 
úgy csoportosítottam a községeket nagyobb csoportokba, a nélkül, 
hogy akkor még tudtam volna is a megye történetét. Hisz akkor miért 
külömböztettem volna meg Sepsi alsó és felső tájszólását is, s erre nézve 
nincs igaza HoRGERnek, mert a Sepsi felső járáshoz tartozott egykor 
az Olt melléke jobbról Sepsiszentgyörgytől lefelé is egészen Aldobolyig, 
a tőlem ú. n. alsósepsi tájszólás egy része is.*) Meg aztán Felsőfehér 
vármegyének nem két, hanem három foltocskája volt a mai Három
szók területén, köztük Nyén Bodoia is, s ime azt is az alsósepsihez 
tartozónak vettem. De HORGER ezeket elhallgatja; holott én megjegyez
hetném, hogy pl. a csángók eredetének kutatásában ő egyenesen «elő-
legi képzelődéssel» indult, mikor látta nálam a NyF. 13 ik számában, 
hogy Háromszéken Orbaiban is ié, "ó, l:ó'-vel beszélnek és kész volt a 
csángó elmélet, hogy íme innen származnak az összes csángók, csak 
egy kissé kibővítette Orbait, nyugatra nagyobbá tette — s aztán erre 
készült^ az értekezés. 

És itt most már nem hallgathatom el azt a sajnálatomra párat
lan személyi vonatkozást, hogy 1904 november 21-én ebben az ügy-

*) Ezt is megnézhette volna HORGER ORBÁN BALÁZS Székelyföld 
leírásából két lappal előbb (III. 5.), ha már abból (TIT. 7.) idéz. 
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ben még nekem ír HORGER, mint a háromszéki nyelvjárásnak szerinte 
akkor «nemcsak kitűnő, hanem — sajnos —• egyedüli ismerőjének", 
egy kis kéréssel fordulva hozzám, hogy miután Nyelvjárásaink tanul
mányozásához ez. dolgozatomban olvasta, hogy az orbai nyelvjárás
ban ié, aó, '2S kettŐ8hangzók vannak, nem tudnám-e neki megírni, 
hogy melyek a legnyugatibb községek, a melyekben ezek még hallha
tók. Természetesen levelére, melyből láttam, hogy a háromszéki nyelv
járásban teljesen tájékozatlan, megírtam neki azonnal s íme, nem is 
egészen két hónap múlva, 1905 febr. 15-én, a csángókról az Erdélyi 
Múzeumban megjelent czikkében már azt írja, hogy «a m ú l t n y á 
r o n (1904) személyes tapasztalatból (?) megismerhette a Háromszék-
megye keleti síkságán fekvő községek nyelvjárását s fel is sorolja név 
s-zerint, a mint én neki felsoroltam, a nélkül, hogy rám egyáltalán 
hivatkoznék (vö. Erd. Múz. 1905. 77. 1.). Csak kissé nagyobbat kanyar 
rít nyugatra és délre e területen, s azóta folyvást bővíti ós szűkíti e 
diftongizáló részt (vö. Erd. Múz. : 1905 : 77, M. Nyelv 1 : 449. és most 
e czikkében). Legnagyobb a meglepetésem azért, hogy 1904 november 
vége és 1905 febr. közt, ha még meg is kellett írnia a czikket, mikor 
lehetett az az ismeretlen n y á r , a melyen ő e községek nyelvét elő
ször tanulmányozta? De azért HORGBR az ilyen elsőség kérdésével is 
sokszor dobálódzik czikkeiben. 

