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Kisebb közlemények. 

A háromszéki nyelvjárás ügyében. 

ERDÉLYI LAJOS válaszának (NyK. XXXVII. 323) tartalmában ós 
hangjában az ő tudásának és műveltségének hű, de igen szomorú képe 
tükröződik. Hangja nem fog bennem visszhangot kelteni, de tartal
mára van egy pár komoly megjegyzésem. 

, A ki haragszik, annak nem szokott ugyan igaza lenni, de vála
szának egyetlen egy pontjában mégis föltétlenül igaza van EitDÉi/nnek. 
Értekezésének ezen mondatát: «beszélhetünk háromszéki nyelvjárásról 
továbbra i s ; sőt a megye fekvése s a történet alapján, természeti és 
politikai okok alapján t u d o m á n y o s a n is» félreértettem. Nem vet
tem észre a benne rejlő párhuzamosságot, hogy a megye fekvése = 
természeti okok, s a történet == politikai okok, s azért ezen hozzá
fűzött megjegyzésem: «hogy földrajzi, történeti, természeti (?) és poli
tikai okok jogosíthatnának fel arra, hogy t u d o m á n y o s értelemben 
beszélhessünk háromszéki nyelvjárásról, azt kereken tagadnom kell» 
(NyK. XXXVII. 308) — csakugyan tárgytalan. Hogy tévedésem a mon
dat meg nem értéséből származott, azt nyilván mutatja a ,természeti' 
szó mellé tett kérdőjelem is. Csak azt jegyzem meg még e ponthoz, 
hogy ha E. mondatában e nem nagyon találó ,természeti' szó he
lyett a szabatos ,földrajzi' állott volna, akkor ez a tévedés aligha 
esett volna meg velem. 

Hogy miben n i n c s e n i g a z a , azt e helyen nem fogom fel
sorolni, mert semmi kedvem szinte vége nincs litániát lenyomatni 
azon apró fogásainak leleplezésére, amelyekkel hol fordít, hol meg 
ferdít egyet állításaimon, hogy tudatlanságomat bizonyíthassa; egy 
szakemberekből álló bizottság előtt azonban bármikor szívesen vállal
koznám rá. Egyszerűen annak kijelentésére szorítkozom tehát, hogy 
az előbbi egyetlen-egyen kívül czikkemnek minden egyéb részét most 
is fenntartom. Tűrhetetlennek tartom azonban, s azért szó nélkül nem 
hagyhatom E.-nek azon taktikáját, hogy értekezése ellen való súlyos 
kifogásaimat (bizonyára ellenérvei gyöngeségének tudatában) azzal 
akarja megerŐtleníteni, hogy nyelvjárási közléseimet megbízhatatla
noknak, sőt •— minek kerteljünk a szóval ? — hazugoknak mondja. 
Szavam hihetetlenségét különösen három érvvel véli bebizonyíthatni. 

1. Ugyanegy kérdésről egyszer ez a véleményem, egyszer meg 
az (330. és 332). — A hétfalusi csángók eredetéről más volt a vélemé 
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nyem 1903-ban (A barczasági magy. közs. tört. 5), és más 1905-ben 
(Érd. Muz. XXII. k . ) ; a halmágyiakéról más 1901-ben (NyK. XXXI. 
422—23) és (az ő állítása szerint!) más 1905-ben (Erd. Muz. XXII. 
72); Hidvég és Arapatak nyelvjárási hovatartozásáról (az ő állítása 
szerint!) más 1904-ben (Nyr. XXXIII. 446) ós más 1907-ben (NyK. 
XXXVII. 318). Ez a következetesség! — kiált fel legutóbbi b i z o 
n y í t é k a után. 

Föltéve (de csak az elsőről megengedve), hogy ez ellenmondások 
•csakugyan volnának, akkor sem bizonyítanák korántsem azt, a mit E. 
velük czéloz, hogy az én kutatásaim megbízhatatlanok, hanem legfeljebb 
azt, hogy én az évek folyamán egyet-mást tanulni is szoktam, s ehhez 
képest egyik-másik kérdésben való nézetem módosulni is szokott. Nem 
úgy, mint E.-é, ki 1903-ban (Nyr. XXXII. 426) azt írta, hogy Három
széken eé, aó, ó'o-féle diftongust ejtenek, s álszégyenből még ma se 
meri bevallani, hogy tévedett. Nekem bezzeg szakasztott ugyané kér
désben való tévedésemet volt bátorságom már 1903-ban (NyK. XXXII. 
559) bevallani, tehát szerinte bizonyára itt is következetlenségbe estem, 
ő pedig — következetes maradt! 

