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Adatok az asszociatív a-zás elterjedéséhez az udvarhelyszéki 
nyelvjárásban 

1. A z ű — ó kapcsolatban jelentkező a-zásról már BALASSA JÓZSEF jelez
te, hogy a nyugati székely nyelvjárásoknak (értsd: az udvarhelyszékinek) egyik 
jellegzetes hangtani sajátsága (MNyj. 102-3). HoRGER ANTAL meglehetősen erős 
fokú jelenségként mutatja be, s egyben megállapítja elterjedését is (Nyelvj. 79). 
Foglalkozik a kérdéssel DEME LÁSZLÓ is az udvarhelyszéki nyelvjárásból 
Atyháról, Etedről és Székelyzsomborról idézve rá adatokat (Nyelvatl. 139). 
Mivel a hivatkozott kézikönyvek szerzői nem támaszkodhattak nyelvföldrajzi 
módszerrel végzett gyűjtésekre, nyilvánvaló, hogy egyikük sem végezhette el a 
jelenség pontos bemutatását: elterjedésének és erősségi fokának megállapítá
sát. Most, amikor végre abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mo
dern nyelvjáráskutatás legfontosabb munkaeszközével, a nyelvatlaszokkal is 
rendelkezünk, talán nem lesz felesleges megnéznünk, mit is mondanak e for
rások az udvarhelyszéki nyelvjárás szóban forgó hangtani jelenségéről. A kér
dés felülvizsgálatát az is indokolja, hogy a régi forrásokból származó adatok le
jegyzése óta legalább egy fél évszázad telt el, s ez alatt az idő alatt a jelenség el
terjedése és erősségi foka egyaránt változhatott. 

2. A z MNyAtl.-nak anyagára támaszkodó szintézisében IMRE SAMU ezzel 
a jelenséggel is behatóan foglalkozik, de mert az atlaszban a romániai magyar 
nyelvjárásokat mindössze huszonkét pont képviseli, kénytelen megelégedni 
annak a megállapításával, hogy az asszociatív d-zás Erdély egyes pontjain is 
előfordul (MaiNyjRendsz. 286). A minket most közelebbről érdeklő udvar
helyszéki nyelvjárásból az MNyjAtl. egy kutatópont, az erőteljesebb ö-zést őrző 
alegységhez tartozó Kobátfalva' adatait tartalmazza. Nyilvánvaló, hogy egyet-

i A tanulmányban hivatkozott helységek magyar és hivatalos román neve: Alsóboldogfalva— 
Bodogoaia, Alsósófalva—Ocna de Jos, Andrásfalva—Andreeni, Atyha—Atia, Bencéd—Benőid, 
Betfalva—Betesti, Bordos—Bordosiu, Bözöd—Bezid, Bözödújfalu—Bezidu Non, Csehétfalva— 
Cehefei, Csekefalva—Cechesti, Csöb—Cibu, Derzs—Dirju, Énlaka—Inláceni, Eted—Atid, Felsősé
falva—Ocna de Sus, Fiátfalva—Filias, Firtosmartonos—Firtusu, Firtosváralja—Firtánus, G a g y — 
Goagiu, Hidegkút—Vidacutul, Kecsed-Kisfalud—Satu Mic, Kiskadács—Cádaciu Mic, Kiskede— 
Chedia Micá, Kismedesér—Medisoru Mic, Kissolymos—Soimusu Mic, Kobátfalva—Cobátesti, 
Korond—Corund, Kőrispatak—Criseni, Küsmöd—Cusmed, Magyarzsákod—Jacodu, Muzsna— 
Mujna, Nagykadács—Cádaciu Maré, Nagykede—Chedia Maré, Nagymedesér—Medisoru Maré, 
Nagysolymos—Soimusu Maré, Parajd—Praid, Petek—Petecu, Rava—Roua, Rugonfalva—Rugá-
nesti, giklód—?iclod, Siménfalva—Simonesti, Szederjes—Mureni, Székelykeresztúr—Cristuru 
Secuiesc, Székelyszállás—Sálasuri, Székelyszentmiklós—Nicoleni, Székelyvécke—Vefca, Székely
zsombor—Jimbor, Szentábrahám—Avrámesti, Szenterzsébet—Eliseni, Szentdemeter—Dumitrestii, 
Szolokma—Solocma, Tarcsafalva—Tárcesti, Tordátfalva—Turdeni, Újszékely—Secuieni. 
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len kutatópont adatai csak keveset mondhatnak egy jelenségről. Mégis, végig
nézve az atlasz eddig megjelent három kötetének térképlapjait megállapítható, 
hogy e HoRGERtől említett faluban a jelenség napjainkban is megvan, azon
ban meglehetősen gyenge fokú, egyes szavak csak a-val ejtett alakban fordul
nak elő, másokban a~ó ingadozás figyelhető meg. íme a tőlünk kijegyzett 
adatok: o W ^zű7o»«a (III, 431), űWf6# (I, 89), afzyafw-.? (III, 468), a/Mfarj 
(III, 467), g<Wr~2a,%fr 'gúnár' (II, 366), W d r ~ r W w J (II, 309), W o / 7 ~ 
W d „ (II, 255), Awzfdr (I, 169), A%%;Mr (II, 386), &%%%~ (/<%%%> (II, 245), 
/?a/JMf ~;?a&&%f ~ ű?ó&&7fy) (I, 70), Wafp (I, 71). 

