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A zárt é használata Tiszaszőlősön 

Tiszaszőlős Szolnok megyében a Tisza bal partján fekszik. Lakossága 2163 
(Hnt. 1973). Közigazgatásilag 1977-töl a tőle 8 km-re lévő járási székhelyhez, Tisza
füredhez tartozik, addig önálló község volt. A rendelkezésünkre álló iratok tanúsága 
szerint a falu régi idők óta lakott terület. A z ősi Kemej megye részeként Zew/ewj néven, 
1332—37 között pápai adót fizet (ORTVAY, Magyarország egyházi földleírása a XIV. 
sz. elején a pápai tizedjegyzékek alapján. Bp., 1891. 321; II. 174). A lakosság túlnyo
m ó többsége földművelésből és állattenyésztésből élt s él m a is. A Magyar Nyelvjárá
sok Atlaszának legközelebbi kutatópontjai Abádszalók, Nagyiván, Tiszacsege és 
Sarud voltak. (A községre vonatkozó adatokat s egyéb tudnivalókat 1. A z f-zés esetei 
Tiszaszőlős nyelvjárásában. Nyr. 107:182-4). 

A dolgozatban a zárt e használatát, az f-zés mellett a község nyelvjárásának má
sik legfőbb jellemzőjét kívánom feltárni. Mindkét sajátosság m a is elevenen él a lakos
ság nyelvhasználatában. Munkámat megkönnyítette, hogy a nyelvjárás anyanyelv
járásom, az adattár minden szavát jól ismerem, m a g a m is használtam s használom. 
Törekedtem a zárt á'-zés teljes morfématárának összeállítására, ezért az ellenpéldák 
felsorolásától eltekintek; a példáim közt nem található zárt e-zhető morfémák a fa
luban nyílt e-vel hallhatók. 

A zárt é" használatát két részre választva mutatom be. A zárt á'-zés igékben címen 
az igékben előforduló e használata található, míg „ A zárt e névszókban és az egyéb 
szófajokban" címen a névszókkal együtt tüntetem fel az igéken kívül minden szófaj
nak a zárt e hangokat tartalmazó szavait. A felsorolásban mind a két esetben a betű
rendet követem. Külön választom az egytagú és a többtagú szavakat, a többtagúaknái 
külön veszem a magas és a vegyes hangrendűeket, majd ezeken belül az első, a máso
dik, valmint a harmadik, illetve a további szótagokban előforduló zárt á'-ket tartal
mazó szavakat. 

Tekintettel arra, hogy a névszók csoportjában a többes szám jele, a tárgyrag, 
az egyes szám első, második, a többes szám második személyű birtokos személyrag, 
az -j melléknévképző kapcsolódása az esetek túlnyomó többségében megegyezik, az 
említett besorolási szempontok szerint létrehozott csoportokon belül az ilyen tolda-
lékolás alapján összetartozó szavakat az alábbiak szerint sorakoztatom fel: ̂  a tő
ben e, az említett toldalékok előtt szintén á", 6J a tőben e, az említett toldalékok előtt 
e, a tőben e, az említett toldalékok előtt é' található. Eszerint pl. ̂  a tőben é", az emlí
tett toldalékok előtte; cjecj, értsd azt is: cjecjáA:, cjácráY, Mecsem, csecsÁ/, csecsefá"k, 
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cjécjá?; 6J a tőben é, az említett toldalékok előtt e." cjé/?p, értsd azt is: c^ép^ek, 
&%%%%?/, cfép/wm, cjé^e^, cjépj9e/ek, cjép^&y stb. Néhányszor előfordul kettős alak, 
kivétel is az említett kapcsolódásban, ezt a szó után zárójelben mindig feltüntetem. 

Vannak tövek, melyekben zárt é található, az említett toldalékok előtt azonban 
nem é és nem e fordul elő, illetve n e m kaphatják, vagy az említett toldalékok n e m 
mindegyikét kaphatják meg. Ezeket a töveket nem veszem külön csoportba, hanem a 
betűrend szerint besorolom őket, úgy gondolom, az olvasót a nyelvérzéke mindegyik 
esetben eligazítja. 