2. Legutóbbi háromszéki táj szóközlésemben (Nyr. XXXVI. 326) 
«a legtöbb tájszónak vagy alakja, vagy jelentése kétes szerintünk, a 
kik csak haromszékiek vagyunk. (Vö. pl. alacsony = silányabb minő
ségű, olcsó vászon! átolkormányoz = átvezet az erdőn, elkel és elkövet
kezik eltávozik ; intézik = megy, az uraság ! disznyózakój: disznóól 
stb., hogv többet ne is említsek.)* — Szórói-szóra, sőt Írásjelről-Írás
jelre így irjá ezt : NyK. XXXVII. 331. 

Hogy E. kételkedik benne, hogy az elkel és elkövetkezik igék a tőlem 
hallott és a Nyr. idézett helyén híven közölt mondatokban csakugyan azt 
jelentik, hogy : eltávozik, s hogy kételkedik abban is, hogy a disznyó-
zakójt csakugyan ezen érdekes alakjában hallottam, azt esetleg sajnál
hatnám ugyan (ha t. i. rászorulnék az ő legfelsőbb placetjára), de el 
nem tilthatom tőle, mert a tisztességes kritikát el kell tűrnöm. De 
tiltakozom ellene, és nem fogom megtűrni, hogy bárki is m e g h a m i 
s í t s a az én tájszóközléseimet! Ha akár E., akár másvalaki be tudja 
bizonyítani, hogy én akár Nyr. XXXVI. 326. akár máshol olyan bolon
dokat irtam, hogy alacsony = silányabb minőségű, olcsó vászon, átol
kormányoz = átvezet az erdőn, intézik == megy. az uraság (melyeket 
E. a l e g t ö b b közül csak p é l d á u l idéz, hogy többet ne is említ
sen !) — akkor azonnal 1000, mondd ezer forintot fizetek a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság alaptőkéje javára; de ha kiderül, hogy én 
az idézett helyen ezeket i r tam: «Alacsony: silányabb minőségű, olcsó 
(vászon). Szentlélek . . . . általkormányoz: átvezet. A gyermek ától-
kórmányozza az urat az erdőn. Szászfalú . . . . intézik: megy, szándé
kozik. Hova intézik az uraság ? Ozsdola» — akkor vallja be E. ez 
egyszer bátran, hogy (— hogy is folytassam gondolatomat, hogy a 
szerkesztő úr meg ne ijedjen tőle ? —) hát igen, hogy idézésének 
módja egy cseppet sem volt alkalmas az én tudományos megbízhatat
lanságom bebizonyítására. 

3. Hazudtam, mikor «A csángó nép és csángó név eredete* ez. 
értekezésemben azt irtam, hogy 1904 nyarán személyes tapasztalatom
ból ismertem meg a Háromszék megye keleti síkságán fekvő közsé-
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gek nyelvjárását, mert csak egy nekem írt leveléből tudtam meg, hogy 
mely községek ejtenek ott diftongust, s fel is sorolom Őket név szerint, 
a mint ő nekem felsorolta, a nélkül, hogy rá egyáltalán hivatkoz
nám. — Csak ennyivel, nem is kevesebbel, vádol engem NyK. 
XXXVII. 329. 

Egy ehhez hasonló váddal már előbb is illettek engem. 1905-ben 
(Irodt. Közi. XV. 309) azt írta rólam SARUDY GYÖRGY pápai ref. gímn. 
tanár, hogy a Kőmives Kelemenné balladájának pürkereczi változatait 
a magam fölfedezéfeként közöltem az Ethnographiában, holott csak 
HERMANN ÁNTALnak egy vidéki lapocskában való közlését plagizáltam. 
VIKÁR BÉLA tanúságtételével könnyen bebizonyíthattam volna ugyan, 
hogy a dolog megfordítva igaz, de az a czikk, a melynek keretében 
a vád ért, olyan hihetetlenül alacsony tudományos színvonalon állott,, 
és SARUDY GYÖRGY neve tudományos irodalmunkban annyira ismeret
len, HERMANN ANTALÓ pedig annyira ismeretes, hogy könnyen bele
nyugodhattam SZILÁDY ÁRONnak azon óhajtásába, hogy hagyjuk be
falazva Kőmives Kelemennét, ne bontsuk ki újra.*) ERDÉLYI LAJOS 
azonban mégis csak valaki. Doctor sub ausp. regis, egyetemi magán
tanár, s egy hajszál hiján — egyetemi ny. r. tanár. Az ő vakmerő 
támadására tehát már nem volna elegendő felelet a néma megvetés. 