Lényegesen többet mond a jelenségről az abszolút sűrűségű ponthálózat
tal szerkesztett Udvarhelyszéki Tájnyelvi Atlasz, melynek anyagát 1961—1967 
közt GÁLFFY MózESsel gyűjtöttük összeg A Székely Nyelvjárás Atlaszának e 
harmadik részéből, mely a másik két résszel együtt kiadásra vár, az alábbi ada
lékokat jegyeztem ki a szóbanforgó jelenséggel kapcsolatban: W d r (Kőris
patak), W a r ~ W g r (Parajd), Aó^r (Magyarzsákod, Küsmöd), /záMr (Kis- és 
Nagykadács), /záMy—/"Aű^7'_/ (Szederjes, Szenterzsébet, Székelyszentmiklós, 
Székelyszállás, Rava, Szolokma), Aá^r^/^/zgMry (Bordos), &^ar~/"/%#&-_/ 
(Székelykeresztúr, Kis- és Nagysolymos, Tarcsafalva, Kecsed-Kisfalud, Firtos-
martonos), /%%<&--/Tzafdry (Eted); /róM/% (Szederjes, Székelykeresztúr), Ad-
M M - ^ á W y (Küsmöd), A:dM/%^AóM^/"Aű/áy (Szenterzsébet), W < & z ~ A # & % 
(Székelyszállás, Nagymedesér, Tarcsafalva, Firtosmartonos), A#/g - Aa/wz (Ma
gyarzsákod, Szolokma), AróMM^^g/^-^jM^/y (Eted), ̂ g/g-^Wáy) (Újszé-
kely); A d & W (Szederjes, Szenterzsébet, Nagymedesér, Rava, Szolokma), Aá-
MM^ (Újszékely, Székelykeresztúr, Magyarzsákod, Székelyszállás, Nagymedesér, 
Firtosmartonos, Küsmöd), Wf&z^~/"&#&&?(/ (Tarcsafalva); AáMMro^ /hzeA; 
'ételhordó edény, szilke' (Szenterzsébet, Csekefalva, Csöb, Bözödújfalu), Ad»-
^roj /azeA (Székelyvécke, Kőrispatak), AáM/űro^ ŷ ẑ Ar (Bordos), &d»&fro.? 
/oz^'A; (Firtosmartonos), AóTi^m^ /gz^A (Szentábrahám), AdMfároj /öz^A^ 
A^óM^gro^ y^z^A: (Nagymedesér), &dMj<fm.y /az^A (Újszékely, Siménfalva, Kis-
és Nagysolymos, Firtosváralja, Küsmöd), Ad7?fdroj./azgA (Kis- és Nagykadács), 
A;dM^m^_/űzeA^ Aá^^o^/űz^'A (Etéd),/öz^A: A:á/7^m^/űz^A (Székelykeresztúr, 
Székelyszállás), /gzgA; /ráMfam^ /gzgA (Andrásfalva), /gzgA; AdM/a/w /gz^& 
(Kismedesér), AöM^ro^yazgA; (A:a77̂ y) (Szolokma), /ogo/#zgA: ArdMMro^^zeA: 
(Szentdemeter), A;gM^mjyazgA^Aó77^roj'yoz^A: (Szederjes, Nagykede), Á:áM-
Mro^ _̂ ?zjA ~ AoM^m^ /gz^A; (Gagy), A:aMMro j /az^& ̂  AáMfaro j /az^A (Tordát-
falva, Csehétfalva), AdM^a/-ojyjzgA^/"AaM^m^y67zgAJ (Magyarzsákod, Hideg
kút), AdM^oj/űzáA~/"AaM^aroj/azgAy (Tarcsafalva); Ad;?a/(Szederjes, Szent
erzsébet, Székelykeresztúr, Kis- és Nagysolymos, Nagymedesér, Kecsed-Kis
falud, Firtosmartonos, Rava, Eted, Küsmöd), Aápá/ (Korond, Parajd), A<%%#~ 

