Udvarhely vármegye székely nyelvjárásának
hangtani sajátságai.
(Második közlemény.)

Az ó'-zésen kívül Udvarh. vármegye székely nyelvjárásában
még egy esetben lehet észlelni a labialisálás tüneményét, t. i. az a,
<l és d hangoknak erősebb ajakműködéssel való ejtésében. Ha
tározottabb szabályt e hangok használatára nézve nem lehet
felállítani. Csak annyit mondhatunk egyelőre, hogy az alább
kijelölendő területen, ú. 1. minden szóban és minden hangtani
helyzetben előfordulhat az a, á, d helyett ilyen labiálisabb ejtés.
Hogy a székely nyelvjárások területén az a, d, és d mel
lett q,, a és d hangok is hallhatók, ennek megállapítása STEUER
érdeme (Hunf. Alb. 32. s. köv. 1.). Ugyanő megkisérlette már
azt is, hogy e hangoknak keletkezését és nyelvtörténeti szere
pét is megmagyarázza. Az á hang keletkezéséről ezt mondja:
«Ezen átmeneti d hangnak keletkezését nézetem szerint
azzal lehet megmagyarázni, hogy a köznyelvi illabiális á nem
igazi megfelelője a labiális a-nak, hanem csak a nyelvtörténet
folyamán lett azzá. Igazság szerint ez az d rövid á-nak volna
hosszú párja. Valószínű tehát, hogy a nyelv e különbség ki
egyenlítésére törekszik s azért fejlesztette ki az d hangot, mely
már közelebb áll az a-hoz, hogy ekként idővel a grammatikailag egymásnak megfelelő a és d phonetikailag is megfeleljenek
•egymásnak.)) (I. h. 35.).
Valószínű, hogy ezzel helyesen jelölte meg az á, keletke
zésének okát is, de bizonyára igaza van abban, hogy az d csakis
•á-ból való újabb fejlemény lehet. A halmagyi nyelvjárásban
ugyanis az d egyáltalán hiányzik, helyette a nyelvjárásukat tisz
tán beszélők mindig d-t ejtenek, de az előtte való a mégis ri-vá
26*
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lesz. Már pedig éppen nem valószínű, hogy ez az ajakműködéssel képezett á, mely már nagyon közel áll az a-hoz, okozta
volna az a > á változást (Vö. NyK. XXXI. 378)* «Nézetem sze
rint — mondja erre vonatkozólag WICHMANN GYÖRGY (Nyr.
XXXVII. 196) — az a-nak itt nincsen asszimiláló ereje, hanem
az elődjének volt valamikor ez az ereje és az eredménye, az d,
megmaradt még azután is, miután maga az asszimiláló á a-vá
változott. Tehát: az a > d hangváltozás az á > á változásnál
korábbi.»
Abban azonban már nem adhatok igazat STEUERnek, hogy
az a korábbi o-ból fejlődött volna, hogy tehát nem csak fone
tikailag, hanem hangtörténetileg is átmeneti fokon állana régi
o és mai a között. Először is nem hiszünk ma már abban,
hogy legrégibb nyelvemlékeink o betűje mindig o hangot jelölt
volna, másodszor meg nem látom okát annak, hogy miért kel
lene az á és q hangok keletkezését más-más módon magyaráz
nunk. A két jelenség (á ~ á és a *->» <$) annyira hasonló, hogy
ha az cí-ról ki tudjuk mutatni, hogy a-ból lett, akkor valószí
nűleg az q is csak <z-ból lett, nem pedig megfordítva, q-ho\ a
mai köznyelvi (és székely) a.
STEUER már azt is észrevette volt, hogy az á és q (l, r, j
előtt a) hangok inkább csak a keleti székelység jellemző vonásai
s hogy annál sűrűbben hallhatók, mennél keletebbre megyünk.
Ebben általában igaza van. Én csak annyit tehetek még hozzá,
hogy az én nézetem szerint e labialisatió azon székely törzs
körében keletkezett, a melynek nyelvjárását az ié, üő, uó kettős
hangzók jellemzik (ma is legerősebben Csíkszereda környékén
dívik), s hogy innen kiindulva terjedt mindjobban nyugat felé.
(Vö. NyK. XXXVI. 330, 332, MNy. I. 450, Nyr. XXXIII. 450).
E mellett szól az a körülmény is, hogy Udvarhely megyének
is csak délkeleti sarkában észlelhető, tehát az egykori Bardoczfiszékben és némileg még a két Homoród vidékén is, azaz
Udvarhely megyének olyan területén, a hol más tekintetben is
tapasztalható a háromszéki nyelvjárás hatása.
Udvarhely megye nyelvjárási sajátságai között azonban
nemcsak labialisatióról beszélhetünk, hanem e tüneménynek éppen
ellenkezőjéről is.
A datki nyelvjárás-szigetről szóló értekezésemben (Szilasi-
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féle Nyelv. Tan. I. 62) e nyelvjárásnak egyéb, valóban csodá
latos sajátságai során arról is szóltam, hogy az ü és ű hangok
ott teljesen hiányzanak, mert következetesen i, % hangokat ejte
nek helyettük. Pl. fist, sit, il, készil, nekink, érkésztink, möktőrjik, csír, tíz, kídött, stb. Akkor azt hittem, hogy ez a datki
nyelvjárás-szigetnek egészen sajátos hangtörténeti vonása, a mely
éppen a datki maroknyi magyarság elszigetelt helyzetének kö
vetkezménye. Azóta azonban kissé más szemmel látom a dol
got, mert rájöttem arra, hogy ez a sajátság Uh. megyében sem
ismeretlen. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy a megye délnyugati
széle mentén némely községben, név szerint Petken, Derzsben,
Szenterzsébeten és Magyarzsákodon (valamint a már Nagy kiiküllő megyéhez tartozó, de közvetetlen a megyehatár mellett
fekvő Héjjasfalván is) akadnak egyes idősebb emberek, a kik
nek nyelvében még ilyen ejtés hallható. Fist, nyist, készil, elcénil, kérészül, gyérmökink (= -ünk, nem -eink), nevelünk, vigyink,
kértik, töttik s még néhány ezekhez hasonló adat található onnan
való jegyzeteimben is. (Hosszú ü helyén ejtett t-t egyetlen egy
szer sem jegyeztem e községekben, de az lehet persze véletlen
ség is, hogy ilyet nem hallottam.)
Ebből a körülményből nyilvánvalóan következik először is
az, hogy ez a sajátság nem fejlődhetett a datki nyelvjárásszi
get külön életében, hanem meg kellett lennie már akkor is,
mikor a datki és az Uh. vármegye délnyugati szélén lakó ma
gyarság között még szorosabb politikai vagy legalább is ethnikai
kapcsolat volt. Uh. megye területén ez a sajátság az évszázadok
folyamán lassanként ismét elmosódott s ma már csak a korosabb
nemzedék beszédében észlelhető, Datkon ellenben, minthogy
közbeékelődött szász és oláh községek időközben elszigetelték az
uh.-i székelységtől, zavartalanul és teljes erejében megmaradt
napjainkig.
Ha már most felvetjük azt a kérdést, hogy e jelenségnél
eredeti illabiális állapottal állunk-e szemben, vagy delabialisatió
következményét kell-e benne látnunk, akkor az én véleményem
szerint egyik kérdésre sem felelhetünk föltétlenül igennel. Egyes
esetekben, pl. a fist, nyist, bidös, fii stb. esetében, bízvást föltehetjük (vö. Oklsz., NySz.), hogy ezek e területen mindig csak
i-vel hangzottak, azaz, hogy a köznyelvinél régibb hangállapot
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maradványai. A legtöbb esetben azonban és különösen a ragok
ban és képzőkben, már ü > i változás történt. A keril stb. mély
hangú párja ugyanis fordul stb. s épen így felelnek meg egy
másnak kezink, de lábunk, viszink, de hozunk, vöttik, de attuk stb.
Ez utóbbiakról tudjuk ugyan, hogy -onk, -énk, -ok, -ék volt ere
detibb alakjuk, tehát elméletben lehetséges volna ugyan, hogy
az ü fok kikerülésével váltak zártabbá, de a keril, fordul-félék
keletkezése már aligha volna ilyen módon magyarázható, mert
a codexek korában még általánosan kéről, fordól-nak hangzot
tak, sőt egészen kétségtelen példái a delabialisatiónak a kfn.
8chiure-ből lett csír (vö. MELICH Ortsn. is) és az ö l y v-nek ili
alakja, melynek második i-je csakis a szék. ülü-hől magyaráz
ható. (Első i-je t. i. esetleg é-bői is fejlődhetett volna vagy
talán még ennél is régibb i-nek megőrzése lehetne. Vö. Gombocz, Tör. jöv.) Megerősíti ezt a magyarázatunkat a datki nyelvjá
rásnak egy ezzel párhuzamos másik jelensége is, (a melynek
azonban Uh. vármegye e határszéli községeiben ma már semmi
nyoma sincsen), az t. i., hogy ott köznyelvi ö helyén is é áll.
Pl. hizajé, kéház, érdé, mezé stb. (Vö. SziLASi-féle Nyelv. Tan.
I. 63). Itt is vannak ugyan olyan esetek, a melyekben az é ere
detibb lehet, de rámutathatunk viszont olyanokra is, a melyek
ben az é kétségtelenül csakis ö helyébe léphetett.
Az ü > i, ü > í, ö > é hangváltozások úgy látszik ugyan
egy szempont alá tartoznak, azaz azt kell hinnünk, hogy a
datki nyelvjárásban és valószínűleg a vele szomszédos Uh. megyei
községekében is, valamikor a palatálisoknak teljes delabialisatiója
történt, melynek ö > é részét csak azért nem észlelhetjük ma
már, mert a nyelvjárás később egy másik hangtörténeti változás,
az ú. n. o-zés hatása alá került s ez az általános palatális de
labialisatiónak az ó'-re való hatását idővel ismét lerontotta. Mindé
hangváltozásoknak közös physiologiai okát az én nézetem sze
rint az elülső hangok képzése alkalmával az ajakkerekítésre for
dított izomerőnek egy bizonyos korban való ellankadásában kell
keresnünk. Sőt ez ellankadás korát is megjelölhetjük, legalább
viszonylagosan. Kétségtelen ugyanis, hogy a delabialisatió folya
matának az ö-zés fellépése előtt már be kellett fejezve lennie,,
mert Datkon a zárt szótagban álló r, l (j?) előtti, o-zés követ
kezményeként keletkezett hosszú ő változatlanul megmaradt.
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ó'-nek. Pl. embÖrtél ( = embertől), érőitek (= őröltek). Pedig ha
az ö-zés volna a régibb és a delabialisatió az újabb fejlemény,
akkor az ilyen eredetű o-ből is föltétlenül é lett volna.
Hogy Uh. vármegyének szóbanforgó határszéli községei
milyen mértékben vettek részt e palatális delabialisatióban, azt
ma már persze alig lehetne határozottan megállapítani. Az ü > i
változás bizonyára az ő nyelvjárásukban is megtörtént, mert
erről az idősebb nemzedék nyelve ma is tanúskodik.*) Az ű > *
változást én magam ugyan nem vettem észre, de nem kételke
dem benne, hogy ez is még megfigyelhető volna, mert ez a két
hangváltozás a legszorosabb kapcsolatban van, egymás nélkül
szinte el sem képzelhető. Már nem olyan bizonyos, de a szom
szédos datki nyelvjárás példája alapján fölötte valószínű, hogy
ö, ő helyett is ejtettek itt valamikor é, e-t. De minthogy ezen
Uh. megye ö-ző vidékének lakosságával évszázadok óta akadály
talanul és szakadatlanul érintkező határszéli községek nyelvjá
rása teljesen védtelen volt a terjedő ö-zéssel szemben, nem úgy
mint a mindenfelől elszigetelt datki, azért föltehető, hogy ez az
erős ó'-zö hatás az ö, ő egykori delabialisatiójának nyomait már
régebben ismét eltüntette e vidékről.
Uh. vármegye székely nyelvjárásának egy másik hangtani
sajátsága, a mely legalább is olyan széles körben ismeretes,
mint az ó'-zés, az á hangnak a megelőző a hangra gyakorolt
assimiláló hatása.**) Alighanem ez egyszersmind az a székely
nyelvjárási sajátság, melyet irodalmunkban először említenek
ilyen gyanánt. Mikor SZAMOSKŐZY ISTVÁN a XVI. sz.-ban a szé
kelyek nyelvéről írva azt mondja, hogy: «Frequens primse secundseque vocalis in sermone usus» (Bagyari Simon idézi Nyr.
XXXII. 48), akkor alighanem ezen apám, anyám, kaszál-félékre
*) Érdekes, hogy KRIZA a halmágyiakról is azt mondja,
hogy: «az ü-t i-vé változtatják, mint nekink = nekünk, menyink = menyünk, ires = üres, issen (üssön) meg az isten vagy:
a kő (menykő)» (Vadr. 561). Nem valószínűtlen, hogy az ő ide
jében még csakugyan így volt, de én ennek Halmágyon már
semmi nyomát sem találtam.
**) Az ilyen nyelvjárásúak beszédét efféle tréfás mondókák kal szokták gúnyolni: apám émént á kalákába kászáni, s úgy
lakott fatállal, fákálánnyál s laskával, hogy halálán van (Farczácl).
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és az ember, sér (sör), szászszé (százszor), nevéte (nevelte), émént
(elment)-félékre czéloz. (Ez utóbbiakról 1. alább). A magyar
nyelvtudomány szempontjából azonban e kérdést is BUDENZ tár
gyalta legelőbb. 0 így határozza meg e hangtani jelenség sza
bályát: «A tompa a olly szótagban, melly után hosszú á-val
való szótag következik, éles a-vá lesz (a)» (Magyar Nyelvészet
V. 360). Nyilvánvaló azonban, hogy ez a szabály csak az apám,
kaszál-féle szavak esetére talál, de nem volna érvényes az arat
tál, marathat á tánc, há ászt á nagy árát-félék első szótagjaira.
Azért sikerültebbnek kell mondanunk KRIZA meghatározását:
»Jellemző vonás [a keresztúri nyelvjárásban] az úgynevezett
hang-attractió v. hangzó-hasonulás, mely szerint a hosszú a-val
való szótag az előtte levő egy vagy több szótag tompa a-ját is
élessé teszi, mint: apám,*) Juizáját, lákádálmát, párápáes, hálál,
stb., e hang-hasonulás hátra- s nem eléfelé történik, de gyak
ran egy szóról a közvetlen előtte álló szó azonnemű önhangzójára is visszahatást gyakorol, mint: hadd lám vagy haliam ;
hadd lássam vagy hallassam, nászszájjal (nagy szájjal).» (Vadr.
550—51).**) KRIZA megfigyeléseit még STEUER is kiegészítette egy
pontban az által, hogy rámutatott arra, hogy «szótagzáró liquidák előtt néha meg is nyúlik [az á] s széles a lesz belőle:
almát, dmát ,almát'.» (Nyr. XXII. 302). De az assimilitió e jelen-