Hogy 1904 nyarán csakugyan bejártam Háromszék keleti sík
ságának községeit, arról (ha ugyan ennek puszta szavam nem lett 
volna elég biztosítéka) tanúságot tehet SEBESTYÉN KÁROLY öcsém, a 
szegedi áll. polg. isk. tanára, a kit útitársul magammal vittem volt, 
hogy alkalmat adjak neki néprajzi tanulmányokra, s a ki utunk ily
nemű tanulságairól azóta három czikkben be is számolt. (Vö. Népr. 
Ért. VI. 1. és 103. VIII. 105). 

De ha a dolog így áll, hogy írhattam neki mégis 1904- nov. 21-én,. 
hogy miután ((Nyelvjárásaink tanulmányozásához)) ez. dolgozatában 
azt olvastam, hogy az orbai nyelvjárásban ié, lió, M kettőshangzók van
nak, nem tudná e nekem megírni, hogy melyek a legnyugatibb köz
ségek, melyekben ezek még hallhatók? (329). 

Mikor SEBESTYÉNnel együtt bejártuk Háromszék keleti síkságát, 
azt találtam, hogy legnagyobb részében (röviden jelezve: Kézdivásár-
helytől délre, tehát az orbai járásénál jóval nagyobb területen!) ié, i'ó 
io, északnyugati sarkában Peselnek körül éi, ö>, öií kettőshangzókat, 
északkeleti sarkában Esztelnek körül pedig csak é, ó, ő, hangot ejte
nek.**) De hogy ezen orbaias kettöshangzók a réty-eresztevényi vasúti 
állomás körül levő szoroson túl a n y u g a t i síkság szomszédos közsé
geiben is megvannak-e még, és ha igen, melyekben, azt akkor már 

*) Ez is mutatja, hogy milyen alapos ERDÉLYinek azon vádja, hogy: 
dobálódzom az elsőség kérdésével, lépten-nyomon hivalkodom kutatásaim
mal, s kérkedem ezzel v. azzal. Egyáltalán nem értem, hogy ilyen, sőt 
még külömb sértegetések mit keresnek egy bizonyos nyelvjárási sajátsá
gok minőségéről és elterjedéséről folyó nyelvészeti vitában. 

**) Ezt is megírtam már az inkriminált csángó dolgozatban. Nem 
volna szíves ERDÉLYI megmondani, hogy ezt honnan tudtam meg, ha 
nem jártam előbb a hely színén ? Talán bizony ezt is az ő leveléből ol
vastam ki ? 
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nem nyomozhattam tovább, mert el voltam már fáradva s a vákáczió-
nak is már közeledett a vége, Hazautaztam tehát Brassóba s azzal 
vigasztalódtam, hogy majd megkérdezem ezt EEDÉLYitől, ő talán meg 
tudja mondani. Mikor értekezésem megírásában addig haladtam, hogy 
már szükségem lett volna a pontos adatokra, csakugyan meg is irtam 
a levelet,*) s ó' szíves volt rögtön válaszolni. Hogy szó szerint mit 
írtam akkor ebben a levélben, arra persze nem emlékezhetem, mert 
nem tartottam olyan fontosnak, hogy másolatot vegyek róla. Megkér
tem tehát nemrégiben ERDÉLYIÍ, hogy mutassa meg. Meg is mutatta, 
s elolvasása után most már jelenthetem, hogy nem igaz, mintha le
velemben azt irtam volna, hogy: m i u t á n ott és ott ezt és ezt olvas
tam, kérem, hogy stb. Egy kis udvarias bevezetés után a levél érdem-
beli része úgy kezdődik, hogy: NyF. 13:12 ezt és ezt olvasom, ké
rem tehát, hogy legyen szives stb. Igaz ugyan, hogy ebben a levelem
ben nem hivatkozom arra, hogy múlt nyáron szerzett személyes 
tapasztalatomból tudtam meg, a mit tudok (hivatkozhattam volna rá, 
de nem voltam vele köteles), de az én fogalmazásomból józan észszel 
sehogy se következhetik az, hogy nem jártam ott. ERDÉLYI tehát csak 
azért csempészte belé a ,miután' szócskát levelem elejének reproductió-
jába, hogy e közt és csángó értekezésem ama bizonyos helye közt meg
döbbentő ellentét támadjon, és hazug voltom szinte kétségtelennek tessék. 