2 A z atlasz módszeréről, az 1954—1967 közt végzett helyszíni gyűjtésről, valamint a szerkesz
tés menetéről már több ízben tájékoztattuk az érdeklődőket, éppen ezért ezúttal csak két mutat
ványra hivatkozunk: GÁLFFY MÓZES—MÁRTON GYULA: Mutatvány Csík és Gyergyó Tájnyelvi 
Atlaszából. NylrK. I, 63—74+25 térképmelléklet; U ő s : Mutatvány a Háromszéki Tájnyelvi Atlasz
ból. Aluta, 1970,1. k., 275—82+13 térképmelléklet. 
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/"/%%&#/ (Székelyszállás, Gagy, Szolokma), /c^/-^/c^á// (Magyarzsákod), 
6ap(7/~&#pá/ (Felsősófalva); /cápű/M/c (a földet) (Szederjes, Újszékely, Szent
erzsébet, Székelykeresztúr, Magyarzsákod, Kis- és Nagysolymos, Székelyszál
lás, Gagy, Nagymedesér, Kecsed-Kisfalud, Firtosmartonos, Rava, Eted, Szo
lokma, Küsmöd), /cű/7^/c (Korond, Parajd), /(á̂ A/w/ĉ /"/capa/w/cy (Tarcsafal
va), /cá̂ á/w/(̂ /(̂ 6Í/w/c (Felsősófalva); já/afg (Szederjes, Szenterzsébet, Kis- és 
Nagysolymos, Rava, Szolokma, Parajd), Wafa~.s'á&% (Gagy), ja&ffp (Ko
rond), Wafg (Székelykeresztúr, Magyarzsákod, Tarcsafalva, Firtosmartonos, 
Küsmöd), Wa/p (Eted), W a r ^ - W ű ^ (Székelyszállás, Kismedesér); vá(/â z 
(Szenterzsébet, Gagy, Nagymedesér, Kecsed-Kisfalud, Rava, Szolokma, Küs
möd, Parajd), vadász ~w%&%?z (Szederjes, Székelykeresztúr, Székelyszállás, 
Tarcsafalva), v#(&fsz~vw&fsz (Magyarzsákod); VfWmaprg (Magyarzsákod, 
Csehétfalva), váraméra (Rugoníalva), váj^vi^T-g (Székelyszentmiklós), vd-
^ m ű ^ m ^ w ^ a m ^ p r a (Kiskede, Bordos, Firtosváralja), váj&Mo^ra^vo^r-
77gj7m (Alsóboldogfalva, Andrásfalva, Székelyvécke, Kismedesér), vo^/zap-
rg~fM%&'/%%%YZ/) (Újszékely), va^ma^rg^vojamo^g (Kőrispatak), vg^?"-
noprg^wWrMaprg (Bencéd), wjam^m^vgj^r77a^m^^vá^a/"Mapmy (Székely
keresztúr), v^afnzapra ̂  vá^mo^ra (Nagymedesér, Tordátfalva), voaím^ra ^ 
vá^mű/7m (Tarcsafalva), vj^rMapm^^vó^mg^rg^ (Kecsed-Kisfalud), va
jaméra ~vá%&v7g/%'<2 (Firtosmartonos), a többi ponton: vja2maj?m~vo.s#/"-
77opm alakokkal találkoztunk; /cá/dpacj (Szederjes, Újszékely, Szenterzsébet, 
Székelykeresztúr, Magyarzsákod, Kis- és Nagysolymos, Gagy, Nagymedesér, 
Firtosmartonos, Eted, Szolokma, Küsmöd, Parajd), Wápa&?~/^aVa/%zc.?y 
(Székelyszállás, Tarcsafalva, Kecsed-Kisfalud), Wápgc? (Korond), W a / ^ c y ^ 
Wgpgc? (Felsősófalva); ̂ á/Wr/Ma/Ty (Nagymedesér), rá/td/m^My (Magyar-
zsákod), rá/W/vnaM}'; &o"jf (Küsmöd), fá/carma"M; /c^j^ (Firtosmartonos), {a-
&arW7iy~^dW7'WMy.'&%W (Székelykeresztúr); a többi ponton fa&armafzy, 
egy-két ponton /ccfjA 