*) KRIZA az a hangot (BUDENZ példáját követve) még a
jegygyel jelölte.
**) Megjegyzem e helyen, hogy KRIZA egy sorral alább így
folytatja: «e szabály a hosszú e-jű szókra is kiterjed, de csak
akkor, midőn az e-vel való szótagot közép e'-jű szótag előzi meg
pl. szegény, egyéb, derék, téré/a, szer ént, serény, meénk, (az ily
szók száma csakugyan nem nagy), ellenben a nyílt e-jö. szótagra
nincs e visszaható attractiója az éles é-nek, mint: legény, vete
mény, kemény, vereségi). (U. o.) A homoródi nyelvjárásról szólva
meg ezt mondja: «Homoród vidékén nincs egy szegény is, de
van elég szegény.» (Vadr. 558). — Ebből tehát az következik,
hogy Kriza szerint az á—á hasonulás területén az é is valami
lyen hasonító hatást gyakorolna az előtte álló é hangra, hogy
tehát a keresztúri járásban a szegény, egyéb, dér ék-iéle szavakban
nem é, hanem valamely ettől különböző hangot ejtenének. Ez
azonban határozottan tévedés. Az e-nek se a keresztúri járás
ban, se Uh. megye egyéb részeiben semmi ilyes hatása nincsen.
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sógének megfigyelése és meghatározása még így se kifogástalan,
azért ki kell egészítenem még a magam észrevételeivel is.
A főszabályt az én nézetem szerint így lehetne megfogal
mazni: á hangú szótag előtt minden a d-vá változik, ha közvetetlenül (más magánhangzóval való megszakítás nélkül) előzi
meg. E főszabály azonban több szempont szerint módosul.
1. A vele egy szótagba tartozó l, r, j előtt álló ilyen a
megnyúlik á-vá, pl. hálgdssák, alkalmával, farkát, akarták, kraj
cár, hájcsák stb., de megmarad rövidnek 11 előtt. Pl. vallás, nyi
lallás, hállám (hadd lám). Steuer határozottan téved, mikor (i.
h.) azt hiszi, hogy az ilymódon keletkezett á nem szűk, hanem
széles ejtésü hosszú a (vö. még Nyr. XXXIII. 560), de az már
csakugyan kérdéses lehetne, hogy vájjon az ilyen hosszú á va
lóban á-ból nyúlt-e meg, vagy pedig e fok kikerülésével hosszú
á-ból lett. Ez ugyanaz az eset, a melyről már az ó'-zés tárgya
lása alkalmával is szóltunk, s e kérdés eldöntése itt is attól
függ, hogy az á visszaható assimilatióját, vagy a liquidák nyújtó
hatását tartjuk-e régibbnek. (L. erről még alább). Ha az előbbi
a régibb, akkor ez volt a fejlődés útja: *hajcsák > *hájcsák >
hájcsák, ha az utóbbi, akkor ez : *hajcsák > *hájcsák > +hájcsák.
E kérdésről külömben még szólunk alább.
2. A szabályos a helyett néha e hangot találunk köznyelvi
•a helyén. Király ez. értekezésemben (Nyr. XXXVI. 414) már
idéztem erre nézve a következő Uh. megyei adatokat: sokecskáig,
rékták, é más embörök, csetára, Enlekával, epám, kommeszácziő, s
azóta még e hármat jegyeztem fel: eggyé'ránsá (Nagykede), é'ndrás (= András, Bözöd), télán ^Gagy). Említett értekezésemben
az ilyen e—á-féle eseteket korábbi a—á-ból származtattam, de
ezt a magyarázatot WICHMANN is (Nyr. XXXVII. 199) és MELICH
is (M. Nyelv IV. 25) helytelenítették, mert szerintük az e—á
csak á—á-ból keletkezett. Szívesen elismerem, hogy az é az
ilyen esetek jó részében (egyebek közt az Uh. megyei adatok
esetében is) csakugyan korábbi á-ból keletkezett (ennek lehető
ségét különben akkor sem volt szándékom tagadni), de fenn kell
tartanom azt, hogy ilyen e—á közvetetlenül a—á-ból is kelet
kezhetett. Erre vonatkozó okaimat majd egy külön értekezésben
fogom kifejteni, a melyben az á hangnak más megelőző magán
hangzókra gyakorolt hatását is tárgyalni fogom.
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3. Ha az á és az a között még valamely más magán
hangzó is áll, akkor az a nem szokott á-vá változni, pl. kato
nát, hazuttál stb., de úgy látszik nem akadályozza meg e hang
változást egy közbül álló i. Legalább erre látszanak mutatni kö
vetkező adataim : harisnyába, mektászittáná (Betfalva), hájigálgátták (Simónfalva), náinnyám (= nagyanyám u. o., Ujszékely, Sze
derjes), tániccsák (Martonos), annyinál (Pirtosváralja), megnyálincsák (Derzs). Ez elég tetemesnek mondható számmal szemben
aligha lehet véletlenségnek tulajdonítani, hogy csak ezt az egyet
len egy példát találom jegyzeteimben, a melyben közbülső o
ellenére is megtörtént az a > á változás ászt monták (Betfalva).
(De még ez az egy eset is magyarázható más szempontból is, a
hogy alább azonnal látni fogjuk). Hogy a /? a m/z?/áí-félékben
gyakran megtörténik az a > á változás, a katonát, hazuttál-félék
ben azonban nem, annak bizonyára csak az az oka, hogy az i
illabiális, az o, u ellenben labiális képzésű.
4. WICHMANN GYÖRGY azt az érdekes megfigyelést tette,
hogy a moldvai északi csángók nyelvjárásában csak az á l l a n d ó
á előtti a változik á-\á, de a v á l t o z ó á előtti a nem haso
nul. Pl. darázs, kalász, szakáll stb., de marás, halász, halál stb.
(Nyr. XXXVII. 194). E korlátolt assimilatio okát WICHMANN
így magyarázza: «Eredetileg természetesen úgy az á l l a n d ó ,
mint a n e m á l l a n d ó a-nak visszaható asszimiláló ereje volt
(kapa «>-> kapál, kasza «•*•» kaszál stb.), mint a hogy áll a dolog az
irodalomban található adatokból Ítélve, az említett magyaror
szági nyelvjárásokban még most is. A moldvai északi csángó
nyelvjárásban általánosítás az a javára ott történt, a hol az á
nem volt állandó (*kapa -*> *kápál > kapa ~ kapál, *hal «•**>
*hálász > hal ~ halász, stb.) és így az á—á hangviszony csak
ott maradhatott meg, a hol az á állandó volt.» (U. o. 197.) Az
assimilatiónak ez a módja Uh. megye területén ismeretlen, de
észlelhető itt egy más, velejében ugyanezen okra visszavihető
jelenség. Helylyel-közzel t. i. észrevehető az a> á változás akkor
is, ha nem következik utána á. Pl. kápút, hálgáss nő/ (Eted),
ászt monták, apám és apósom (Betfalva), lakott (Farczád, az idé
zett gúnyos mondókában), kapott, kaptak (Eugonfalva), almafa
(Csehétfalva), áz dnnya (Véczke), kasza (Szenterzsébet), gazda
(Siménfalva). Ezekhez hasonló adatokat feljegyeztem már Maros-
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Torda vármegye területén is (vö. Nyr. XXXII. 560), és ugyan
ilyeneket talált VARGA IGNÁCZ is a Felső Őrvidék nyelvjárásában
(NyP. IX. 7). E jelenség magyarázatára nézve különösen ezen
adatokat tartom nagyfontosságúaknak: almafa, az ánnya, kasza,,
gazda. Valószinűnek tartom ugyanis, hogy legelőször az ilyen
félékben kezdtek ilyen, az általános szabály ellen való d hangot
ejteni akkor is, ha nem következett utána á, és bizonyosnak,
hogy ezek belső analógia útján az ilyen ragos alakokból vonód
tak el: álmáját, dz ánnyát, kaszám, kaszád, kaszája stb. Ép így
idézték elő a hálgáttál, hálgátták, hálgdssák stb. szabályos ala
kok a hálgáss né! ejtést és így keletkezett a gyakori laktál mel
lett a lakott, kaptál mellett a kapott, kapták mellett a kaplak.
S minthogy a szabályszerű á legtöbbször a szó vagy szólam első
szótagjaiban szokott állani, könnyen átcsaphatott ez az illabiális
ejtés később olyan szavakba is, a melyekben az a után nem m
állhat á, mint kaput stb. (Vö. különösen: apám után rögtön
apósom). Es nem lehetetlen, hogy az előbbi pontban tárgyalt
hárisnyába-féle esetek is tulajdonképpen ide tartoznak. Itt tehát
szintén általánosításnak, de a moldvai északi csángó nyelvjárás
ban tapasztalhatóval éppen ellentétes irányú általánosításnak
csirái mutatkoznak. Ott (nem állandó á előtt) az a javára tör
tént az általánosítás (*kapa ^> *kápál > kapa ~ kapál), itt — ha a
nyelvjárás az irodalmi nyelv zavaró hatása nélkül, a nyelvfej
lődés természetes útján fejlődhetnék tovább, a mi mai műve
lődési viszonyaink között persze éppen nem valószínű, a már
mutatkozó jelek szerint az á javára történnék az általánosítás
és lenne a mai kapa <^> kápál-ből kápa ~ kapál.
A tárgyalás alatt levő a—á > á—á jelenség hangtani ter
mészetének és történetének magyarázatára nem kell sok szót
vesztegetnünk. Már Budenz is helyesen rámutatott arra, hogy e
hangváltozás okát az á hang visszaható assimiláló erejében kell
keresnünk. Csak annyit kell még ehhez hozzá tennünk, hogy
ez a hangtani jelenség tulajdonképpen a labiális illeszkedésnek
egyik esete. Ezt SZINNYEI vette észre legelőbb (Nyr. XIX. 126)
s ugyancsak ő fedezte fel azt is, hogy e hangzóhasonulás az
Árpádok korában még köz-magyar sajátság volt (Nyr. XXIV.
153) s az ő föltevését most megerősíti az Oklsz. is, melynek
számos adatában az á előtti mai a hangot az Árpád-korban
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következetesen (o-val nem váltakozó) a betűvel találjuk jelölve.*)
Ebből tehát az következik, hogy Udvarhely megye azon terü
lete, a hol az á—á hasonulás dívik, csak megőrizte az egykoron
általános Árpád-kori nyelvállapotot s újabb fejlődés (a > a hang
változás) tulajdonképpen a megye területének azon részén tör
tént, a hol e hasonulás (a mai köznyelvvel megegyezően) már
nem érvényesül. S e szerint az előbbi 1. pont alatt tárgyalt
hájcsák, álinat-íéle esetekben is csak korábbi a-ból magyaráz
hatjuk az a-t, nem pedig a-ból, mert a hangtörténeti fejlődés
nek ez utóbbi foka e z e n a t e r ü l e t e n , a hol még m a i s az
á—á dívik, nem is volt meg soha.
Azt a területet, a melyen az á megőrizte hasonító hatá
sát, az eddigi kutatók még nem jelölhették meg pontosan.
A magyar nyelvészek körében (a marostordamegyei nyelvjárá
son kívül) általában Székelykeresztúr vidéke nyelvének jellemző
sajátságaként ismerik e hangtani jelenséget. BUDENZ és KRIZA a
keresztúri fiszék nyelvjárását jelölik meg ilyennek, STEUER sze
rint pedig ide tartozik a homoródi járás kivételével a megye
•egész területe (Nyr. XXII. 252—53 és térk.).**) A valósághoz
* SZABÓ SÁNDOR A magyar magánhangzóilleszkedés ez.
tanulmányában (Bpest, 1902, 41. 1.) azt állítja, hogy SZINNYEI
(Nyr. XIX. 126) az egész jelenséget az oláh nyelv hatásának
tulajdonította s a maga részéről is azt állítja, hogy «az illesz
kedéshez szükséges d hang kétségtelenül oláh eredetű e szavak
ban.)) SZINNYEI azonban abban a czikkben, a melyre SZABÓ
hivatkozik, egy árva szóval sem említi az oláh hatást s más
helyen sem koczkáztatja meg ezt a lehetetlen feltevést, a mely
nek egyaránt ellentmond mind Árpád-kori helyesírásunk, mind
pedig az á—á j a—á hangviszony határának az egykori poli
tikai határokkal való alább ismertetendő kapcsolata.
**) WIOHMANN A moldvai csángó magánhangzók történeté
ből ez. értekezésének egy helyén (Nyr. XXXVII. 196) ezt mondja:
«Steuer Nyr. 22:213 szerint hasonulás útján keletkezett a hang
a keleti székely Alcsíkban is «ballható», HORGER NyK. 31:423
azonban azt mondja, hogy «a hangnak az előtte álló a-ra se
•Gyergyóban, se Szentdomokos vidékén, se sehol az egész megye
területén asszimiláló hatása nincsen.» Vájjon honnan találta ki
Steuer azt az alcsiki a-t? Hátha Alcsíkban is úgy van, mint
az északi moldv. csángóknál, t. i., hogy az a—a hangviszony
-csak egyes szavakban maradt meg?» Hogy honnan találta ki
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képest azonban az egyik meghatározás igen szűk területre kor
látozza, a másik meg igen kiterjeszti e sajátság határát. Azt a
területet, a melyen az á megőrizte hasonitó hatását, nagyjában
úgy jelölhetjük meg, hogy ez a megye nyugati fele és dél-nyu
gati széle. Északról dél felé haladva a legszélsőbb községek,
melyekben az d—á még hallható, a következők: Parajd, Felsősófalva, Korond, Firtosváralja, Csehétfalva, Eelsőbenczéd, Alsóbenczéd, Szentmihály, Kobátdemeterfalva, Kiskadács, Alsósiményfalva, Betfalva, Székelykeresztúr, Fiatfalva, Szederjes, Muzsna,
Derzs, Petek és Zsombor. Az á előtti d vagy a ejtése szempont
jából az egész megye területe tehát két élesen elválasztható
részre oszlik. A felsoroltaktól nyugatra eső összes községek (még
a megye határán túl is) ilyen esetben kivétel nélkül a-t ejte
nek, a tőlük keletre eső községek pedig a-t. Hogy a megyétől
nyugatra Maros-Tordában, vagy esetleg más megyékben is med
dig terjed az d—á, azt egyelőre még nem tudom, de azt a leg
határozottabban állithatom, hogy Zsombor a legkeletibb község,
a melynek ilyen a nyelvjárása. Ettől keletre egészen a moldvai
csángókig sehol semmi nyoma sincsen az á—á-nak.
Ha megvizsgáljuk az (ipám-féle nyelvjárású községek föld
rajzi ós politikai történelmi vonatkozásait, akkor kiderül, hogy
három csoportba tartoznak.
A pálfalvi vízválasztótól északra fekvő községek régente
Udvarhelyszékhez tartoztak (ma is persze az udvarhelyi járás
hoz tartoznak), holott ennek többi községei (legalább is tízszer
annyi számmal) nem ejtik az á hangot. E feltűnő körülményt
az ón nézetem szerint eléggé megmagyarázhatja az, hogy e
községek, a Korond és mellékvizei mentén feküdvén, a Kisküküllő vízrendszeréhez tartoznak s az ennek rendszeréhez tartozó
akár Udvarh., akár M.-T. megye területén levő községek nyelv
járásában még lennebb is jó darabon (Kelementelkéig bezárólag)
kivétel nélkül érvényesül az d visszaható assimilatiója. Más szó-