De ha a dolog ismét csak így áll, hogy lehetséges az mégis, hogy 
felsorolom név szerint a községeket, a mint ő nekem felsorolta, s 
meg sem említem az ő nevét ? 

Hogy a NyK. minden olvasója ítéletet tehessen ebben a dolog
ban, hasábosán közlöm egymás mellett levelének és csángó dolgoza
tomnak kérdéses helyeit: 

«Ha elindulunk Kétyből és Eger
patak, Kisborosnyó, Feldoboly, Zá-
gon, Papolez, Kőrös, Kovászna, Páva, 
Zabola, Haraly, Gelencze, Hilib, Ozs-
dola, Szentkatolna, Csernáton, Albis. 
Dalnok, Maksa, Eresztevény közsé
geken át visszatérünk Eétyre, akkor 
bekerítettük a községeknek azon nagy 
csoportját, a melyen belül mindenütt 
ejtik az lé, fá, Hő kettőshangzókat. 
Lehetséges, hogy Kétytől nyugatra 
is van még egy néhány község, a 
melynek ilyen a hangzórendszere, 
de az bizonyos, hogy a nyugati me-
dencze belsejében.. . már ismét más 
nyelvjárás dívik. (E két külömböző 
nyelvjárásnak érintkező határát még 
eddig nem volt alkalmam pontosan 
megállapítani.)* (Erd. Múz. XXII. 
77—78). 

*) Ha nem jártam volna ott, vájjon miért tudakpzódtam volna 
éppen csak a nyugati határ után ? Hát egyéb, különösen északi határát 
talán valami isteni ihlet súgta meg nekem ? 

**) Ez valószínűleg tollhiba b a l r a helyett. 

«Azok a kettőshangzók az én 
egyetemi hallgató-korombeli tapasz
talatom alapján (1895-ben jártam be 
Hsz. minden községét) az ú. n. Or-
bai járásnak jellemző sajátságai. Te
hát a kovásznai oldalon fel, a Fekete-
ügytől jobbra.**) Mint főfészkek, ész
leletem s a laikusok megfigyelései 
alapján is ama tájszólás közepén 
Tamásfalva, Szörcse, Telek, Ko-
vászna, főként pedig Páké, Zabola 
és Petőfalva . . . Uzonban s a szom
széd községekben magam, mint ben-
szülött, természetesen kevésbé ve
hettem észre ; de lehetséges . . . 
Északnyugat felé kb. Márkosfalváig 
és Hatolykáig veszem az Orbai táj
szólást s addig vehető az a difton-
gizálás is.» 
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Nyilvánvaló ebből, hogy E. válaszának azért nem vehettem hasz
nát, mert az 6 egyetemi hallgató korabeli és az én ujabb megfigyelé
seim nem fedték egymást (szerinte sokkal szűkebb a dift. területe), 
de nyilvánvaló az is, hogy ismét nem igaz E.-nek azon állítása, hogy 
név szerint felsorolom a községeket, a mint Ő nekem levelében felsorolta. 

Azt mondhatná azonban valaki, hogy igaz ugyan, hogy E. állí
tása ellenkezik a valósággal, de lehetséges, hogy ez csak könnyelműen 
kimondott vád s nem tudatos füllentés, mert hátha ő, tévesen bár, 
de úgy emlékezett, hogy levelében csakugyan úgy sorolta volt fel a 
községeket, mint én csángó dolgozatomban ? — Ettől az enyhítő 
körülménytől is megkell fosztanom E.-t, mert (mielőtt még tudta volna, 
hogy válasza még ma is a kezemben van) több nyelvész füle hallatára 
elismerte, hogy nekem irott levelének fogalmazványát megőrizte. 

Tehát tudta, hogy valótlanságot állít vádjában, s mégis meg
tette, csakhogy engem a hazugság gyanújába keverhessen. 

Több szavam nincsen ebben az ügyben, az ítéletet a NyK. ol
vasóira bízom. De az bizonyos, hogy, ha a tudományra nézve szüksé
gesnek és hasznosnak fogom ítélni, ezentúl is lesz bátorságom E. mun
kásságát megbírálni. E jogom gyakorlásától senki apró ferdítései és 
nagy gorombasága el nem riaszthatnak. HORGEB, ANTAL. 

Befejező válasz Horgernek. 