A névszókon belül a megfelelő csoportokhoz igazítva felsorolok olyan töveket 
is, amelyekben nincsen ugyan é, a toldalék azonban e-vel kapcsolódik, ezért szüksé
gét láttam a bemutatásnak. 

A z igetöveknél nincs szükség a névszókhoz hasonló csoportosításra. A z igei 
személyragok kapcsolódása a tőhöz viszonylag egyszerű és kivétel nélküli. 

A szójegyzék után az igéknél és a névszóknál egyaránt külön fejezetekben muta
tom be a zárt é használatát ragokban, jelekben, képzőkben, valamint a toldalékok 
kapcsolódását a tövekhez. 

A szavakat fonetikusan jelölöm, értelmezést, példamondatokat csupán néhány 
olyan helyen közlök, ahol ezt elkerülhetetlennek látom. Ilyenkor is csak rövid szó
kapcsolatból álló értelmezést adok, vagy pedig — ha ez is elég — köznyelvi helyes
írással is közlöm a szót. Egy-két esetben a szófaji minősítést adtam meg. 

I. A zárt é-zés igékben 

1. Egytagú igékben: cseng, észf/kj, /éW, ké//, /érig, /é&?z, mégy, méfzf, /?é<&zz, 
/féng, rémg, jzé</, /é%g, féiz, vérz, zé/zg. 

2. Többtagú igék első szótagjában: üécs-mfré/, 6écs#/, 6é/%géjzf/kj, 6eré#, 6ér-
zgMká#&:, c?é//éf%g, csep^, ĉ é/;éré(//k, cA^per^, &yép/;e%, caé/w/, cse/W/f 'üt' fyow/ a 
Mya&a közzé c?ér<#f,), cje/gef 'ostorral pattogtat', cjévég, Jéré/zg, égyWff, éggye.rzf, 
^ggyezz'k, _/gcfág, /édéz, /e/ez 'a tej fölét leszedi', /réccjen, kécjekfef, ker(yeM, /é66e», 
/é6ég, /éj/é/yé/, /éWzf, /é/Z(/w/, wzéMekw/, mé/zeyz/, /)écké/, /?édér, /7éMdéréJfk, /»é/ẑ rzV/, 
^épécjé/, perceg, ̂ ér<#f, //ér̂ /w/, j?é'/-ég, /?erge/, ̂ ér^e/z, /?érzjé/, j?é(yég, /?ézWw/, /?é'zjég, 
ré66e», rétég, rébézsgef, récfég, reccsen, rémég, réyfé/, ráczkef, réffég, réffem, /"éẑ ff, 
rézdzV/, rézég, rézze/z, jé/?ér, ̂ ércég, jérceM, jérég, jérke^, jérke/z, jzé/M/)ej^, Jzé/Mérég, 
fzémérké/, fzé»ífér6^, j-zéM̂ érw/, j-zépég, jzép/?eM, ̂ zéré/, jzéréz, ̂ zérkejzf, fzérvez, 
fépér, /éré/, vé̂ /é/, zéMűfír, zé»ífw/, zyéWw/, 

3. Többtagú, vegyes hangrendű igék első szótagjában: Aéndá/, A é n W , /?éjz^/ 
'csecsemőre vigyáz', réj/eró/, répérd/, fzékó/, fzépérá/, réw&z/. 