ezt Steuer, azt persze nem tudhatom (alighanem ezzel is félre
vezette valaki), de azt egész határozottan tudom, mert szemé
lyes tapasztalatom alapján állíthatom, hogy Csík megye terü
letén egyetlen egy szóban sem maradt meg az á—á hang
viszony.
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val kifejezve tehát azt hiszem, hogy Udvarhely megye ú. n. Sóvidékének első települői ethnikailag nem Udvarhelyszék, hanem
Marosszék székely törzséhez tartoztak s bizonyára a Kisküküllő
folyásával ellentétes irányban vándorolva jutottak mai lakóhe
lyükre. Ha ez az akkor még lakatlan terület már az időben is
Udvarhelyszók fennhatósága alatt állott, akkor természetes, hogy
az új lakók is letelepedésük után e szék politikai és közigaz
gatási hatalma alá jutottak. De ha a székek szervezése csak
azután történt, miután az egyes törzsek már véglegesen le vol
tak telepedve, akkor e községeket csakis gyakorlati közigazga
tási szempontokból csatolhatták Udvarhelyszékhez, és nem Ma
rosszékhez, a hova nyelvjárásuk tanúsága szerint tulajdonkép
pen tartoztak volna. Azért t. i., mert Székelyudvarhely sokkal
közelebb esett hozzájuk, mint Marosvásárhely.
A második csoportba tartoznak mindazon községek, melyek
az egykori Keresztúr-fiszék (a mai keresztúri járás) területén
feküsznek. Kivétel csak Nagy- és Kisgalambfalva, két, az udvar
helyi járással szomszédos határközség. Onnan származó jegyze
teimben semmi nyomát sem találtam az d—á-nak. Mikor ez
tanulmányom e részének kidolgozása közben feltűnt (minthogy
a keresztúri járáshoz tartoznak, elvárná ugyanis az ember, hogy
itt is meglegyen), kérdést intéztem ez iránt Beké Albert nagy
galambfalvi igazgató-tanító úrhoz s ő 1909 jan. 11-én kelt szí
ves válaszában megerősítette negatív tapasztalatomat. Hogy
miért nem egyezik e ponton a politikai és nyelvjárási határ,
annak még eddig nem tudtam nyomára akadni. Valószínű, hogy
e második csoport is ethnikailag tulajdonképpen Marosszék szé
kely törzséhez tartozik s hogy csak akkor került az udvarhelyi
székelység közvetetlen szomszédságába, mikor ennek nyelvjárá
sában már be volt fejezve az á—á>a—á
változás. Ezt nem
csak abból következtetem, mert az d—á közös sajátsága szoro
san összekapcsolja Keresztúrfiszék és Marosszék nyelvjárását,
hanem főleg abból, hogy az a—á | a—á határvonala (az előbb em
lített pont kivételével) fedi a Keresztúrfiszék és Udvarhelyszék
közötti politikai határt. Úgy látszik tehát, hogy az e csoportbeli
községek első székely telepesei egyszerre, egy tömegben vándo
roltak be Marosszék felől mai lakóhelyükre s hogy éppen ezért
jkaptak a fiszék keretében bizonyos politikai és közigazgatási
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önállóságot. E csoport nyelvjárását ma ugyan ketté osztja az
e \ ö határvonala, de mivel ez csak hegygerincz, tehát földrajzi
határ mentén halad, nem pedig politikai határ mentén, mint
az á—ál a—á határa, azért ez csak későbbi fejlemény ered
ménye lehet. Joggal feltehetjük tehát még azt is, hogy az első
települők nyelve még tisztán e-ző volt s az ó'-zés, a Nagyküküllő völgyében keletkezve, csak később hatolt mind jobban a
fiszék belseje felé, mert még máig is csak a közepén végighú
zódó vízválasztóig tudta meghódítani a széknek minden jel sze
rint egykor egységes nyelvjárását.
A harmadik csoportot a megye délnyugati széle mentén
fekvő Szederjes, Muzsna, Derzs, Petek és Zsombor alkotják.
Ezek ma ugyan mind Udvarhely megyéhez tartoznak, még pedig
az első kivételével, mely ma a keresztúri járáshoz van csatolva,
a homoródi járáshoz, melynek egyéb községeiben ismeretlen az
á—á hangviszony, de régebben csak Muzsna és Derzs tartoztak
U cl varhelyszékhez Szederjes és Petek, Felső-Fehérhez, Zsombor
pedig felében Felső-Fehérhez, felében meg Kőhalom-székhez tar
tozott s csak az 1877. évi I. t.-cz. 2. §-a csatolta őket Udvar
hely megyéhez. Az a—á/á—á határvonala tehát itt is meg
egyezik, persze nem a mai, hanem az ennél fontosabb eredeti
politikai határral.*) Szabályellenes csak Muzsna és Derzs esete.
Nyelvjárásukból Ítélve ezek is aligha az első telepítés óta tar
toznak Udvarhelyszékhez.
A magánhangzóknak a palatálisok és gutturalisok rendje
szerint való illeszkedése, mint a magyar nyelvjárásokban álta
lában, Udvarhely vármegye magyar nyelvjárásában is valamivel
erősebben nyilvánul, mint a köznyelvben. Minthogy azonban
nem jelentkezik bennük határozott szabályba foglalható törvény
szerűség, azért a reá vonatkozó elég nagy számú, de mégis csak
szórványos adatokat (pl. máisztor, doszka stb.) ez alkalommal
nem akarom egyenként tárgyalni. Sok szóban ugyanis meg*) Az egykori Fehér megye roppantul szétszórt magyar
községeinek nyelvjárási viszonyait még csak csekély részben
ismerem. Annyit már látok, hogy az á assimiláló hatása nem
mindenütt érvényesül, de hogy ez a kétféleség milyen földrajzi
vagy történelmi kapcsolatok szerint igazodik, azt eddig még csak
homályosan sejtem.
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teremtette (esetleg megőrizte) a nyelvjárás a hangrendi egységet,
sok szóban meg nem, a nélkül, hogy ebben a tekintetben vala
milyen szabályszerűséget lehetne észlelni. Egy esetet mégis külön
ki akarok emelni azért, mert külön hangot hozott létre a szé
kely hangrendszerben, t. i. a FUF.-féle d hangot, a melyről
jelen értekezésem fonetikai részében, a köznyelvben ismeretlen
magánhangzók tárgyalása során már megemlítettem, hogy csak
egyetlen egy szóban hallható. Ez az egy a templom szó.
A templom szót Erdélyben (s úgy látszik a köznyelvben
is) általában nem zárt e-vel, hanem nyílt e-vel ejtik. Ebből a
nyílt e-vel való ejtésből keletkezett hangrendi illeszkedés útján
a taplóm alak, mely a MTsz. adatni szerint a palóczságban és a
székelységben fordul elő. Ha ugyan valóban keletkezett, mert én
ezt a tamplom alakot sohasem hallottam (kételkedem is benne,
hogy a Székelyföldön csakugyan megvolna). Annál gyakrabban
hallottam azonban a tamplom*) ejtést. A MTsz.-ban ez az alak
még nincsen meg, de én már közöltem Halmágyról (NyK. XXXI.
377) és azóta még SZABÓ DEZSŐ is közölte Csíkszentdomokosról