I t t jön most czikkében az, hogy (a fenti ó-zésen kívül!) ismét 
meggyőződött, hogy «egy kis hibn» csakugvan becsúszott az ő határ-
t onalainak rajzába s mégis neki van igaza ! A hiba, most már a máso
dik hiba az, hogy két község, Komolló és Eéty, az ő térképén a 
diftongizáló területhez tartozónak van feltüntetve, pedig saját maga 
szerint «valójában nem tartoznak oda». Mostani kirándulása alkalmá
val itt semmiféle diftongizálást sem vehetett észre. Ezért persze a 
«vonalzó» az oka mindennek! Csak a «rajzoláskor kissé elcsúszott!* 
Alatt húzta meg szegény vonalzó a vonalat é-í nem felül! ((Sajnálat
tal beismeri» HORGER «ezt a tévedést*, de az összes többi községekre 
nézve fenntartja állítását!* Mert «régebben bizonyára általános volt» 
lennebb is, tehát Lisznyóban is, Bikfalván is ? stb. Ugyan, ugyan, — 
a ki ilyen megbízhatóan kutat és reparálgatja önmagát, ne legven a 
más bírája ! Nagy hiba ez, megingatja bennem a hitet egészen HORGER 
kutatásainak alapossága iránt. Ilyen alakja az alsósepsi, sőt az orbai 
tájszólásnak is valóban nem az én értekezésemben, hanem csak a 
HoRGERében van, a mi a felületes kutatásból és a makacs ragaszko
dásból származott. Az o r b a i t á j s z ó l á s határát én nem oly 
m e r e v e n kerekítem ki, mint HORGER állítja és egyáltalán kétel
kedem, hogy HORGER kétszer járta volna be e területet. Hogy elő
ször nem is járt ott, azt már levele alapján láttuk. Innen van aztán 
az, hogy nála «a diftongizálás kihalóban* van ott is, hol nem is tud
juk, volt-e valaha diftongizálás. A védekezésnek pedig ez a faja, hogy 
a kettőshangzók már «kihalóban» vannak, vagy hogy a diftongizálás-
nak omég néhány évtizeddel ezelőtt teljes erejében kellett dívnia», 
nem mindig találó. Hiszen hát ha valahol t e r j e d t a diftongizálás 
még újabb időben is, a régi területen túl is ment, mert erre is lehet 
ám példa! De miért hozza azt is fel ellenem, a mit nem tud bizto
san, vagy a mire kérdhetném: honnan tudja? 
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Arra nézve sincs igaza HoRGERnek, hogy Eró'sdön oláh lenne a 
nagy többség; látszik, hogy itt sem járt. E terület. Hidvég—Eró'sd, 
pedig mint közelebbről ki fogom mutatni, alapjában felsó'sepsi és erdő-
vidéki terület lehetett, csak később simult a vele érintkező Alsósepsi 
nyelvjáráshoz, de kissé külömbözik tőle pár vonásban 8 ezért vettem 
más á r n y a l a t n a k és nem azéit, mert egykor Felsőfehérmegyéhez 
tartozott. Erre a pár községre külömben érdekes éppen magának 
HoiíGEunek a megkülömböztetése, Nyr. 33 : 446., a hol, mint most jöt
tem rá, azt írja, hogy «e települők nyelve máig se olvadt össze telje
sen székely környezetük nyelvével*. S íme, három évvel később velem 
mégis egynek vétetné a többi háromszéki székelységgel! Ez a követ
kezetesség! 

Aztán nem igaz az sem, hogy Alsósepsi és Kezdi közt volna 
lényeges külömbség s Kézdiben ié, "6, ÍÖ diftongus volna a nyugati 
hegy alatt is ; ezt csak HORGER találta ki, az én levelein adatait önké
nyesen bővítve nyugat felé. Az ürbai tájszólás pedig bizony addig 
terjed, a meddig én jeleztem ; azt a kifejezést meg egyáltalán nem 
értem, hogy "Szentlélektől le Miklósvárig!» A ki valaha csak járt 
Háromszéken, el sem tudja ezt képzelni, a vonalzós rendszerrel sem, 
a mikor a nyelvjárások határait az önkényes egyenes vonalak kap
csolják egybe hegytetőkén keresztül (vö. pl. MNyv. 1 : 449. «a bodoki 
hegység gerinc/én délfelé vonuló határ»). 