A Székely Nyelvjárás Atlaszának ponthálózata abszolút sűrűségű, azon
ban azokban a helységekben, amelyek az RMNyjAtl.-nak kutatópontjai, nem 
kérdeztük ki kérdőfüzetünket, mivel az terjes egészében benne foglaltatik az 
ugyancsak Kolozsvárt készülő nagy atlasz kérdőívében. Ezért kell megnéz
nünk ennek az anyagát is, különben a jelenségre vonatkozó kép hézagos vol
na. A z RMNyjAtl.-ban a nyolc legfontosabb szóra vonatkozó adatok ezek: 
Aáfar (Bözöd, Énlaka, Siklód), ^^r-/zd^' (Fiátfalva); /Wá% (Fiátfalva, 
Bözöd, Énlaka, Siklód), W a , 7 ~ W a o (Petek); & ó W m . y / W ' & (Bözöd), /wm-
%froj/űzZ/( (Énlaka), &á/7faroj yáẑ /c (Siklód), /W^ám.? / W & (Fiátfalva); 
&<%%# (Fiátfalva, Bözöd, Énlaka, Siklód); aá/afa (Bözöd, Énlaka, Siklód), 
j á & % (Fiátfalva); vajamé (Fiátfalva, Énlaka, Siklód); Wápacj (Fiátfalva, 
Bözöd, Siklód); a fa&arma/fy-nak egyik kutatóponton sincs á-val ejtett alakja/ 

^ A z RMNyjAtl.-nak fenti adatait Murádin László, az atlasz szerkesztője volt szíves rendelke
zésemre bocsátani. Szíves segítő készségéért fogadja hálás köszönetemet. 

5 



3. A fenti, az utóbbi tíz-tizenöt évben szakemberektől gyűjtött adatanyag 
amellett szól, hogy az udvarhelyszéki nyelvjárásban az asszociatív d-zás m a is 
megtalálható az alábbi pontokon: Alsóboldogfalva, Andrásfalva, Bencéd, Bor-
dos, Bözöd, Bözödújfalu, Csehétfalva, Csekefalva, Csöb, Énlaka, Eted, Fiát
falva, Firtosmartonos, Firtosváralja, Gagy, Hidegkút, Kecsed-Kisfalud, Kis-
és Nagykadács, Kiskede, Kismedesér, Kis- és Nagysolymos, Kobátfalva, Ko
rond, Kőrispatak, Küsmöd, Magyarzsákod, Nagykede, Nagymedesér, Parajd, 
Petek, Rava, Rugonfalva, Siklód, Siménfalva, Sófalva, Szederjes, Székely-
keresztúr, Székelyszállás, Székelyszentmiklós, Székelyvécke, Szentábrahám, 
Szentdemeter, Szenterzsébet, Szolokma, Tarcsafalva, Tordátfalva, Újszékely. 

A felsorolt 49 helység Udvarhelyszék településeinek jelentős hányadát te
szi ki. Petek kivételével mind a Keresztúr környéki és a só vidéki alegységhez 
tartoznak. E két nyelvjárási alegység falvai közül a Keresztúr környéki rész
legből mindössze Betfalváról, Derzsről, Muzsnáról és Szentmiklósról nincs 
a régi forrásokban d-zó településekként említettek közül adatunk, a sóvidéki 
alegységből pedig Atyháról. Betfalva Székelykeresztúr közelében fekszik, te
hát várható lenne benne az ö-zás jelentkezése, azonban tőle keletre nincs meg 
egyetlen faluban sem, így a nem d-zó részleghez tartozik. Jóllehet HoRGER 
Muzsnát és Derzset is az asszociatív d-zást ismerő falvak közé sorolja, a mi 
gyűjtésünk egyáltalán nem hozta a jelenséget itt felszínre, mint ahogy nem ta
lálkozott vele MuRÁDiN LÁSZLÓ se az MNyjAtl.-nak anyaggyűjtése során a 
már Homoród menti alegységhez tartozó Székelyzsomboron. így a jelenség
nek HoRGERtől megvont keleti határa módosul, amennyiben Székelyudvar
helytől dél-délkeleti irányban haladva a határvonalat nem a Betfalvát Fiát-
falvával, Muzsnával, Derzzsel és Székelyzsomborral összekötő vonal képezi, 
hanem a Székelykeresztúr —Fiátfalva—Szederjes vonal. Azaz: a jelenség elter
jedési területének délkeleti nyúlványa (Muzsna, Derzs, Székelyzsombor) m a 
már nem számítható az udvarhelyszéki nyelvjárás ó-zó alegységéhez. 