(Nyr. XXXII. 271), ERDÉLYI LAJOS pedig Háromszékből (NyK.
XXXVI. 328) s azt hiszem a régibb székely közlők tamplom
írása sem egyéb, mint ennek tökéletlen átírása. Ezen tamplom
alakból már most Udvarhely megyében és egyebütt is a Szé
kelyföldön a hangrendi illeszkedésre való törekvés alapján egy
tamplom alak keletkezett. (A nálunk dívó nagyolt fonetikai
átírásnak elvei szerint ugyanis á-val kell jelölnöm a szóban
forgó FUF.-féle á hangot). Az a-i tehát a hangzóilleszkedés tör
vénye teremtette meg és pedig azért ezt, mert a mélyhangúak
sorában ez áll legközelebb az a-hez. (Vö. a fönnebbi magán
hangzó-táblázatot.) Megengedem, hogy ebből a tamplom alakból
a hangsúly hatása alatt néha talán tamplom ejtés is keletkezhe
tik (bár én ez utóbbit sem hallottam soha), de ez mindenesetre
csak igen ritka alak lehet s a MTsz.-ban és egyebütt is talál
ható sok tamplom jelölés a valóságban legtöbbször bizonyára
csak e tamplom ejtés tökéletlen átírása lesz.
Az a-ből úgylátszik néha független hangváltozáskóppen is
*) A nálunk eddig szokásos é, e°, vagy § helyett mint czélszerűbbet ajánlom e hangra a FUF. á jelölését.
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4 keletkezik. ERDÉLYI U. is azt mondja egy helyen, hogy az á
hang az alsósepsi nyelvjárásban «efféle szavakban, m i n t : ,nem',
,templom' (csaknem így: ndm, támplom) h a l l h a t ó . . . s érdekes,
hogy különösen sepsiszentgyörgyiek beszédében járja (innen
,sápsiszángyőrgyiek')» (NyK. XXXVI. 327—28). Ezen ndm és
sdpsisz&ngyőrgyiek (semmiesetre sem ndm és sdpsiszángyŐrgyiek,
a hogy az i. h. olvassuk) a hangja csak független hangváltozás
útján keletkezhetett, hiszen illeszkedésre itt nem lett volna
semmi ok s ennek lehetősége könnyen megengedhető, mert az
d és d hangok képzése helye a lehető legközelebb esik egy
máshoz.
Magáról az á hangról, ezen a hang elődjéről, valamint
hosszú párjáról, az a-ről, már csak kevés mondani valóm van.
Általában véve elég ritkán hallható, jóval ritkábban mint Halmágyon (vö. NyK. XXXI. 377, 379) s úgy látszik a megyének
inkább csak északi és keleti vidékein, a nélkül azonban, hogy
földrajzi határairól valami határozottabbat állíthatnék. Sűrűbben
csak a támplom, ta, ndm és na szavakban ejtik. Más szavakban
csak elvétve, itt-ott észlelhető és minden esetben váltakozhatik
a rendes nyílt e-vel. Ebből egyúttal arra is következtethetünk,
hogy belőle keletkezett e > á hangváltozás útján. A hosszú a-t
csak az egy gyarmek vagy gyarmók szóban figyeltem meg né
hányszor.
Már jóval több mondani valóm volna az udvarhelymegyei
kettőshangzók használatáról. De minthogy e fontos kérdés rész
letesebb tárgyalást is érdemelne, a melynek teljes anyaga azon
ban jelenleg még nincsen birtokomban s minthogy ezzel kap
csolatban még több más dologról is, szólni szeretnék, azért
mindezt fenntartva magamnak egy későbbi tanulmány számára,
egyelőre csak a következőknek rövid közlésére szorítkozom.
Az S'i, őu, oy, kettőshangzók Udvarhely megye egész terü
letén hallhatók. Közepe táján ós észak-keleti szélén még teljes
erejükben dívnak, a délnyugati széleken fekvő községekben
azonban már nagyon ritkulnak. E tájon tehát ú. 1. már kihaló
ban van a diftongizálás. Hangtörténeti szerepükre nézve bizo
nyos, hogy általában a n y í l t a b b eredetű é, ó, ő hangok he
lyén állanak (s nem a zártabbak helyén, a hogyan STEÜEK állí
totta), de feltűnő, hogy igen sokszor hallhatók (különösen az n)
Nyelvtudományi Közlemények. XXXIX.
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olyan szavakban is, a melyekben eddigi tudomásunk szerint
zártabb eredetű hang van, egyszer-másszor meg viszont nem
ejtenek kettőshangzót ott, a hol az á nyiltabb eredetű. Minthogy
ma még nem tudnám pontosan fölsorolni és külön-külön cso
portosítani az összes eseteket, a melyekben a hosszú á, ó, ö
hangokat vagy a megfelelő kettőshangzókat ejtik, azért egyelőre
épen csak megemlítem e tetemesnek lászó eltérést. S szintén
csak megemlítem egészen röviden azt is, hogy az ei sokszor
széles <f-vé fejlődött tovább, pl, en, jig, ket, het, récék, csürké'k
stb. s hogy az őu kettőshangzónak hangsúlyos szótagban au
vagy ao mellékalakja is van, pl. sau jau, tau, vaut vagy vaot,
bautos vagy baQtos (boltos), stb. Sőt néhány Tibódról való adat
ban (a biztos megfigyelés jeléül kétszer aláhúzva) hosszú a-val
is találom ezt jegyzeteimben megjelölve.
A magánhangzók törvényszerű változásai sorában még egy
jelenségről kell szólnom, t. i. a liquidák előtt álló magánhang
zók meghosszabodásáról. E jelenséget is, mint annyi mást, KRIZA
észlelte és ismertette legelőbb. Az övé tehát az érdem, hogy
ráirányította a nyelvészek figyelmét, de ugyancsak az ő tekin
télye egyszersmind az oka annak is, hogy ma sem ismerjük
még a maga igaz valójában. Minthogy e jelenség meglehetősen
bonyolult és Erdély más-más vidékein nyelvtörténeti fejlődésének
különböző fokozatain észlelhető, azért legczélszerűbb lesz, ha ezen
történeti fejlődése rendjén igyekezünk megismerkedni előbb a
magánhangzókon, aztán a Jiquidákon végbement változásokkal.
A hol csak megfordultam eddig az egykori Székely-földön
és a vele határos magyar területeken, mindenütt észlelhető volt
a liquidáknak e nyújtó hatása. Több más magyar nyelvjárásból
is közölték már e sajátságot, sőt ZOLNAI valószínűvé tette (Nyr.
XII. 327), hogy a régi nyelvben is általános volt. Éppen azért
igen régi nyelvállapot megőrzésének kell tartanunk azt, hogy az
erdélyi magyar nyelvterületnek egy kis pontján, a szebenvár
megyei szakadáti nyelvjárásszigetben még máig is ilyen ejtés
hallható : volt, volna, zöld, föld, tiltani, falba, erdő stb.
Ezen kétségtelenül eredetinek vehető nyelvállapot tovább
fejlődésének első fokozata az, hogy a magánhangzó megnyúlik,
ha v e l e e g y s z ó t a g b a t a r t o z ó l, r, j következik utána.
Pl. mé csalt meg és nem csalom meg; mikor vót? és mikor
a...;
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jsséndészég (<zséndejszeg)éB zsé'ndéjes. A magánhangzó megnyú
lásának ezen törvényszerű korlátját, t. i. a liquidának és a meg
előző magánhangzónak ugyanegy szótagba való tartozásának föl
tételét, KRIZA még nem vette észre. Ezt először KUNOSS állapí
totta meg (Nyr. XÍI. 116), de utána (lehet hogy függetlenül
tőle) megemlíti már STEUER is (Sz. NyH. 10 és Nyr. XXII, 214).
Azon további korlátozást azonban, hogy a magánhangzó még
akkor is megőrzi rövidségét, ha geminált 11 következik utána,
nemcsak KRIZA, hanem még STEUER és ERDÉLYI sem vették
észre. Már pedig a Székelyföldön (s alighanem másutt is) ez
határozottan így van. Mikor ezt ERDÉLYinek a háromszéki nyelv
járásról írott értekezése bírálatában (NyK. XXXVIL 321) néhány
példa (egyebek közt: szöllÖ) kíséretében megemlítettem, ERDÉLYI
erre mindössze csak annyit válaszolt, hogy: «a szöllő szőllő — ;.és|
nem úgy mint ő [már mint én] jelöli a Nyr. 1907 szept. füze
tében is!» (NyK. XXXVIL 331). Ez ugyan az egész hangtani
.jelenségnek nagyon is óvatos czáfolása, de a czáfolás még ebben
az egyetlen egy megkoczkáztatott esetben is — «minden alapot
nélkülöz*), mert a szőllő szónak ezt a rövid o-vel való ejtését
nem egyszer, de talán százszor is megfigyeltem Brassóban is,
meg mindenfelé a Székelyföldön is, és megfigyelheti éppen így
•akárki más is, csak Jegyen hozzá kedve és képessége. A gemi
nált 11 előtt álló magánhangzóra vonatkozó, i. h. már említett
példák bizonyító erejét udvarhelymegyei jegyzeteimbői most
még a következő adatokkal támogathatom : fillér, pazillás (pazar
lás), ítillet; süüög, bíicsülletös, ka kas-üllő; ullet (<. úgy leket,
határozószó, a. m. talán), dalló (szolgabíró) hullott, kinyullott ;
pelleködik, fellebezni; ölleni (őrölni), szöllÖ, böllér, völlÖget, tölleszt,
töllem, tölled stb., belőttem, belölled stb. Küköllő, vetöllö, lehöllet;
kollátőjja, olló, kecskolló; ellopták, étellel; haliam í<hadd
lám),
hallottam, fülem hallattyára; vallás, nyilallás.*-) A föltétlenül hite
les adatoknak e hosszú sora ellen azt hiszem hiába való a
puszta tagadás. Kiderül belőlük, hogy bármilyen nyelvállású és
akár hangsúlyos, akár hangsúlytalan helyzetben van a magán
hangzó, az ilyenkor mindig csak rövid. S minthogy az úgy
l

:

.