4. Többtagú igék második szótagjában: 6é/é7, 6érég, térzé/zkéí/zk, 6z6é/őü Jzk, 
6fzfég 'bizsereg', 6/zjérég, 6//ccé/, 6rekég, c/céré/ 'a kakas a tyúkot tojózza' (kisgyere
keknek mondják), c/Aé/őüű/zk, cjé//éfzg, cjé^éréd/k, c^é/)érég, cjévég, cjz'ĉ érég, c^é/, 
6%#/gef, (/zWérég, eréggy, érez, ,/écjég, yéWéz, yé/z^ége/, gémbéréízVk, /ze6ég, Ae/w^érég, 
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/zfmzj^y, Ae/zcég, AeMCjgr^, /ze/z/érég, Ae/"gg/, kecsekfef, /cí6ze/, /é/ez'yé/, /éze/zg, ///zég, 
mek^g, »_yeA:ereg, ̂ ecke/, ̂ éWer, ̂ e n d ere^, /)efzaerw/, ̂ epécfé/, perceg, ̂ er^g, férgei, 
/?érzjé/, /?á(y^, ̂ Z J ^ , p/A^, /?fYye/-^, rebeg, rábá'zjfgA recjág, /"emég, réj/é/, réVfág, 
rázég, j-epér, je/"^, jzj/érég, JzgfMáré%f, Jzá/Má/'W/, ̂ ze/We/'^, jze/zaerzV/, jzerá/, jzéréz, 
jzzWé/ég, jz/gye/, ré/z/erég, /eper, réré/, rerém, ^ é g , rzjz/é/, frécje/, z%ére/, véa*é/, 
z^émbé/. 

5. Többtagú, vegyes hangrendű igék második szótagjában: a ^ e W / , apé//a7, 
a/?ré/zéMaa/, 6wzerá/, cfzíwréjzo/, /Lférá/, gwberá/, mz'é/Tzá/, komé'Ma'á/, /cwkke/'o/ 'táv
csőn néz', kwMyerá/, /ame/z/á/, macerá/, opera/, ré/erd/, repérá/, j-zeperá/, jzwperá/. 

6. Többtagú igék harmadik vagy további szótagjaiban: 6ecjmfre/, térzéMkéí/zk, 
6f'zjerég, c/rzpé/, cjepéréW/A:, csepereg, c^zcjérég, cM/mgéY, cj/v/fé/, (&(erég, e/zgejzfé/, 
e«_ye/ég, /e/ere/, gémberedzk, /zempérég, Ae^cjerég, /ze/zferég, /zzze/ég, zlje/ég, íme/eg, 
mcje/ég, zMCfe/kéa'/k, kecmerég, Wepe/, A:Wké^f7c, kövefé/, köve^ez/k, /^/e(yé/, 
/e/ke?Wez/k, ne/zejzfé/, nyekereg, Jügye/eg, /?epéc?é/, ̂ ff^erég, ̂ z^e^zkéaYk, ffp/rce/, 
^/j/érég, jzemérég, ̂ zé/za*érég, ré«/erég, rérgyepe/, /w/eke^/A:, #6eré7, vezé/z^é/ stb. 

7. Többtagú, vegyes hangrendű igék harmadik vagy további szótagjaiban: 
apré/ze/zaa/. 

8. A képzők kapcsolódása 
aj Zárt e-vel kapcsolódik: 
-g: 6/cég, 6f7/ég, cjepég, # y é g , ke^ég, kesereg, /é6ég, nyekég, /?zjzég, jercég, 

jzepeg, fzzjzég, füzfé/ég, z/zég stb. 
-get: edazége/, e/fégef, em/egez", éjzéger, /enyégef, /ejfégeZ", /ejzégef, AzYégef, 

ke»ége/, kírége/, meMfégef, Mzzégef, ziye^éger, ̂ e&kéger, re//égef, jeprégef, azedegef, 
ferége/, verégeA véjzégef stb. 

6J Zárt e-vel és nyílt e-vel kapcsolódik: 
-1: 6é/é/, Wré/, cjzrzpé/, e6za*é/, eeje/e/, e/fge/, érzéké/, é r J e W , éraeme/, /e/ejé/, 