Úgy látszik, Horgert ,sem hagyja pihenni a nagy ártatlan igaz
ság', és panaszra megy a NyK. olvasóihoz. Magam sajnálom leginkább, 
hogy ismét válaszolnom kell sajnálatos feleletére, pedig csak utalhat
nék pár sorban múltkori válaszomra. Éppen azért rövid leszek s nem 
fogom követni hangban, hiába hivatkozik ő az én hangomra. 

A ki haragszik, annak csakugyan nem szokott igaza lenni; 
példa rá H., jól tudja ezt magáról. Mert bizony félreértett ő engemet 
nemcsak abban az egy mondatban, a melyet említ, hanem a többi 
pontban is és természetesen n e m a k a r t a megérteni válaszomat sem. 
Jó lett volna, ha azt, a miben nincsen igazam, ismét felsorolta volna 
mind; mert így ismét csak üres hyperbolával él, a mit én is szíve
sen bebizonyítok egy szakemberekből álló bizottságnak, csak tessék 
összeállítni. Persze hogy taktikám ellen súlyos kifogásai vannak ellen
érveim gyöngesége (?) miatt, mikor 1. pl. a halmágyiakról csak az 
én állításom szerint (?) más a véleménye 1901-ben és 1905-ben (vö. 
az ő munkáiból szórói-szóra vett párhuzamos idézeteket NyK. 37 : 
332 1.) — és Hidvég-Arapatak nyelvjárási hovatartozására vonatkozó
lag szintén csak az én állításom szerint (? vö. NyK. 3 7 : 330 1. 
pontosan) változott a véleménye. Hogy is ne? 

Természetesen én ezekkel nem azt állítottam, hogy H. kutatásai 
teljesen megbízhatatlanok; hanem csak azt, hogy valódi értékükre 
szállítandók le s ha nézetei módosulnak, a mint hogy igazán tudo
mányos állásponton újabb eredmények esetén kell is hogy módosulja
nak, okolja meg e változást s ne áruljon ma ilyen, holnap afféle tudo
mányt minden megokolás nélkül; mert ez azt a benyomást kelti az 
emberben, mintha az illető elsietne és elnagyolna egyetmást. A dif
tongusokra vonatkozó «tévedésemet», illetőleg további megfigyelései-
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met pedig jeleztem (1. NyK. 37:330). Persze nem tehetek róla, hogy 
nem éppen a H. tetszése szerint, a ki ezt sem akarja megérteni és 
«következetesen» makacs a maga egyoldalú megfigyelése mellett. 

Ad 2. azzal a váddal illet H., hogy m e g h a m i s í t o t t a m a 
Nyr. 3 6 : 326 1. levő tájszóközlését idézetemben. Sietek kijelenteni 
azt, a mit H. maga is tud s a mit neki élőszóval is kijelentettem 
nyelvésztársaságban, hogy itt mulasztásról van szó, de nem szándékos, 

' rosszakaratú mulasztásról. T. i. én azt a pár tájszót csak például és 
zárójelben idéztem, mivel már amúgy sem volt sok terem a NyK. füze
tében a válaszra, és minden rossz indulat nélkül rövidítettem. Így tör
tént, hogy az a alacsony = silányabb minőségű, olcsó, vászonról!» 
eredeti fogalmazványomból, mint tanúknak is mutattam, csupán rövid
ség kedvéért hagytam el a - ró l ragot, a vászon előtt levő vessző pedig 
nyomtatásban kimaradt, s ezt a javításban nem vettem észre, valamint 
az «átolkormányoz = átvezet az erdőn» eredeti fogalmazásában is 
az erdőn előtt. A felkiáltójel csak figyelmeztetés kívánt lenni, hogy 
íme arról mondanák e szavakat, a mi kérdéses. Mert alacsonyt inkább 
csak erkölcsi értelemben használják Háromszéken = rossz viseletű, 
átolkormdnyoz pedig tudákos kifejezés lehetett és nem általános tájszó. 
Az «intézik == megy, az uraság!» így szintén azt akarta jelenteni, 
hogy ez is tán csak afféle affektált beszédből való, nem lett volna 
szabad általános tájszóként venni és közölni. De hiszen e pedánsságom 
és szokásom ellenére történt hibának csak örvendhetne H., hogy íme 
én is követtem el hibát, s ezt, mint neki is kijelentettem, fölszólalása 
nélkül is ki óhajtottam javítni. Különben is ez a zárójelben levő idé
zet a dolog lényegén nem változtat. Abban a közlésben (Nyr. 36 : 
326—28.) még több hiba is van. Hogy újakat is idézzek : bórszöllo 
e h.: bórszó'llő, szögelni Szászfaluból l nélkül, fi(7): legény, korong: 
takácsok feszítő fája e h. poron#, ez meg hibásan porond u. o., öllő-
hordás e h. őllőhordás, v&pillint e h. rejapillant, szemét e h. szemet 
stb. Csak egy közlésben ennyi hiba, s még H. haragszik ! Bizony le-
tehetné a 2000 koronát a Magyar Nyelvtud. Társaságnak büntetés
pénzül, hogy még ő is így közölt. 