*) Különösen tanulságosak ez utóbbi állandóan rövid tí-val
-ejtett alakok az álmát, lákádálinát-íélékkel szemben.
27*
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lehet > ullet, súrlás > siillás, tőlem > töllem stb. példája a geminált ll-nek valóságos hangrövidítö hatásáról tanúskodik, föltehetjük, hogy más esetekben az eredeti rövidség megőrzése is.
ugyancsak ennek az Z/-nek tulajdonítandó.*)
Mikor ERDÉLYI említett értekezésének bírálatában (i. h..
321.) a geminált ll-nek a megelőző magánhangzóra gyakorolt,
hatásáról szóltam, akkor megjegyeztem azt is, hogy ugyanilyen
r-nek s j-nek és az előttük álló magánhangzónak viszonyát még
nem volt alkalmam eléggé megfigyelni s azért e tekintetben tar
tózkodtam bármely vélemény nyilvánításától. A legutóbbi két
nyáron végzett udvarhelymegyei tanulmányútjaim folyamán
tehát különösebben érdeklődtem ez iránt és sikerült legelőször
is megállapítanom azt, hogy a geminált jj előtt álló magán
hangzó igenis megnyúlik. Tehát pl. kiijjel (kívül, de kéjei is),,
újjos, öjje meg, pöröjjetök, kolláiójja (korlátolja), bájjal, héjjél stb.
A geminált rr előtti magánhangzó is megnyúlik (csak egyszer
észleltem varrottam és egyszer indulatos beszédben az orrokké
ejtést) pl. bárrá (balról), várrani, szerre (rendre, sorban) kerreg
(a m. kerregő, nyöszörgő, hangot ad; tyúkról), ökörre stb. De
talán még gyakoribb az az eset, hogy az rr ilyenkor megrövi
dül és elveszti gemináltságát pl. eccére vagy é'ccére (egyszerre),.
orom, órod, főrás, fóró, mikóra, ere, ára, várott talpú.**) A fejlődés
*) A köznyelvi szőlló'vel vagy s^ó'tó'vel szemben a székely
szöllö valószínűleg szintén eredetibb nyelvállapotot őrzött meg.
Vö. Edlelmes szn. és ellik, hadlaua > hallá, vadlani > vallani,
üdleni > ülleni, szl. vidla > villa, szl.-ol. sidla > hétf. csángó silla :
ár és így tör. *jidlák > m. *szödlö > szék. szöllö. (Nyr. XXXII.
233, MNy. III, 358 és MELICH szíves közi.).
**) A geminátáknak a megelőző magánhangzóra gyakorolt
hatását érdemes volna tüzetesebben is megvizsgálni, mert fel
tűnő pl. az, hogy s-hez és zs-hez assimilálódott l, r előtt már
ismét rövid a magánhangzó, pl. tussó, kossó, nyessen, Pezzsi
(Erzsi), a dezzsiek (derzsiek), pözzs (pörzs, Vadr. 552. Ez utóbbi
adatnak helyességében különben kételkedem egy kissé. Aligha
nem csak KRIZA vonta el a pözzsol, mökpözzsől-hől). Megjegyzendő,
hogy KRIZA szerint ú. 1. geminált jj is megrövidülne. Vö. «ájj . . .
inkább terpedten hangzik : á ' j ; szájj le = szá'j le ; hejj = héj;
hejjétt = hejett; hujjatok = hüjatok; teljes (az irodalmi nyelvben)
= tejes (közönségesebben csakugyan tejes mind Háromszéken,,,
mind Kfszéken).» (Vadr. 551).
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menete tehát ebben az esetben a következő volt: röv. voc. -\- rr,
hosszú voc. + rr, hosszú voc. -\- r.
Arra a kérdésre, hogy miért gyakorolnak a liquidák a
"megelőző magánhangzóra nyújtó hatást, eddig tudtommal csak
BALASSA próbált felelni, még pedig a következőképen: «A két
folyékony mássalhangzó (vagyis zöngehangok) l, r ós a felhang
zónak nevezhető j , miután erősen, zöngés természetüknél fogva
legjobban hasonlítanak a magánhangzókhoz, majdnem dipthongusnak nevezhető kapcsolatot alkotnak velük és a hosszú magán
hangzókat különben is kedvelő vidékek az ily helyzetben álló
Tövid magánhangzókat megnyújtják.)) (Magy. Nyelvj. 116.) Én
«zt a magyarázatot több oknál fogva nem tartom elég valószí
nűnek s inkább GoMBocznak a magyar hangok időtartamának
vizsgálata körül végzett kutatásaiban vélek az igazi okra nézve
némi útmutatást találni. Az ő kísérleti vizsgálatai ugyanis (vö.
Nyelvtud. II. 96. l.-ján közölt táblázatot) kiderítették azt, hogy
& magyar nyelv rövid magánhangzói m á r a k ö z n y e l v b e n
is l e g h o s s z a b b a k n a s a l i s o k és l i q u i d á k
előtt.
Igaz, hogy ez még csak egy puszta ténynek megállapítása, a
mely egymagában még nem ad semminemű felvilágosítást e
ténynek hangphysiologiai okáról, de föltehetjük, hogy ez az előt
tem egyelőre ismeretlen ok némely nyelvjárásban (így a szé
kelyben is) erősebben működött, mint a köznyelvben s így
•észrevehetőbbé vált a liquidák nyújtó hatása.*) A geminatáknak
& megelőző magánhangzóra gyakorolt különböző hatása tekin
tetében GOMBOCZ vizsgálatainak eddig közölt eredményei még
nem adnak semmiféle útbaigazítást.
Áttérhetünk már most annak a második kérdésnek tisz
tázására, hogy milyen a liquidák előtti magánhangzók időtar
tama és nyelvállása.
Megemlítettem már, hogy KRIZA még nem szól a liquidatiónak e kezdő fokáról s hogy ezt nyelvészeti irodalmunkban
KUNOSS ismertette először (Nyr. XII. 113). Ő a liquidák előtti
magánhangzók időtartamát, még nem határozza meg közelebb*) De viszont felmerülhetne itt az a jogos kérdés is, hogy
miért erősbödött ez a hatás csak a liquidáknál és miért nem a
nasalisoknál is?
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röl, hanem csak annyit mond róluk, hogy megnyúlnak. Csak
egész általánosságban megnyúlásról beszél STEUER is korábbi
dolgozataiban, de addigi hangtani kutatásait mintegy megrostálóés összefoglaló utolsó értekezésében már azt mondja, hogy az,
ilyenek csak félig hosszúak, tehát valamivel rövidebbek, mint a
köznyelvi hosszú magánhangzók (Nyr. XXII. 298). Ugyanezt
mondja ő utána ERDÉLYI is. (Szerinte ugyanis csak «pótlónyúj
tás » esetén áll teljes hosszú magánhangzó). Én azonban hosszas
figyelgetés után arra a meggyőződésre jutottam, hogy egyik véle
mény se helyes, mert hangsúlyos szótagban, legalább ma, min
dig a köznyelvi teljes hosszúságra nyúlik meg a liquidák előtti
rövid magánhangzó, hangsúlytalan szótagban azonban gyakran
ú. 1. valóban csak félig hosszú az ilyen magánhangzó. (Vö. NyK.
XXXVII. 322.)*)
A liquidált magánhangzók minőségéről is eltérő az eddigi;
írók véleménye. KUNOSS azt mondja, hogy az a, e, o és ó'-ből (az.
e tudvalevőleg hiányzik a debreczeni nyelvjárásból, a melyre
KUNOSS megfigyeléseit alapítja) széles, az *, ü, u-ból pedig szűk
ejtésű hossszú hangzó lesz (Nyr. XII. 116).**) STEUER eleinte azt
állította, hogy minden liquidált magánhangzóból széles ejtésíl
hosszú hang lesz, de utóbb ú. 1. észrevette KUNOSS megszorítá
sát, mert később ő is odamódosítja állítását, hogy l, r, j előtt
mindig csak a rendes szűk ejtésű hosszú í, ű, ú, hangok kelet
keznek (Nyr. XXII. 302.) Hogy mi a véleménye ebben a tekin
tetben ERDÉLYinek (vö. NyK. XXXYI. 325 s. köv. L), azt igen*
nehéz pontosan megállapítani. Egy cseppet sem világos magya
rázatai, majd egy csomóban közölt, majd meg az egyes tájszó
lások leírásánál elszórt példái, de leginkább csak hangjelölése
alapján hosszas fejtörés után a következőket sikerült megsejte*) WICHMANN a moldvai csángó nyelvjárásról írott két érte
kezésében (Nyr. XXXVII. és MNy. IV.) szintén csak félig hoszszúnak jelöli e magánhangzókat hangsúlyos szótagban is. Lehet,,
hogy ott, egy könnyen feltehető régibb nyelvállapot megőrzése
képpen csakugyan ilyenek, de a Székelyföldön az én legjobb meg
győződésem szerint úgy áll a dolog, a hogy fennebb előadtam.
Megjegyzem különben, hogy WICHMANN még geminált 11 előtt is.
ilyen félig való hosszúságot jelöl.
**) Példái között azonban ilyen jelölést is találunk: dijy
szíj, szürke, fürge, fül, sül stb,!
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nem. Szerinte a liquidák előtt minden magánhangzó lehet szé
les ejtésű, pl. báj, héjj, gondol, körte XXXVI. 326, fecsérel 329,
fedil 331, (ez tehát Steuer régibb álláspontja; KuNOSsnak és
STEUERnek az *, ü, tt-ra vonatkozó megszorítása ú. 1. elkerülte
figyelmét), de lehet szűk ejtésű is, pl. gyümölcs, dőjt, rojt, kigon
dol 328, bór XXXVII. 331, csakhogy mikor az egyik és mikor
a másik, azt nem árulja el. Széles ejtést jelöl pótlónyújtás ese
tén is: ara, szo [t. i. > *szöv] XXXVI. 326, ával*) 325, de
ugyancsak pótlónyújtás esetén jelöl szűk ejtést is: túsó, tanúsz [?]
küsö, kerüsz [?] 327, vót, tód, ződ, főd 328 s ez esetben is az
olvasóra bizza annak kitalálását, hogy mikor ilyen és mikor
olyan az ejtés.
E különböző állításokkal szemben az én véleményem a
következő.
A felső nyelvállású magánhangzókról már KUNOSS és STEUER
is elismerték, hogy ezek a liquidák előtt is mindig szűk ejtésűek s én ebben a tekintetben teljesen az ő nézetükön vagyok,
tehát azt állítom, hogy fedtt-ié\e ejtés a Székelyföldön sohasem
hallható. Az alsó nyelvállásuaknak, az a, e-nek liquidák előtt
megnyúlt alakjai, pL falba akarnak, ajtó, elment, kérbe, megver
ték felejtette stb., épen olyanok, mint a köznyelvi ara, ere, mére.
Már pedig ezekben az a, é határozottan szűk ejtésű hosszú
hang.**) De már a középső nyelvállásúak ily úton megnyúlt
alakjainak kérdése kissé másképen áll.
*) Ez ugyanis ERDÉLYI szerint pótlónyújtásos székely alak !
Szerintem azonban se nem székely, se nem pótlónyújtás. Ha
léteznék, akkor csak az a mutató elemből származó székely
aval-ból keletkezhetett volna, nem pedig az ott ismeretlen köz
nyelvi avval-ből. Tehát legfeljebb hangsúly következtében való
megnyúlásról, de nem pótlónyújtásról lehetne szó.
**) Erről könnyen meggyőződhetünk, ha többször egymás
után kiejtjük az ára vagy ere szót s azután lassanként kihagy
juk az r-et. így közvetetlenül egymásután ejtve az a-a: é-e han
gokat, izomérzetünk rögtön elárulja, hogy e két hang között
nemcsak időtartambeli különbség van, hanem hogy az elsőnél
a nyelv hátának középső része valamivel magasabbra emelkedik,
mint a másodiknál. A székely falba, kérbe szavakkal végezve e
kísérletet, kiderül, hogy a liquidált a, e is szűk, nem pedig szó
les ejtésű hang.
,
:
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Hogy a szerte, eccerre, félment, perelnek-(éle esetekben szé
les é hangot ejtenek, azt észrevettem mindjárt akkor, mikor a
székely nyelvjárásokkal foglalkozni kezdtem, és ilyen esetekben
sohasem is jelöltem mást, mint S-t. Az o, ö-ből azonban az ón
meggyőződésem szerint szűk ő, ö lesz. Bizonyos vagyok benne,
mert számtalanszor figyelgettem az ilyen eseteket, hogy az orvos,
forgott, ördög, tötöget stb., székely ejtésében az első magánhangzó
szűk. Ilyen rendesen még hangsúlytalan szótagban is, de meg
engedem, hogy ilyen helyzetben (bár elég ritkán s úgy látszik
éppen a félig való hosszúsággal kapcsolatban) hallható néha félig
hosszú széles ejtésű ő Ő is.*) Hogy nyelvtörténetileg hogyan
viszonylanak egymáshoz a hangállapotnak e különböző fokai,
arról alább szólok.
A liquidatio jelenségének ezen első fejlődési foka, a me
lyet az eddigiekben meghatározni igyekeztem, ma már nincsen
meg sehol a Székelyföldön, mert még ott is, a hol legkezdet
legesebb állapotban van, tehát Csík, Háromszók és Brassó me
gyékben ós Udvarhely megye dél-keleti sarkában, már kiesik
bizonyos esetekben az l. Azon szavak, a melyekben az l állan
dóan kimarad a következők: kííd, tüső (de tusső is); föd, ződ,
köt (kelt és költ), töt (tölt), őt, őtözik, nyóc, póc, öcsó, fót, föd,
fódoz, tód, tódozgat, ód, ódoz, ódal, őt, vőt, vóna, mé'khőt; ágya
(áldja, Vadr. 551), mána, páca, áruha (gyermekek állkendője,