/ezzeké/, /erce/, /wrú'ze/, gépe/, gzpjze/, /zeccé/, Ae/éjé/, fgé»yé7, zMgére/, írf/W, /fwzé/é/, 
je</azefé7, 'jegyzetel', ke/e/?é/, keréjzré/, A://mcj'e/, kő/zécjé/, kövefé/, /écé/, me//zké/, 
mezzefé/ 'a katonaság zárt csoportban vonul', mersze/, mzr/egé/, nyerge/, /)ecA:e/, 
^ecjéfé/, /?epécré/, /?éré/, /?íze/, /;ö/eké/, /?réjé/, remeke/, réwae/, rély/é/, re/ejzé/, rwze/, 
áve/, jprzccé/, süvege/, ̂ zégec^e/, jze/eré/, jzemé/, jzéme/é/, jze/z/é/, jzerepe/, jzzge/é/, 
jzüfzefé/, jzwre/é/, fekerc^e/, /e/zj;eré/, /érgyé/, fer/zé/, f/p/7e/, fzlyz/e/, f/ze(/e/, w»/zepe/, 
wf/egé7, wz/efe/, verme/, vezéwye/, vezére/, vzccé/, zfebé/, stb.; — de: ae/e/, éggye/, érve/, 
ye/e/,yAyzke/,/oüae/,y«/e/, f&e/,jege/, kea*ve/, keze/, kö/zyve/, //ke/, mejze/, mz?ve/, jzége/, 
jze/e/, re/e/, /ere/, ferme/, /őügye/, rüze/ stb. 

-11: kevejé//, k/cjz/zyé// stb.; de: k/ke//^/kj, /öve//, jzöke//, zőüae// stb. 
-leg: jz/de/ég stb., de érze/ég, k(/e/ég stb. 
-z: 6é^géz, 6/réz, 6wk/eMcéz, céme/zféz, czkkéz^/kj, czmez, e/Méz, cserez, ébredéz-

^/kj, é/zéz^/kj, é(/é/zez, é/éz, e//e/zez, e/őö/egéz, e/M/fkéz^/kJ, eMgeaV/á'z, /ecjke/zaez, 
/eWéz,/ekéz,/e/éz 'telíolt szed le',yy»);éz,yzlyzéréz, gerebé/zez, gör/z_yedez, gyzV/ZLyéz^/k^ 
zgyekéz^/kj, z/ec/éz, z/eaez^/kj, ke/féz, kéwéz, kéra*éz, kéréfz/éz, kerekez, kérvzfzyéz, kz-
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jírWezff&J, AczvézWáz, ArörziyfAcéz, /écez, /éfáz^zAc^, /úzfez, zMere^z, mzreZ'éz, ̂ er/Me^éz, 
^e/^g/á'z, ráWez, r/jz/efez, je6ez, ̂ egé/éz, We/fáz, szemez, ̂ zz/edez, jzz/váyz^ráz, jzmez, 
fe/yedez, /ef<g/ez, w/úéz/Yk^, wvegáz, verg/ff&áz//&^, veraenyáz, vgre/MZMyéz, zjámde/Ar 
stb.; — de: W e z , c W e z , éggyez^z'Arj, e»j;vez,y%ye//Mez,/e/ez,/e/ez 'két egyenlő részre 
oszt', yg/iy^ez, í/e/mez, ,/egyez, yöve^e/mgz, Ace^vez, Aiégye/mez, Are/iygrez, Acezez, 
fezhez, Aczre/mez, ArözzM^ez, AcöWez, Acövez, /egyez, /eve/ez, /Mf/^ez, »evez, jzégez, jzeke-
rez, jze»»_yez, jzervez, tervez, v/gez, vzzez stb. 

9. Zárt é az igeképzőkben 
-décsel: M^ögűgecje/, jzögdlécfé'/ stb. 
-degél: z/degé/, /Wégé/, me/idegé/, »fzű%é/ stb. 
-dékél, -dekél: é/dekef, ez^eAce/, M_ye/^eA:e/ stb. 
-des: cj/Wáy, Mye/dely, retdef, fz6dey, verdely stb. 
-dez: cjerge^zez, (/w//edez, ejedez, W/edez, /e»gedez, Mredez, zárzgedez stb. 
-écsél: Arő/zecje/, röAécje/ stb. 
-edikiye/e^e^zA:, gyé/?éje(/z'A:, Areverê z'Ac, jze/Meje^zAc, /eAcerê z'A:, re/epé^zA: stb. 
-eng: ̂ re/z^/éjze/z^^re/zg, /er/e»^ (de fer/e/zg is) stb. 
-érái: 6wzem/ 'heccel', Aczmyerá/ 'kér, könyörög', m a c e m / stb. 
-kéd: cjzpAced, /z/?Acê  re^Are^ stb. 
-kédik: AröfeAcê z/c, ̂ er/eAre^zA:, vereAcedz'Ac, vejzeAcéWz'A; stb. 
-kézik: gyzzzeAcezz'A:, Acőiiẑ eAcezzA:, vz^AcezzA: stb. 
-lég: erze/ég, Acz/e/ég, jzzWe/ég stb. 