Ad 3. nem mondom, hogy hazudott ; de állításom igazolására 
idézem pár levelét, a melyek szószerint így hangzanak: 

«Brassó, 1904. XI. 21. Kedves Kollega Úr! Egy kis kéréssel for
dulok kedves kollega úrhoz, mint a háromszéki nyelvjárásnak nemcsak 
kitűnő, hanem — sajnos — egyedüli ismerőjéhez. — ,Nyelvjárásaink tanul
mányozásához' c. dolgozatában több máson kívül azt az érdekes meg
jegyzést is találom (NyF. 13: 12), hogy az orbai nyelvjárásban ié, uó, üő 
kettőshangzók vannak. Nem tudná-e kedves kollega úr nekem megírni, 
hogy melyek a legnyugatibb községek, a melyekben ezek még hallhatók? 
Uzonban, Lisznyón, Komollón és Bodolán (a mely községekben jártam)1) 
az ié, még meglehetős sűrűen hallható s van még némi nyoma az uó, üő-
nek is.2) De hogy meddig hallhatók ezek északnyugatfelé3) haladva, 
hol van ennek és a Hsz. közepetáján divatozó kettőshangzó nélküli 

*) Hol vannak itt azok a többi községek Kézdivásárhelytől délre 
azon a nagy területen ? Vö. Háromszék térképét! 

2) Pedig dehogy v a n ! 
3) Hiszen ott volna Peselnek, a melyre most hivatkozott. 

í 
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nyelvjárásnak érintkező határa, azt nem tudom, pedig egy készülő csángó 
tárgyú dolgozathoz nagy szükségem volna rá. — Nagyon kérem tehát 
kedves kollega urat, ha teheti, világosítson fel erről a dologról. Viszont
szolgálatra bármikor kész őszinte barátja* stb. 

Erre ment válaszom, a melyre Brassó 1904. XI. 28. kelettel 
így í r t : 

«K. Koll. Úr! Fogadja hálás köszönetemet f. hó 24-éről kelt szíves 
felvilágosításáért. Egy részének, azt hiszem, hasznát vehetem készülő dol
gozatomban. (,A csángó nép és csángó név eredete' lesz a czíme, s az 
Erd. Múzeumban fog megjelenni). Engedje meg azonban kedves kollega úr, 
hogy szaván fogjam, és még egy kis kérdéssel fárasszam* stb. 

I t t Háromszék nyugati síkságáról tudakozódik Aldoboly vidékéről; 
de erre nincs szükségünk. 

Azt hiszem, fölment H. az alól, hogy «vakmerően támadtam*, 
mikor nagyhangú és igazságtalan támadására kénytelen voltam föl
hozni első leveléből ama passzust, hogy tisztán lássunk, s csak elhiszi, 
hogy nem gyanúsítottam volna meg, ha leveléből kivehetem józan 
észszel', hogy járt orbai vidékén megelőzőleg is,r a mit e szószerint 
idézett levelei alapján senki sem hinne el neki. En azonban szavára 
elhiszem s csak az ellen tiltakozom, hogy levelének elejébe belecsem
pésztem a «miután» szócskát; hiszen én ezt nem egyenes idézetben 
használtam (vö. NyK. 37 :329 1.), s tiltakozom az ellen, mintha ón a 
neki irott levelem fogalmazványát megőriztem s így tudatosan ,ferdí
tettem' volna, mikor mégis azt állítottam, hogy H. felsorolása az ón 
levelem felsorolásával egyezik. Arról volt szó ama nyelvészek füle halla
tára, hogy H. levelei vannak meg nálam véletlenül s ez ebben az eset
ben, úgy látszik, igen jó volt, mert külömben H. mondhatna mást is. 
a mint hogy íme megpróbálta. Mondhatnám azt is, hogy H. azért mégis 
csak levelem alapján sorolta fel amaz orbai községeket, rosszabb eset
ben egy térképet véve elő; de szava után ezt sem mondom s csak 
annyit jegyzek meg, hogy ügyvédi rabulisztikával dolgozott vagy pletyka 
után indult, mikor ilyen súlyos váddal illetett. A valótlanság szándé
kos állításának e vádját tisztelettel visszautasítom s az .apró ferdítése
ket' és ,nagy gorombaságokat' visszahárítom Horgerre, a ki rám akarja 
azokat ruházni. 