*) A háromszéki nyelvjárás bírálatában ERDÉLYivel szem
ben azt mondtam, hogy «a Székelyföldön nincs más közhasz
nálatú széles ejtésű hosszú hangzó, mint az é'-nek hosszú párja.»
(NyK. XXXII. 323.) Erre ő a következőt válaszolja: «Tehát
affélék is, mint görbe és gödörbe liquidált alakok is, úgy ejtődnének szerinte [már t. i. szerintem] nemde Alsósepsiben, mint
Budapesten a kör, a «&óra£»-ban és «köruti villamosw-ban?
Persze, ha csak papiroson kell ezeket eredeztetnünk és ejtenünk,
könnyű; de mást mond ott lent az élet: görbe, gödőrbe.» (U. o.
331.) A papiroson ejtett hang ugyan nagyon érdekes lehet, de
még érdekesebb az, hogy ERDÉLYI, csakhogy engem czáfolhasson, leczáfolja a saját maga korábbi állítását is, hogy: «itt [t. i.
Alsósepsiben !] e z e k i s s z ű k e j t é s ű e k m i n d i g . . . Pl.
kigondol..., rojt..., gyümölcs, dőjt... stb.» (XXXVI. 328.) Ilye
nek még ugyancsak ő nála: zérgettyű 330, gyertya, ember 331).
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pártedli), kiát, féivát*) (Elmaradoz azonban az l ezen állandó
eseteken kívül néha már némely más szóban is). Ezekből az
adatokból arra lehet következtetni, hogy az l legelőbb olyan
töszótagokban kezdett kiesni, melyekben vele egy szótagba tar
tozó d vagy t következett utána, pl. kűd, kücc, kűdnek, főd,
fődre, fődben, vőt; a belső analógia hatása alatt aztán csakha
m a r olyan esetekbe is átterjedt az l nélküli alak, a melyekben
•e hangtani föltétel hiányzott, pl. küdi, kűdőm, fődön, födes,
rútam, vótál, vóna; végül elégséges volt kieséséhez egymagára a
hangsúlyos magánhangzó után való helyzete is, pl. túsó, mána.
Ilyen fokon keletkezhetett az a szógál alak is, melyet a Három
szók megyei Szászfaluban hallottam (Nyr. XXKVI. 326), sőt
Erdélyi még olyan adatokat is közöl Háromszék területéről, a
melyekben már hangsúlytalan helyzetben is kiesik az l: tanúsz,
•kerűsz (NyK. XXXVI. 327).**)
A liquida kiesésében mutatkozó ezen fokozatosság külön
ben nemcsak az i-re vonatkozik, hanem általános érvényű sza
bály, s az r, j-re való érvényessége csak azért maradt eddig
észrevétlen, mert kevés ilyen eset van, a melyben megnyilvá
nulhat. Azt tapasztaljuk pl., hogy a valamivel régibb lőjt (lejt)
ma már az egész keleti székelységben is lőt (ú. 1. a gyút, gyíít,
nyút-íélék is ilyenek) s hogy mert-böl és meVí-bŐl is már meí,

*) Néhány esetben, ú. 1. mindig csak jelentésmegoszlással
kapcsolatban, más irányban történt a fejlődés. Pl. mékhót (mint
állítmány), de hóit ember; mektőti a poharat, de a pohár m'éktőtt ; elköti a pénzt, de járt-kőtt (világlátott) fejérnép; felőti a
ruháját, de eggy ötteje; félvátani a pénzt, de váttig folyton, egyre).
Azt hiszem, hogy még más ilyen kettős fejlődésű példák is van
nak, de még nem. tudtam Őket összeállítani. Más esetekben meg
ú. 1. lt>jt>tt
fejlődés is történt. Pl. félt > fejt > fétti.
**) Én Háromszék területén sohasem vettem észre az Z-nek
ilyen esetekben való elmaradását, de azért természetesen még
nem állítom, hogy ERDÉLYinek ezen adatai föltétlenül hibásak,
mert lehetséges, hogy legelső nyomai a fejlődés azon további
tokának, a melyet e jelenség Udvarhely megyében már csak
ugyan el is ért. 0 azonban az én jóval valószínűbb, mert hang
súlyos helyzetű szógál közlésemre (s még néhány másra, a me
lyeket vagy nem hallott, vagy nem vett észre) debreczeni módon
•egyszerűen azt mondja, hogy — hiba! (Vö. NyK. XXXVIII. 189).
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mét (mett, métt is) lett. A további szótagokban, hangsúlytalan
helyzetben, még megőrzi a keleti székely nyelvjárás az r, j-t
(csak az -ért ragban marad el mindenütt az r, de nyilván csak
a mét hatása alatt). Ez tehát a mellett szól, a minek alább még
egyéb bizonyítékát is látni fogjuk, hogy a liquidatio folyamata
az l-es szótagokban kezdődött s csak később terjedt át az r-es
és ^-s szótagokra is.
Az l kiesésének módjára nézve STEUERnek az a véleménye,,
hogy előbb redukálódott s csak azután tűnt el teljesen. Azt.
állítja nevezetesen, hogy «a pótlónyújtásos e, ó, Ó... a székely
ség nagy részében még ma is ee, óe, oe alakban járatosak.»
(Nyr. XXII. 302.)
Magát, a magyarázatnak e módját, a melyet az előbb
mondottak alapján természetesen az r és j kiesésére is alkal
maznunk kellene, nem ]ehet föltétlenül helyteleníteni, mórt
hangphysiologiai lehetetlenség nincsen benne. A nehézség csak
az, hogy helyességét nem lehet ténj^beli adatokkai támogatni..
Én ugyanis kénytelen vagyok SiEUEEnek azon állítását, hogy a
székelységben ilyen redukált l-es volt, föld, felment-féle ejtések
még ma is hallhatók, legalább a hangsúlyos szótagra nézve, a.
leghatározottabban tagadni. Hangsúlytalan szótagban, a hol j)edig a székelység nagy részében épen a mi időnkben van elma
radóban az l, r, j sem vettem észre soha ilyen átmeneti reductiót, bár másrészről meg kell engednem azt is, hogy miután
Steuernek e feltevéséről csak mostanában szereztem tudomást,
talán el is kerülhette figyelmemet e jelenség éppen azért, mert
nem is gondoltam rá s így a helyszínén nem figyeltem rá,
különösképpen. Meg is engedve azonban ez eshetőséget, végered
ményben ma mégis hajlandóbb vagyok azt hinni, hogy a liquidák egyszerre, minden átmenet nélkül estek ki.
Ilyen állapotban van tehát ma a liquidatio folyamata na
egész keleti székelységben, és még Udvarhely megyében is egé
szen a községek e soráig: Oláhfalu, Máréfalva, Fenyéd, Betlenfalva, Lengyelfalva (Székelyudvarbelyt és a vele egyesített Szombatfalvát és Felsősiményfalvát ugyanis, mint városi keveréknyelvjárást, figyelmem kívül hagyom), Farczád, Hodgya, Bika
falva, Bögöz, Magyaros, Nagy galamb falva (a közbeneső Magyar
feleknek oláh a lakossága) és Szederjes. E községekben és Ud-
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varhely megyének tőlük északra és nyugatra fekvő többi közsé
geiben már jóval előbbre haladott a liquidatio folyamata. ;
A politikai és földrajzi viszonyok szempontjából hasonlítva
össze e kétféle területet, azt találjuk, hogy a liquidatiónak gyön
gébb foka az egész homoródi járásban és az udvarhelyi járás
nak vele szomszédos községeiben, erősebb foka pedig e járásnak
többi községeiben és az egész keresztúri járásban dívik. Ebből
tehát arra következtethetünk, hogy az erdélyi nyelvjárások
liquidatiós jelenségei szintén az egykori Keresztúr-fiszék terü
letén keletkeztek, épen úgy mint az ö-zés, s hogy innen terjed
tek ki lassanként minden irányban. A liquidatio kezdetlegesebb
alakja ma már messzire túlterjedt nemcsak a keresztúri járás,
hanem Udvarhely megye határain is, fejlődottebb foka azonban,
még csak azon vidék felé, a melynek lakosságával a Keresztúrfiszék lakossága sűrűbben érintkezett. A Magyaros és Székely
udvarhely közötti részen még csak a Nagyküküllő jobb partjáig
terjedő községeket tudta meghódítani, de Székelyudvarhely fölött
már a Nagyküküllő bal partjára is áthatolt, mert Betlenfalván,
Fényeden, Máréfalván és a két Oláhfaluban is érvényesül. Érde
kes különösen Kápolnás- és Szentegyházas- Oláhfalu esete, mert
ezek már a Homoród völgyében feküsznek s még sem beszélik
a homoródi nyelvjárást. Nyilvánvaló tehát, hogy első telepeseik
nem Lövéte felől, hanem egy jókora hegygerinczen át Maréfalva, Fenyéd, Zetelaka felől kerültek mai lakóhelyükre.
Udvarhely vármegye községeinek imént megnevezett sorá
tól keletre, a mint azt fennebb részletesen kifejtettem, követ
kezetesen kimarad az l (r, j) olyan hangsúlyos tőszótagokban,
melyekben még d vagy í következett utána és néha még olya
nokban is, melyekben szótag végén állott (túsó, mána stb.)
de soha el nem marad a tőszó végéről. (Pl. hálsz, háltok, hál
nak, tanólsz, tanóitok, tanólnak stb. Az egyedüli kivétel Erdélyi
nek az alsósepsi nyelvjárásból közült tanúsz, kerűsz ejtése volna.)
De már a NagyküküUöhöz közeledve észrevesszük, hogy az l
kezd néha más esetekben is elmaradozni. Mind gyakoribb már
elmaradása a hangsúlyos szótagban, pl. títva, titották, szíva
(Derzs), bésó (Miklósfalva), szógál (u. o. Arvátfalva, Felsőboldogasszonyfalva), gyikos, dogodra (Décsfalva), sőt elmarad már szótő
végén is egyszer-másszor, pl. kötére való (Agyagfalva), tisztőte
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<{Felsőboldogasszonyfalva), fórdúnak, kapáni (Óozfalva). Az udvar
helyi járásnak többi részében és az egész keresztúri járásban
aztán már százával lehet megfigyelni az l elmaradásának min
denféle eseteit. Adataimnak óriási számából álljon itt mutatóba
-e néhány: mögnyít, lepisíte, űtetés, süt, véniive, pénz nékííl, mút•kor, nyútak, búsútam, ének, beszét, fét, nékűt (< *nélkült), éne•kőnek, mi lőte (lelte), dőnék, mégötck, kaszanyére, ásó, aszáni, hát,
•hának, csindta, ámát, kdszátak | keríí, éterű, úgy ütte arcú, hogy.. .,
fórdú, meggyavú, héjbö visszajő, érő montdk, fő nem kőtek, attő
mégis, házdbő jött ki, hó vari, hattá sem, meny é, kej é tőlem
(távozz), réggé, kézzé fokta, éty hétné tovább, közé van, ákuszom,
•ászég, nem ha. meg, hálámáddr, annál a hdzná, több hármincnd,
mi csiná ? Kiesik természetesen az az l is, a mely etimologiailag
11 helyett állott, pl. húnak (hullnak), nem ké (kell), Itágat, nem
áhatom, száni. (Azt hiszem fölösleges külön kiemelnem, hogy
bármilyen előrehaladott állapotban van is e vidéken a liquidatio
folyamata, hallható azért még közben-közben itt is szótagzáró l.
-Elég gyakran jegyeztem fel pl. ilyeneket: kapálni, énekölnek stb.)
Az r és j kiesésére vonatkozólag mindössze a következő
adatok állanak rendelkezésemre (nagy részük természetesen több
szörösen is följegyezve): estikért (Vadr. 552), éccé-mdccé, sokszé,
Jiánszé, azé, mé, gyapjúé, ez a két (kert) a fiamé, kéte (kérte),
•embének, kéccő másoccó, jóké, akkó, mikó, ijenkó, mindonkó (Vadr.
u. o.), máccó (u. o.), ósó (orsó, u. o.), hás (u. o.), immá, krájcát,
pógának, akd (akár, < szék. akar), hamd, mé iu. o.); búkál, zséndé,
zséndészég, elét (elejt) az aszta szere (a.-szélre, < szék. széjre),
-Gergé, Qergö (Gergely), töngö (tengely), métő (métely, u. o. 551).
Ezen aránylag csekélyszámú példákból is kiderül, hogy az
l és az r, j kiesésének föltételei között megvan a teljes párhu
zamosság. Pl. tőt (tölt, vö. telik) és két (kert), elét (elejt); beszétek és pógának, asztászére; halámadár és estikért, zséndészég stb.
Bizonyos azonban, hogy az l kiesése általában véve sokkal gya
koribb, mint az r, j-é. Az ilyen esetek pl., mint két, kéte, embe
rnek, krájcát, pógának mindenesetre jóval ritkábban hallhatók,
mint a megfelelő r-es alakok. Egészében véve azt a benyomást
nyertem, hogy legmesszibbre haladt a liquidatio az l esetében,
kevésbbé fejlődött az r-nél és talán legkevésbbé a j-nél. Ilyen
esetekben pl., mint ajtó, osztájba, éfeléjtötte, tojnak, fájnak, báj-

UDVARHELY VM. SZÉKELY NYELVJÁRÁSÁNAK HANGTANI SAJÁTSÁGAI.