4. A rendelkezésünkre álló adatok nemcsak a jelenség elterjedésének pon
tosabb körvonalazását teszik lehetővé, hanem erősségi fokának az eddiginél 
behatóbb megismerését is. A legfontosabb nyolc szó (War, A%W/, W?fű/w./a-
ze&, &%%%//, ^a/a^, va^áma/?; /ra/opacj, /űÁrarműMy) viselkedése alapján az aláb
bi, jellegzetesebb pontokon a jelenség erősségi foka a következő képet mu
tatja: 

a a ö ~ a egyéb 
1. Bordos 2 - 1 -
2. Bözöd 6 - - 2 
3. Énlaka 5 3 - -
4. Eted 5 1 2 1 
' 5. Fiátfalva 6 1 1 -
6. Firtosmartonos 5 - 3 -
7. Gagy 4 1 2 1 
8. Kecsed-Kisfalud 3 1 3 1 
9. Kis- és Nagysolymos 4 1 1 1 
10. Korond 3 1 1 2 
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egyéb 
11. Küsmöd 
12. Magyarzsákod 
13. Nagymedesér 
14. Parajd 
15. Petek 
16. Siklód 
17. Szederjes 
18. Székelykeresztúr 
19. Székelyszállás 
20. Szenterzsébet 
21. Szolokma 
22. Tarcsafalva 
23. Újszékely 

6 
5 
4 
6 
-
7 
6 
5 
1 
4 
3 
2 
4 

-
-
2 
1 
7 
-
1 
-
1 
1 
-
-
-

-
3 
2 
-
1 
-
1 
3 
5 
2 
3 
5 
1 

1 
-
-
-
-
1 
-
-

A táblázatban feltüntetett adatok alapján az á ejtési területéről kiváloga
tott 23 jellegzetes helység három csoportba sorolható. A z első csoportba azok a 
települések tartoznak, amelyekben az asszociatív a-zás jelentkezési foka vi
szonylag erős. Ide sorolható Bözöd, Énlaka, Eted, Fiátfalva, Firtosmartonos, 
Küsmöd, Magyarzsákod, Parajd, Siklód, Szederjes, Székelykeresztúr. Köze
pes erősségűnek minősíthető az á-zás ezeken a pontokon: Bordos, Gagy, 
Kecsed-Kisfalud, Kis- és Nagysolymos, Korond, Nagymedesér, Szenterzsébet, 
Szolokma, Tarcsafalva, Újszékely. Viszonylag ennél is gyengébb a jelenség 
erősségi foka Székelyszálláson, egészen gyenge Peteken. 

A fenti csoportosításból az a megállapítás vonható le, hogy az udvar
helyszéki nyelvjárás Keresztúr környéki és sóvidéki részlegében az asszociatív 
a-zás még eléggé erőteljes. Mivel az első csoportba sorolt pontok viszonylag 
a sóvidéki részeken vannak nagyobb számban, úgy tűnik, hogy itt a jelenség 
erőteljesebb, mint a Keresztúr vidéki alegységben, ahol — főleg a nyelvjárási 
alakulat középső részében — a közepes erősségi fokú pontok vannak túlsúly
ban. A z egész asszociatív á-zást őrző részleget véve szemügyre jól megálla
pítható, hogy a jelenség a terület északi, nyugati és déli peremén erőteljesebb, 
mint középen és az udvarhely széki nyelvjárás keleti, az illabiális a-t nem is
merő részével érintkező sávban. 

N e m azonos a jelenség erősségi foka a megvizsgált szavakban sem. A leg
több ponton a &a»fa"roj/az^& szónak jegyeztük le a-val ejtett alakját. Utána a 
kapd/ és a W d f a következik, harmadik helyen a Wa/?acs áll. Viszonylag rit
kábban jelentkezik az a a va^ama^ szóban, melynek a székelyben a vajamap 
mellett w ^ m a p alakja is előfordul. M é g ritkábban jelentkezik az á a faAar-
maVzyban. 