De hát ez még nem is minden ! HoRGERnek laikus ízűek az én 
diftongus jelzéseim is, csak azért, mert nemcsak az ő, jobban mondva — 
mint azóta rájöttem — tulajdonképp STEUER megállapította ei, o", ó'ií 
jelöléseket fogadom el, hanem keresem a sokféle, valóban nehezen 
jelölhető változatok másnemű kiejtéseinek leírását is. Elismerem, 
hogy itt csakugyan hibáztam lelkiismeretességemmel, hogy nem 
fogtam a dolognak HORGER-féíe könnyebb végét s nem jelöltem 
csak egyféleképpen azokat a diftongusokat; de nem tehetek róla, 
ha nekem olyan jó fülein van, mint HORGER is dicséri, s filológus
nál megkívánható pontossággal igyekeztem feljegyezni a többi 
változatokat is. Ilyenformán pl. BALASSA Magyar nyelvjárásaiban 
pár helyt, pl. 82. és 84. 1. s ALBERT JÁNOsnak a gömöri táj
szólásról szóló czikkében (vö. uo. 8G. 1.) és SiMONYinak A magyar 
nyelv czímű munkájában (2. kiad. 149.) egymás mellett található 
külömbözö diftongus-jelölések ellen is kifogása volna bizonyára HoR
GERnek, csak azért, mert nem egy ő általa megállapított sort tüntet
nek föl. Pedig a tél-re nézve nem is igaz HORGER amaz állítása, hogy 
ez is csak zárt é'-vel vagy ilyen kezdetű diftongussal hangzanék a 
székelységben. Ha meg is jegyeztem, hogy a kétféle é kiejtésében a 
szentléleki nyelvjárásban nem vettem észre külömbséget, az Olt mellé
kén többször hallottam a régi jelölésnek megfelelő nyíltabb eé-s, ille
tőleg ei-s (mert eső diftongus) változatot is effélékben : heí't s ezért 
mondtam — mielőtt még e diftongusokat részletesen tárgyalnám a 
hangtani részben, a mit persze HORGER meg sem várhatott — ezért 
mondtam, hogy a régi jelölésnek is van valamelyes alapja. Most itt 
világosabban úgy fejezhetem ki magamat, hogy a HORGER jelölte dif
tongusok a z á r t a b b a k , ezekkel szemben azonban többször a n y í l 
t a b b a k (eé, aó, eö, helyesebben eí, aó, <%'X) is előfordulnak s ezek 



A HÁROMSZÉKI NYELVJÁRÁSHOZ. 3 3 1 

közé tartozik tulajdonképpen HORGER aK-ja is az első szótagban. Az, 
hogy az értekezés végén az eé, aö, eő-t használtam a dunántúli és tör
ténelmi vonatkozásoknál, onnan származott, mert ón értekezésemet tör
ténetíróink számára is írtam s azok e nyíltabb diftongusos jelölést 
inkább ismerik, mint az ei stb. jeleket. Nyelvész pedig úgy is tudja 
mtijd, hányadán áll a dolog. 

Persze HORGER tovább kérkedik azzal is, hogy az eí-ből lett e-t 
is megírta már én előttem (megengedem, de azért hallhattam én is 
már ő előtte, mert már csak valami 14 esztendő óta tanulmányozom a 
háromszéki nyelvjárást); de azt már hiába vitatja, hogy ne lehetne és 
ne lenne Háromszéken széles ejtésű ö, o is, az é\ o'". ö'Á kettoshang-
zós területen. Tehát affélék is, mint görbe és gödörbe liquidált alakok 
is, úgy ejtődnének szerinte nemde Alsosepsiben, mint Budapesten a 
kór, a «kó'rút»-ban és «körúti villamos»-ban ? Persze, ha csak papiro
son kell ezeket eredeztetnünk és ejtenünk, könnyű ; de mást mond ott 
lent az élet: görbe, gödörbe; ellenben a szöllo szölló — ós nem úgy. 
mint ő jelöli a Nyr. 1907. szept. füzetében is ! 

A hquidatiónak és pótlónyújtásnak külömben ismét kákán cso
mót kereső kutatásánál újra nekem ad igazat alapjában, hiába har-
czol és kardoskodik, s bizony ón mondhatom rá, hogy megfigyelései 
«móg a magaméinál is hiányosabbak*. Mert a fennebbi példákhoz 
pl. nem ismeri az ilyen liquidált alakokat g.e, mint hérre (helyre), 
vajjal és e pótlónyújtásos alak ejtését: aval, a mely ha a Székelyföl
dön nem is olyan hosszú, mint másutt,-de valamivel ott is hosszabb 
az egyszerű aval-nÁ\, kivált haugsúlyos válaszban ! Az a kijelentése 
pedig, hogy az én idevonatkozó phonetikai hókusz-pókuszom nem el
egy fabatkát sem, éppen annyit érő kijelentés, mint az az elébbi, hogy 
pl. gödörbe—gödörbe volna a Székelyföldön is, mint bor s görbe—görbe 
(pedig itt az ö első és hangsúlyos szótagban áll), a mik HORGBR úr 
alapos megfigyeléseit dicsérik. Bizony van ott nyelvjárásonként széles 
ejtésű hosszú és valamivel rövidebb, szűk ejtésű hosszú ö és ö hangzó 
is, csak tessék jól megfigyelni a valóságban, s nem Budapesten az 
asztal mellett elgondolni! 