409>

gat stb. sohasem marad el a j.*) Érdekesen szemlélteti az l, r,
j elmaradásának ezen sorrendjét e két följegyzésem: hálámádáT
és krájcát. Az elsőben a szótagzáró l már kiesett, de az r még;
megvan, a másodikban az r már kiesett, de a j még meg
van. Végleges ítéletet a sorrendre nézve azonban természe
tesen csak akkor lehetne mondani, ha valaki a keresztúri járás
ban és az udvarhelyinek észak-nyugati részében még tüzeteseb
ben tanulmányozná e jelenséget és összegyűjtené az összes ide
vonatkozó adatokat.
E ponttal kapcsolatban meg akarom még említeni, hogy
az r (l, j) szabály szerint csak akkor esik ugyan ki, ha meg
előző magánhangzójával egy szótagba tartozik, de kivételesen
akad már olyan eset is, hogy szótagkezdő helyzetben is elma
rad. Pl. mikó idejöttem (Rugonfalva, szabály szerint: mikoridejöttem), hamá évitte (Oroszhegy). Az ilyenek nyilván a fejlődés,
egy újabb, csak most kezdődő fokozatának előhírnökei s bizo
nyára a szabályszerű mikó bejöttem, hamá bévitte-íélék hatása
alatt keletkeztek. Sőt arra is van eset, hogy ilyenkor, a hiátus.
eltüntetése végett, az r-en kívül még a megelőző magánhangzó
is elmarad: akk úgy lebetegödött, hogy . . . (Medesér).
Hogy a szóvégi liquida kiesése a fejlődésnek csak későbbi
fokán állott be, az általánosan elfogadott vélemény. Hogy miért
tartotta magát ilyen helyzetben tovább, mint a szó belsejében,
azt is megmagyarázta már teljesen kielégítő módon BALASSA..
((Első sorban oly esetekben maradhat csak el az l, a hol nincs
külön functiója, mint pl. a szó belsejében; míg a szó végén és
a ragokban sokkal fontosabb és jelentősebb, semhogy oly könynyen elmaradhatna. Ez az oka annak, hogy mindenütt előbb
maradt el a szó belsejében lévő l, mint a szó végén álló s min
den egyes nyelvjárásunk ma is egy fokkal hátrább áll a szó
végi l elhagyására nézve, mint a szó belsejében álló l t illetőleg..
A szóvégi l megőrzését elősegíti az is, hogy gyakran magánhang-

*) Figyelembe kell venni természetesen azt is, hogy ilyen
kor tulajdonképpen nem j-vel, hanem (etimologiailag j eredetű)j-s kettőshangzóval van dolgunk. De ez a körülmény maga nem
lehet akadály, a mit a néhány elét, zs'éndé, töngö-iéle példa.
bizonyít).
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zóval kezdődő szó következik utána s így a szóvégi l-ből szótagkézdő' mássalhangzó lesz.»> (Magy. Nyelvj. 27—-28.)
Áttérek már most azon kérdés tárgyalására, hogy milyen
e vidéken a liquidák előtti magánhangzó.
KRIZA az ilyeneket tudvalevőleg (WASS JÓZSEF Dunántúli
nyelvjárása alapján) terpedt magánhangzóknak mondja. Hogy
kellőképpen megvilágíthassam azt, hogy mit ért Kriza tulajdon
képpen a terpedt magánhangzón, idéznem kell következő nyilat
kozatait:
«jellemzi a keresztúrfiszéki népnyelvet a terpedt hangzók
gyakori eléfordulása, mit okoz az Z-nek az utána következő más
salhangzó előtt való kihagyása, vagy elveszése, mely hangbeli
kár csakugyan haszonba menyen, a mennyiben az / előtt álló
önhangzót terpedtté, úgy szólván terhessé teszi.» (Vadr. 551.)
<'Ez a palóczos terpedtsóg... illető székely népünk szájában
minden önhangzóra kiterjed, természetesen nem épen oly érezhetőleg mint a rövideknél, pl. ama — alma; csiná'na == csinálna;
•eső = első; besze'ni = beszélni; titnak é= tiltnak; tanó'na = tanólna ; gondőta = gondolta; iridünak == indulnak; törő'te = törölte;
ü'nek == ülnek. A háromszéki népnyelvben csak az egy agya =
áldja szóban (á'gya meg az isten) érezhető egy kis terpedés,
hogy az ágya (lectus ejus) szótól meg legyen különböztetve.»
(U. o.) «Vógül e pont alatt említem meg a jö igét is, hol az o-t
mindig röviden hangoztatja az összes székely nép, mintha egy
szálnyit időzne annak kiejtésében. Leginkább észlelhető ez a
jö'ni, jö'nek-ben, mire több született székely ismerősömet figyel
meztetvén, nyelvérzékök azonnal is észrevette az ö hangzónak
rövid, de némileg terpedt ejtésit. (U. o. 552.)
Megállapítható e nyilatkozataiból először is az, hogy Kriza
nem vette észre, hogy már a még meglevő /, (r) is bizonyos
változtatást okoz a megelőző magánhangzón, mert ő csak arról
beszél, hogy az l kiestével válik «terpedtté» a magánhangzó.
Megállapítható belőlük továbbá az, hogy szerinte ilyenkor nem«, rövid, hanem még a hosszú magánhangzók is terpednek (pl.
csiná'na, besze'ni, tanó'ni stb., á'gya és ágya!), ha nem is oly
•érezhetőleg, mint a rövidek. Abból végre, a mit a jő ige szé
kely ejtéséről (egyébiránt egészen tévesen) mond, megállapítható,
hogy szerinte a terpedés nem egyéb, mint a magánhangzónak
{akár rövidnek, akár hosszúnak) némi kis megnyúlása.

•
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STEUEEnek ezen állítólagos terpedt hangzókról eleinte ez
Tolt a véleménye:
A terpedt hangzók tulajdonképen a szűk ejtésű hosszú
hangzóknak megfelelő széles ejtésü párjai, vagy pedig a széle
sen ejtett rövid magánhangzóknak hosszú alakjai. E meghatá
rozás szerint tehát a terpedtség nemcsak abban áll, hogy a
rövid magánhangzó rákövetkező l r kiestével meghosszabbodik,
nézetem szerint ez mellékes dolog; hanem az a lényeges, hogy
l, r beolvadása következtében az illető hosszú magánhangzó szé
les ejtésű lesz. Hisz a székelységben az ilyen értelemben vett
terpedés beállhat rövid és hosszú vocalison egyaránt (Sz. NyH. 9.).
Úgy látszik azonban, hogy csakhamar maga is belátta e
magyarázatnak egészen téves voltát, mert a «terpedés» ós «ter
pedt magánhangzók» kifejezését ezentúl észrevehetően kerüli s
későbbi dolgozataiban már csak megnyúlásról beszél.
A terpedésnek olyan magyarázata, hogy a csiná, beszé,
mikó, JŐ-fél ék esetében a magánhangzó a rendesnél valamicské
vel hosszabb á, é, o, ö (KRIZA), vagy hogy ilyenkor széles ejtésű
á, é, o, ő hangok keletkeznének (STEUER), egyaránt téves. Mert
ha az /, r, j előtt már eredetileg is hosszú volt a magánhangzó,
akkor ez a mássalhangzó kiesése után sem változik meg semmi
tekintetben sem, ha pedig eredetileg rövid volt, akkor még a
mássalhangzó kiesése előtt nyerte végleges alakját, a melyen a
mássalhangzó kiesése már nem változtatott semmit. «Terpedés»ről tehát sem egyik, sem másik esetben nem lehet szó.
A liquidált magánhangzó azonban itt, a liquidátio e fejlődöttebb fokának területén, legalább részben, mégis más, mint
a keleti székelységben és Udvarhely megye délkeleti sarkában,
mert itt mindig szűk ejtésű.
A liquidatió régebbi fokának tárgyalása alkalmával meg
mondtam, hogy a középső nyelvállású magánhangzók közül az
o, ö mind az időtartam, mind a nyelv feszültsége tekintetében,
az e azonban csakis időtartam tekintetében változott meg. Ott
tehát 6, o és $ lett belőlük. Itt azonban már lépten-nyomon
hallható ilyen ejtés: fémént, féhínak, fétdkárták, féső, ké (kell),
restélné, csépének, szeretek fél, rendéve, mit észé? szerszám, sér,
féi-táj, ember, cseber, leseperhették, Esztér, Pé'itér, éccé-máccé,
keccé, sokszé, szászszé, hánszé stb. Ez a sajátság azonban termé-
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szetesen a területnek csak azon részében dívik, a hol a nyelv
járás még e-ző, vagy a hol az ö-zésnek még csak kezdetlegesebbfoka van meg. A keresztúri járásnak teljesen ö-ző részében ezek.
így hangzanak : fokinak, főmönt stb.
Ebből már most szerintem két tanulságot lehet levonni..
Az egyik az, hogy jogos azon föltevés, hogy valamikor a liquidák előtti mai ó, ő szintén széles ejtésü ő, 6 volt, csakhogy
ezeknek szűk ejtésű ó ó'-vé való válása már igen régen kezdőd
hetett, mert ma már mindenütt az egész Székelyföldön be van
fejezve. (Legfeljebb hangsúlytalan szótagban hallható még itt-ott,
a keleti székelységben ő Ó, ú. 1. félig való hosszúsággal kapcso
latban.) Az i > á változás ennél későbben indulhatott meg, mert
még csak Udvarhely megye észak-nyugati felében érvényesük
(Sőt helylyel-közzel még most is hallható itt felment, sertés, sokszer stb.). A második tanulság az, hogy ezen e > é változás még
mindig korábbi, mint az egykori Udvarhelyszékhez tartozó köz
ségek (gyöngébb fokú) ö-zése. A mai udvarhelyi járásnak azon
községei ugyanis, a melyek nyugat felől a keresztúri járástól,,
dél és kelet felől a Nagyküküllőtől, észak felől a Nagy- és Kisküküllő vízválasztójától vannak körülhatárolva (tehát körülbelül
Zetelaka, Firtosváralja és Hodgya háromszöge között) ö-ző nyelvjárásúak is és megvan bennük az említett e > é változás is.
Már most nagyon érdekes tehát, hogy e háromszögön belül,
azt mondják ugyan egész következetesen, hogy föladom, embörök stb., de ezekkel szemben szintén következetesen : fébisztat,,
embernek stb. Ezt csak úgy magyarázhatjuk meg, ha felteszszük,.
hogy akkor, mikor az ö-zés a Keresztúr-fiszék felől terjedve e
vidék nyelvére hatni kezdett, itt már megtörtént volt az e > ér
változás. Mert ha akkor itt még felbisztat (vagy akár fibisztat),.
embernek lett volna a szabályos ejtés, akkor ezekben is föltét
lenül érvényesült volna az ö-zés. A Keresztúr-fiszék ö-ző részé
ben (tehát ott, a hol az ö-zés kezdődött, következőleg legrégibb)
csakugyan fó'bisztat, embó'rnek a mai szabályos ejtés. Az ö-zés~
keletkezése korában tehát ott még csak a felbisztat, embernek
fokán állhatott a liquidatió.
De ugyané kisebb, háromszögalakú területnek, a mely
ről az imént szóltam, északi felében, tehát a tulajdonképeni
Havasalján, észlelhető a liquidatió folyamatának egy még fejlő-
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döttebb, tehát még érdekesebb fokozata is, ha mindjárt még
csak csirájában is. Ez abban áll, hogy liquidált a, é-ből ő, é lett.
Összes, erre vonatkozó följegyzéseim a következők; égázól (elgázol,
Oroszhegy), éménni, éményén, émé'nt (Oroszhegy, Szentkirály,
Malomfalva), érendőte (Ülke), ördög viszi é (Zetelaka), legésŐ
(Tibód, Farkaslaka), öled mög (Szentkirály), nevéte (u. o.), meszé
nek (Tibód), ételiéi (Szentkirály), tőkévé dógosztunk (Oroszhegy),
két esztendővé nagyobb (u. o.), réggé (Fancsal), az úton kűjé
(Bogárfalva), jő szüvé (szívesen, Szentkirály), két (kert), kérbe
(kertbe, u. o.), gyérmök (u. o., Oroszhegy, Tibód, Dijafalva), erdő
(Oroszhegy), nem vért még (u. o.), mére (merre, Szentkirály, Fan
csal), elét (elejt, Szentkirály), ókussza (alkuszsza, u. o.), nem hó
még (Tibód), kupával (Bogárfalva), apjdvól (Fancsal), pappá (Szent
király), lírró (u. o.), akarnak (Ülke).
A fejlődésnek olyan foka ez, a melyet a liquidatio eddigi
tudomásunk szerint még csak némely dunántúli és palócz nyelv
járásban ért el, s a mely a székely nyelvjárások köréből eddig
teljesen ismeretlen volt.
A liquidatiós jelenségek tárgyalásának befejezéséül még
csak arra akarok rámutatni, hogy ezen a > ő, é > é változás
után az r (egyetlen egy adat kivételével) még mindig megvan,
de az l alig két-három eset kivételével már mindenütt kiesett.
Ez is azt mutatja (a mit már más kapcsolatban is láttunk),
hogy az l liquidáló hatása régibb mint az r-é.
Az eddigieken kívül ez alkalommal még csak egy hangtani
sajátságot szeretnék, éppen törvényszerű volta miatt, tárgyalni,
t. i. a mássalhangzóknak a hójszú-félékben tapasztalható követ
kezetes helycseréjét.
A hangváltozásnak e faját a székelység köréből. «egy hétfalvi ifjú» (valószínűleg Zajzoni Eab István) említi legelőbb a
Magy. Nyelvészet V. kötetében. Ugyanakkor és ugyanott említi
BUDENZ is Gyergyóból és már némi kritikai észrevételeket is fűz
az előbbi közléshez:
«Gyergyóban haliam : hojza ide = hozza ide. Errül a' NMy.
jelen füzetében bővebben tudósít «a' hétfalvi magyar nyelv
8ajátságárul» czikknekbeküldője: «a' hosszufalviak minden hangzó
után egy j-t tesznek, ha reá z vagy sz következik; p. o. hojz
(hozz), ajz (az), hojszu (bosszú), tajszit (taszít) stb.» Lásd a' 346.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXXIX.
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lapot. De érdekes volna tudnunk, vájjon a' hozom, hozam, hoz
tam helyett is hoj-zom van-e stb. ? Mert erősen gyanítom, hogy
az oj csak ollyhellytt áll, hol j - n e k a z v. sz után kellene kö
vetkezni. Tudjuk, hogy hosszú helyett a' régibb hoszju van, 's
hojza csakugyan = hozja.» (I. h. 361.)
Az a kérdés, amelyet BUDENZ e sorokban fölvetett, tulaj
donképpen még ma sincsen eldöntve, mert a későbbi közlök,
minthogy nem saját tapasztalatuk alapján, hanem csak hírből
ismerik e jelenséget, nem tudnak benne határozottan állást
foglalni.
KRIZA ezt mondja:

«a Hargita körül s Csík-Gyergyóban mint a hétfalusiaknál,
& z, sz és szt eleibe egy j járul, pl.: hojszu, tajszit, hujza, oisztán. Azonban ez inkább csak akkor történnék, ha két z v. sz
jő össze, mint egyik levelezőmtől haliam, ámbár hargita-táji
tudósítóm szerint: ajz (az), rójzsám, kalájsz, tejszem, vejszem is
hallhatók s Erdélyi J. egyik csángó dalában is fordul elő efféle:
Erdélyország ajz én hajzám.n (Vadr. 557.)
STEUER még ennyire sem mer véleményt nyilvánítani:
«Némely vidéken (Hargita, Gyergyó, Halmágy, Hétfalu) az
sz, z, zs hangok előtt, különösen ha hosszúak (kettős szsz, zz ;
jsz, jz), általában ilyen j-s diphthongusokat találunk minden
magánhangzó helyett, például: kalájsz, tejszem, löjszön, hajzám,
rójzsám;
ajszoni, ajszon- hojszu, bujszu. hojza, hujza stb.»
(SzNyH. 17—18.) «a spiráns sz, z [a zs-t itt már nem említi]
hangok j - s dipthongust idéznek elő.» (U. o. 19.)*)
Nekem ebben a kérdésben az a határozott meggyőződé
sem, hogy itt csakis hangátvetésről lehet szó, nem pedig is
kettőshangzók fejlődéséről. Csík megyében, a hétfalusi csángók
között és az Udvarhely megyei Zsomborban elégszer volt alkal
mam megfigyelni e nyelvjárási sajátságot, de soha, egyetlen
egyszer, még elvétve sem hallottam ilyen ajz, rójzsám, tajszit-*) Simonyi is lehetőnek tartotta egy időben, hogy a tejszem,
vejszejn-iélékhen talán <?'-ből fejlődhetett volna a kettőshangzó s
hogy a kalájsz, ajz-fé\ék talán az előbbiek analógiájából volná
nak magyarázhatók (Nyr. VI. 449.).
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féle alakokat.*) Nem tudom elhinni, hogy ez csak véletlenség
volna s azért feljogosítva érzem magamat annak kijelentésére,
hogy az ilyenek nem hiteles népnyelvi alakok.**)
Hogy igazán milyen esetekben és milyen föltételek között
•érvényesül e hangátvetés, arról a keleti székelység nyelvjárási
térképéhez írott értekezésemben már részletesen szóltam (MNy.
I. 452), ennek e helyen való ismétlése tehát fölösleges volna.
Az ott mondottakat csak azon újabb észleletemmel kell kiegé
szítenem, hogy ha a z vagy sz előtt i, í magánhangzók állot
tak, akkor a hangátvetés elmaradt. Tehát pl. mindenütt bízza,
isszák, hisszük, stb., de sohasem *bíjza, *íjszák, *híjszük. Azért
most már csak e jelenség földrajzi határáról és keletkezésének
Yalószínű okairól kell szólnom.
Láttuk, hogy KRIZA csak annyit mond, hogy Csík-Gyer*) Nagy részük a MTsz.-ba is bejutott.
**) Keletkezésükre nézve érdekes és nagyon valószínű KRIZÁnak következő magyarázata: «hihetőleg csakis gunyolódási szesz
ből fogták rá e tisztes népre, hogy egyetlen z, zs, sz elébe is
mindig j-t szúrnának. A Barczaságnak ugyanis Háromszékkel
határos falvaiba sok székely levén betelepedve, kik a mint tud
juk, a kicsinyítő és sürgető sza, sze szókkal igen is bőségesen
szoktak élni, e miatt olykor ingerkedtek velők a tősgyökeres
•csángók, boszantásukra felhozván ily szókat: kecskecske, macs
kácska, kutyácska, fussszasza ki, met üres a tarsacska (tarsoly?),
mit természetesen ezek se késtek boszantóiknak visszafizetni egy
furcsa mondással, mely hír szerint egy hétfalusi leánytól ered,
ki mikor látná, hogy a házoknál szállásoló katona akasztaná
portékáit a fal fogasára, ily szókkal tartóztatta vissza :
Oda bijzon ne akajsza,
Hogy a fogast leszakajsza.

(Vadr. 562.)

Megjegyzem e helyen, hogy a székely nép körében még
más ilyen tréfás nyelvészkedés is dívik. Hogy pl. a hámot lóba•dugónak, vagy lótoknak mondják, a nyerget nyúgodalomtókének,
a macskát éjjeli bátornak, a kakast égbekiáltónak, a farkast ódolbahónak, (megjegyzem különben, hogy ez nem ódal-bahó, a hogy
a MTsz.-ban olvassuk, hanem < ódáiba hó!) azt a gyergyaiak
tréfás gúnyolódásból ráfogják a csíkiakra, a csíkiak meg a gyergyaiakra s éppen így a hétfalusi csángók a háromszékiekre,
•ezek az erdővidékiekre, ezek meg a keresztúrflszékiekre s így
tovább, de valósággal sehol sem élnek ezek tájszókként.
28*
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gyón és a Hétfalun kívül még a Hargita körül is dívik. STEUER.
szerint (i. h.) Halmágyon is megvan s minthogy Oláhfalu a
Hargita kellős közepén fekszik, egy alkalommal megkoczkáztatja
azt az állítást is, hogy Oláhfaluban is megvan. (Nyr. XXII.
256.) Mindkét állítása azonban téves, mert Halmágyon és Oláh
faluban legcsekélyebb nyomát se találtam e jelenségnek. A Har
gitától keletre sehol sincsen meg; egyedüli kivétel e tekintetben
az egy Zsombor falu. Hogy e kivételnek csakis egykori csángó
telepedés lehet a magyarázata, azt már igyekeztem megokolni
egy régebbi értekezésemben (Nyr. XXXIII. 448).
Kíséreljük meg végül még e hangátvetés nyelvi okainak
kiderítését is.
Ha Fest Sándornak legújabb és legteljesebb összeállításá
ban (NyP. 42:17—19) végigvizsgáljuk a hangátvetésnek azon
eseteit, a melyekben két szomszédos mássalhangzó cserélt he
lyet, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ilyen helycsere csak a
szó belsejében szokásos. A baraksz, suvick, tarack és viaszk sza
vakban ugyan látszólag szóvégi metathesis van, de az ellenkező
példáknak hasonlíthatatlanul nagyobb száma alapján (60-nál is
több) nagyon valószínű azon föltevésem, hogy itt is legelőbb a
viakszot, viakszos-féle ragos és képzős alakokban történt meg a
helycsere s hogy csak ezeknek analógiájára ment végbe utóbb
az alanyesetben is. E szerint tehát azt kell hinnünk, hogy a
*húzjak, *húzj, *húzjon stb. esetében is a szó belsejében indult
meg a helycsere és csak egészen természetes belső analógia
hatásaképen érvényesült csakhamar a szóvégi helyzetben is.
Ha meggondoljuk, hogy ez a hangátvetés csak zj és szj
találkozásakor ment végbe következetesen (s akkor is csak abban
az esetben, ha nem állott előtte i, %), de egyetlen egy kétség
telen példa sem idézhető arra, hogy az első mássalhangzó más
milyen volt (vö. pl. fogjuk, adjuk, dobjuk, lökjük, látjuk, döfjük
stb.), akkor e jelenség okának és lefolyásának következő magya
rázatát adhatjuk.
A hangátvetés a *húzjak-féle igealakokban indult meg szóbelsei zj találkozásakor. Azért ilyenkor, mert a 2 is, meg a j
is egyaránt zöngés spiránsok, articulatiós mozdulataik tehát közel
rokonok s így kettejük helycseréje nem változtatta meg nagyon
az általános szóképet, a mi pedig tudvalevőleg a hangátvetésre

UDVARHELY VM. SZÉKELY NYELVJÁRÁSÁNAK HANGTANI SAJÁTSÁGAI.

417

yaló hajlamnak nagy elősegítője.*) És nyílván az általános szó
kép észrevehetőbb változása akadályozta meg a helycserét akkor,
ria i, í volt az igetőben. (*Bízja, Hszják, *hiszjük-fé\ékhől ugyanis
az íi li-nek elkerülhetetlen í-vé való fejlődésével *bíza, *íszák,
*híszük lett volna). A zj>jz
változás azután csakhamar maga
után vonta a 2-hez legközelebb álló zöngétlen spiránsnak, az
s z-nek ugyanilyen helycseréjét is s az igék példáját követték a
névszók is (Hójzám, djszu stb.).
És ezzel befejeztem az Udvarhely vármegye területén ész
lelhető szabályszerű hangtani sajátságok ismertetését. Talán igen
s bőven tárgyaltam e néhány jelenséget, de szolgáljon ment
ségemül az, hogy alapvető fontosságú kérdéseket nem lehet
néhány sorban elintézni, no meg az. hogy a mit az ember sze
let — arról szívesen beszél.
Egy következő dolgozatomban ugyané területnek alaktani
sajátságait fogom ismertetni és remélem, hogy abban is lesz
alkalmam néhány érdekes nyelvtörténeti és nyelvjárás-földrajzi
adat közlésével szolgálni a magyar nyelvtudományt.
HORGEE ANTAL.

*) Zöngés spiránsok még a zs és a v is. De zs végű ige
tövünk egy sincsen, a v végűeknél pedig másnemű hangváltozás történt.