Még csak annyit kívánok jelezni, hogy a komoly és igazságos 
bírálattól nemcsak hogy nem félek, de sőt a tudomány érdekében 
kérem ; valamint én is kötelességemnek tartom tárgyilagosan feltárni 
a valót, ha H.-től jelent is meg valami. A tudomány és igazság csak 
így nyerhet; csak komoly és nem téves bírálattal, a melyről nem 
hiába írta éppen időszerű Vörösmartynk, hogy «önmagát emészti meg», 
míg «a helyes Ítéletet az idő majd igazolni fogja». 

EEDÉLYI LAJOS. 

Adalék a finnugor <f-hang tör téne téhez . 

SETALA «A finnugor d és <?'» czímű értekezésében (NyK. 
26 : 377. sttO a cseremisz nyelvből két biztos példát idéz, 
a melyekben a rokon nyelvek tanúsága szerint f.-u. d '-hangot 
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kell föltenni. Egyikben d-t, a másikban elveszést találunk: 
1. cser. kodem «hagy», koőam «marad», vö. lpN. gm^'oőlot (praes. 
1. gw-ödam) «elhagy*) | zürj. kölni imegmarad; hagy. ; votj. 
kilini «tmeg)marad» | vog. yüli, k'uU «elhagy» | osztj. ygi- stb. 
id. | m. hagyni (fS. katoo «elvész» j md. kado-, kad§- «hagy, 
elhagy »)*); 2. cserK. ü, cserE u (BuDENznél uo), cserH. ü 
«új», vö. lpN. ódás (plur. öddasaok); ödda | zürj. vil, votj. v.l j 
m. új (fS. iiute- J md. Í><$) id.2) SETALA véleménye szerint a 
cseremisz nyelvben az elveszés (az utóbbi szóban) az eredeti -o-
szabályos hangmegfelelése volna, a koőem íkudam) alakot pedig 
a t •>* i ' viszonynak megfelelő váltakozás analógiája szerint ke
letkezettnek kellene tekinteni (NyK. 26 : 423). Tehát a csere
miszben mind a kettő: a *3 és a *o' a hangszabályok szerint 
egyformán elveszett volna. 

Ez a nézet szerintem helyreigazításra szorul. 
A ő'-csoporthoz tartozó, SETALAÍÜI idézett szavak között 

még egy cseremisz példát találunk, a mely, úgy látszik, kikerülte 
az ő figyelmét: cserK. knjam «baszik; beischlafen» (SZIL.1. 
cserE. kujam «baszni; coire cum femina» (BUD.), cserH. kuias 
(infin.) «den beischlaf ausüben» (EAMST.). Nyilván azonos ezzel 
az ivást jelentő igével, mely több rokon nyelvben előfordul: 
lpN. goődat «ova effundere» j zürj. kul'mini «laichen» | vog. *ytd-
ebben: yiitém «azon hely a folyóban, hol a hal ívik» | osztj. 
yüidm stb. «ívik» | fS. kutea id. (vö. NyK. 26 : 398).3) Ebben a 
szóban tehát mind a három cseremisz fődialektusban *jf = j 
(i), nem 0 (a mint *d). 

A j hang még egy cseremisz szóban igazolható a magán
hangzók közötti d' képviselőjének, ha talán nem is maradt meg 
ebben sehol a m o s t a n i nyelvben, t. i. a fent említett «no-
vus»-t jelentő szóban. A II. Katalin czárnő parancsára N.-
Novgorodban 1785-ben készült nagy kéziratos szótárban, melyet 
SUS. Aik. XVII, 3 : 11—13 röviden bemutattam, a mostani 
cserH. u «új» helyett .?'-vel (ill. ivei) végződő alakot találunk: 
uj (oroszul írva yű), a mely kétségkívül eredetibbnek tekintendő. 

E s z e r i n t a f.-u. i n t e r v o k á l i s <?'-ből a c s e r e m i s z 
b e n j (i) f e j l ő d ö t t , a m e l y h a n g az e g y i k i s m e r t 
p é l d á b a n m a g á n h a n g z ó k k ö z t az egész n y e l v t e r ü l e 
t e n m e g v a n ő r i zve , a m á s i k b a n p e d i g még kb. 120 
•évvel e z e l ő t t a s z ó v é g é n , l e g a l á b b e g y n y e l v -

*) Vö. SZINNYEI, NyH.3 154. 
*) üo. 161. 
3) A jelentésbeli eltérés aligha szorul magyarázatra; vö. 

külömben ném. laichen «ívik» = svéd leka «laichen»; (madarak
ról mondva) «sich begatten, sich paaren». 