Általában lehet, hogy HORGER keveset tanult az én leírásomból; 
de látom, úgy is tanult egyet-mást; hanem rám nézve gyümölcsözőbb 
lett volna, ha valami újat is mond, a miből én is tanulhattam volna. 
Szerettem volna, ha a «felvonuló fényes tudományos apparátust* is 
megbírálja s ha látom, hogy elfogulatlanul méltányolja a háromszéki 
időalakokról szóló értekezésemet is. így csak körmönfont és első pilla
natra megtévesztő dialektikájával újabb alaptalanságáról győzött meg 
épp úgy, mint pl. legutóbbi háromszéki tájszóközlésével is (Nyr. 1907. 
326—328.), a melyből látom, hogy csak átszaladt Háromszéken, minde
nik községbe bekukkantott, felírt egy-két szót, a kész a kutatás, mely
ből azonban nem sok a köszönet, mert a legtöbb tájszónak vagy alakja, 
vagy jelentése kétes szerintünk, a kik csak háromszékiek vagyunk. 
(Vö. pl. alacsony == silányabb minőségű, olcsó vászon! átólkormá
nyoz — átvezet az erdőn, elkel ós elkövetkezik = eltávozik; intézik = 
megy, az uraság! disznyó^akój : disznóól stb. hogy többet ne is említ
sek.) Végezetül még csak egy-két párhuzamos helyet idézek a HORGER-
féle «elvi fontosságú» alaposságnak illusztrálására: «a csángók . . . . 
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vármegyei földön laktak s eredetük már azért s e m lehet e g y a 
s z é k e l y e k é v e l * , a miről «való nézeteimet mielőbb részletesen ki 
fogom fejteni az «Erdélyi Múzeum» ez. folyóiratban' (A barczasíígi 
magyar községek története, írta HOEGER ANTAL, 1903. 5.). É s : «a csán
gók eredetének megmagyarázása czéljából nem kell elkalandoznunk se 
a kunokhoz, se a besenyőkhöz . . . c s a k ide kell jönni a S z é k e l y 
f ö l d r e ) ) (Erd. Múz. 1905. 78. uő.). Továbbá: «A hétfalusi csáng* 
nyelvjárás és Halmágy között figyelemreméltó kapocs csak az uó, iin 
használata. Ezzel szemben azonban jóval több és nagyon fontos saját
ság tekintetében, a melyeknek elősurolása, most nem lehet feladatom 
i mindig így !), eltér a Rétfalu Halmágy tói . . . Tehát éppen n i n c .-e a 
e l e g e n d ő o k u n k a r r a , hogy Halmágyot csángó-szigetnek tart
suk)) (HORGF.E, NyK. 31:422—23.). Ellenben: «minden ellentét szépen 
elsimul, ha föltesszük, hogy H a lm á g y n a k eredetileg nyugoti szé
kely lakosságának megerősítéséül 1211 után azon c s á n g ó családo
kat telepítették oda, a kik a művelhető föld hiánya miatt már el nem 
fértek a hótfalusi csángók mai lakóhelyén» (Erd. Múz. 1905 : 72. 1.) 
Stb. — De hát hogy is lehet az effélét úgy alaposan végezni, mikor 
pl. Halmágyon összesen 10 + 4 = 1 4 napot töltött saját bevallása 
szerint (1. Nyk. 31 : 365.) és írt vaskos értekezést az Akadémia szá
mára; én pedig a háromszéki nyelvjárást legalább 14 év óta tanulmá
nyozom, ott is születtem s ma sem merem állítani, hogy teljesen isme
rem. De úgy hiszem, ennyi is elég annak kijelentésére, hogy gramma
tikai czivakodás helyett vállvetve produktívabb munkát is végezhet
nénk. Bár ón most a hétfalusi nyelvjárás leírását sem kérem HORGER-
től, és csak sajnálnom kell, hogy alkalmat szolgáltatott arra, hogy 
jóindulatára és nagyhangú kutatásainak vulódi értékére rámutassak. 

ERDÉLYI LAJOS. 

Kisebb közlemények. 
Egy állítólag ismeretlen latin-magyar szótárról. SIMONYI 

ZSIGMOND szíves volt figyelmeztetni, hogy az Erdélyi Múzeum XVIII. 
(1901.) kötete 37—39. lapjain egy ily czímű értekezés található: 
«Egy ismeretlen latin-magyar szótár.» Minthogy erről az értekezésről 
«A magyar szótárirodalom» czímű dolgozatomban sehol sem teszek 
említést, hadd mondjam el, mi van ez értekezésben, s hadd állapítsam 
meg, mely műről van a jelen esetben szó. 

TÖRÖK ISTVÁN, az értekezés szerzője egy nyolczadrétű csonka*) 

*) Megvan belőle az E - Z z í v ; a példány nyilván a kolozsvári ref, 
koll. tulajdona. 