A z asszociatív á-zással kapcsolatban IMRE SAMU megállapította, hogy az 
MNyjAtl.-nak tanúsága szerint m a már erősen bomlóban van (MaiNyjRendsz. 
286). A mi megfigyeléseink is amellett szólnak, hogy a jelenség a nyelvi rend
szerben és térben egyaránt visszaszorulóban van. A tőlünk kiválasztott nyolc 
szóra vonatkozó adatok közt, mint láttuk, nem egy ponton a-val ejtett alakok is 
vannak. Néhány pont kivételével mindenik helységben jegyeztünk le párhuza
mos hangalakokat is. N e m hagyható figyelmen kívül a kérdés megítélésekor 
az a körülmény sem, hogy a beszélők nagy többsége m a már következetesen 
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és játszi könnyedséggel tudja kerülni a jelenséget. N e m egy esetben kérnünk 
kellett adatközlőinket, hogy falujuk eredeti tájszólásának megfelelően beszél
jenek velünk, úgy, ahogy a régi öregek beszéltek. A jelenség térben való visz-
szaszorulásának legkézenfekvőbb bizonyítéka az, hogy olyan falvakban, ame
lyekről régebben megállapították, hogy lakói ejtik az d-t, a gyűjtés idejében 
már egyáltalán nem találkoztunk a jelenséggel. Ezek közé tartozik többek közt 
Muzsna, Derzs és Székelyzsombor, a sóvidéki részeken pedig Atyha. 

Kétségtelen, hogy az újabb nyelvföldrajzi kutatások jelentős mértékben bő
vítették az asszociatív á-zásra vonatkozó ismereteinket az udvarhelyszéki 
nyelvjárásban, mégis kívánatos volna a jelenség még tüzetesebb helyszíni meg
figyelése és monografikus leírása, még mielőtt bekövetkezik erőteljesebb bom
lása, visszaszorulása. 

MÁRTON GYULA 

Beitráge zur Erscheinung des asoziativen á-Sprechens in der 
Mundart des Udvarhelyer Stuhls 
(Kreis Harghita, Rumánien) 

Die Erscheinung, daG im Verháltnis der Laute a — a an Stelle des a in 
einem Teil der Mundart des Udvarhelyer Stuhls ó (kurzes, illabiales a) ge-
sprochen wird, hat bereits Joz^e/" ̂ ű/a^a in seinem Werk „A magyar nyelv
járások osztályozása és jellemzése". (Beschreibung und Einteilung der unga-
rischen Mundarten) Budapest, 1891, S. 102—3 angezeichnet. Vier Jahrzehnte 
spáter versuchte Antal Horger auch das Verbreitungsgebiet dieser Erscheinung 
zu umreiGen. Seine Feststellungen in Bezúg auf die Verbreitung und den Grad 
der Intensitát dieser Erscheinung durften wohl mangels eines Sprachatlasses 
nicht genau sein. 

Der Verfasser und Mózes Gálfly, Professoren des Lehrstuhls für ungari-
sche Sprache an der Universitát „Babes—Bolyai" in Klausenburg (Cluj) habén 
in den Jahren 1954—1967 das Sprachmaterial der Szekler Mundart für einen 
Sprachatlanten mit einem Belegnetz absoluter Dichtigkeit eingesammelt. Der 
dritte Teil des bereits in seiner Ganzheit redigierten Sprachatlasses umfalt die 
Mundart des Udvarhelyer Stuhls. Vorzüglich auf diesem Matériái basierend, 
stellt der Verfasser fest, daG das ó-Sprechen heute im westlichen Teil der 
Mundart in den 49 Belegorten der Untermundart von der Umgebung von 
Székelykeresztúr und Sóvidék zu beobachten ist. Nach dem UmriG der ge-
nauen Isoglosse dieser lautlichen Erscheinung, die als bewahrte Antiquitát 
anzusehen ist, stellt der Verfasser fest, daG der südliche Teil der östlichen 
Grenze hat sich im Vergleich mit den álteren Beobachtungen ein wenig mehr 
westwárts verschoben. Die Erscheinung tritt noch immer ziemlich stark zum 
Vorschein, aber — gleich anderen ungarischen Mundarten — ist auch hier 
in Zurückdrángung begriflen. 

GY. MÁRTON 
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