192 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

j á r á s b a n , m e g v o l t . A ő'- és o - c s o p o r t t e h á t m é g 
e b b e n a n y e l v b e n i s m e g k ü l ö m b ö z t e t h e tő (*<$=&)*) 

Ezt a nézetet megerősíti még az a körülmény, hogy a 
szótagvégző *d' (az első szótagban) a cseremiszben szintén ;'- v. 
i-hanggá vált, a mint a következő szóból kitetszik: lpF. éoadge 
«Fuligula clangula» | vog. iét stb. «Anas crecca» | osztj. soi, 
sai stb. «Fuligula clangula» j zürj. bul: sul-Ugz weine ente» 
(WICHM.), sulka, sul-tsöé «schellente» (WIEDEM.); votj. suli «tau-
cher» (WICHM.) j mdE. sulgo, mdM. sulga, tsulga «irgend ein 
wasservogel, der gut taucht, Fuligula clangula», (AHLQVIST) 
culga (o: tsulga) «taucher, Colymbus arcticus» | fS. sotka ((Fuli
gula clangulaw, fÉ. sotka «bergente», sötkas «schellente)> —-
cserE. soj: ola soj «HhipoKi>-yTKa» (TK.), sue «anas» (BUD.), 
cserK. sue «Mergus merganser». cserH. soe: ala-soe «tauch-
ente» (?) (RAMST.); VÖ. PAASONEN, Die finn.-ugr. s-laute I, 31. 1., 
SETALA FUF. II, 244. 1. A vog. I' és osztj. i eredeti ő'-, a zürj. 
és votj. I pedig ered. d-hangra utalnak. Több hangnál lehet 
tudvalevőleg olyanféle ingadozást a lágyított és nem lágyított 
hangalak között — ugyanabban a nyelvben is — észrevenni, a 
melynek okát gyakran bajos biztosan kideríteni (vö. n^n, s^s, 
ts^ts). Tehát lehetne talán a cser. sue, sue, soe alakokat egy 
volt *d-s mellékalakból is származtatni (*d > 0), de más részről 
ezekben az ered. d'-ből fejlődött ?-hang elveszhetett, mint az 
eredeti ; M ( ~ o) és « között ebben: cser. muam, cserH. moam 
«taláb), vö. mord. mujan id., fVp. mujada «kennen», fA. muja-
«kosten», fS. muistaa «emlékezik)), 1E. möistma «ért», osztj. 
(Konda) müwpté (PATK.), möidp «találós mese». PAASONEN H. 

*) A t- és Ő-, d'-csoportok összekeveredéséről SETALA a 
cseremiszből két példát idéz: a kodem, koSam (ered. *-ő'-) és 
mü (ered. *-í-) szavakat (NyK. 26 : 423). Figyelemre méltó még 
a következő szó, a melynek lpN. alakja eredeti *á-re (ill. *<J'-re), 
a cseremisz pedig (o-vel) *í-re utal: cserK. rüdö (a birszki ke
rületben, az ufai kormányzóságban, saját feljegyzésem szerint), 
(GEN.), lüdö «csapda; fallew, cserE. lüdö (o: lüőö) «nyúlfogó» 
(BUD.), lüdo (?: lüd§) «egérfogó)) (TE.), cserH. Lü3d0 «falle» 
(BAMST.), VÖ. lpF. radas, g. raődasa «apparatio nivis, musci etc. 
ubi pedica vulpina collocaturw | fS. rita «decipula lignea e. c. 
vulpium, apparátus quisvis capiendis feris; fuchsfalle» (vö. 
SETALA, NyK. 26 : 383). Az r- ~ Z-változás a szó elején több 
cseremisz példában mutatkozik: cserK. lups, cserH. lipH, cserE. 
lups (BUDENZ, TEOICZKIJ) «harmat» ~ cserE. rups (TBOICZKIJ) id. J 
cserK. leps «bölcsős, cserH. h0p(ps ~ rd0p(Ps (BAMSTEDT, ugyan
abban a nyelvjárásban) id. | cserK. lüpsem ~ rüfísem (GEN., szintén 
ugyanabban a nyjban) «schaukeln, wiegen», cserE. riipsem (TE,.) id. 