10. A z igéhez járuló jelek kapcsolódása zárt e-vel: A múlt idő -f ~ ^ jele: 6/c^á^, 
6re&égeff, ̂ rz^e/A e//e/r, eyzge(/éYA e^e/r, /ejfezY, /ezzgezY, /MeArégeCA jfj^e/^e^, rélyzAre-
fef/ stb. 

11. A z igeragok kapcsolódása zárt e-vel: A kijelentő m ó d jelen idő egyes szám 
első személyű alanyi és tárgyas személyragok :/&&&, AczreAc, TMereAc stb.;/eű^em, k/rém, 
merem stb. 

A kijelentő m ó d jelen idő egyes szám második személyű -/ alanyi személyrag 
(-jz előtt e) és a tárgyas személyrag: e/ẑ e/, ye/^e/,_/ejre/, Az^ze/, jzerze/, ferze/, vejze/ 
stb;; e/féW,ye/W,_/ejZ'éW, Az'jze^, jzerzecf, fáyzeí/, váyze^ stb. 

A kijelentő m ó d jelen idő többes szám második személyű alanyi személyrag: 
emzjzfefeA;, e/zeféVc, ye/fefeA;, yeAr^zefeAc, yéjré/eAc, fMeccefeAr, jzer^e^z/efeA: stb. 

A felszólító m ó d egyes szám harmadik személyű -» alanyi személyrag: cjé'Mg/e/z, 
^(gg?^», /#%&/#%, /e/T/ezz, Mye//eM, ver/ezi stb. 

12. Zárt e-zés igeragokban: A kijelentő m ó d többes szám második személyű 
alanyi f-feAcJ és tárgyas (̂ -zYeAcj, személyragokban: 6e»gáfz/eA:, 6ejzz//eA:, ̂ e/feA:, 
/éjféfeA:, W/eA:, ̂ erz^e/feA: stb.; 6e»gé^zzYeA:, 6ejzz/zYeA:, _/e/zYeA:,/ejfzYeA:, Ze/zVeA;, ̂ er-
zfé/z/éAc stb. 
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II. A zárt é névszókban és az egyéb szófajokban 

1. Egytagú szavakban 
&/) A tőben é, a bevezetőben említett toldalékok előtt é. (A továbbiakban: a tő

ben, a toldalékok előtt.): 6é, 6é«M, 6é»f, cjecj, cjé/zd, cjep/) (de 'egy csepp orvosságot' 
valamennyi e isj cjgr, é, é6,ye/,^eMM,/eMf, gyep, Aegy 1. 'talajkiemelkedés' (az -j előtt 
é vagy e; /z%yáy, /z^yej, valamennyi más esetben e): 2. 'éle valaminek' (de mindig 
-ef), /é, /é»M, /é»f, m % , »é (ne meny jé/wvaj, per, perc, réccj, ré/zd, rárf, fé, fém, fér, 
fzem, jzér, jzer6, ^e//. 

6J A tőben é, a toldalékok előtt e; 6égy (néha ingadozik: 6égyáj TMé/zyecfke, 
de nagy begyei madár), cfgp^; 1. még az aj alatt; meggy, meny, méMM);, jzé66, jzég, 
jzégy, jzérv. 

ej A tőben e, a toldalékok előtt e; cje/z, ĉ eA:A:, arejjz/ keaW, ke/z, &eA:A;, keW, 
Zeg (fokjel), krep;?, /e», meccj, «em, wejz, rnyejf, fej/, je6, jegg, je/p, jze»f, jzejz, /e^/, 
zje6. 

dj A tőben nincs é, sem e, a toldalékok előtt azonban é; 6/r 'bér', c&k, c/m, 
c/MÁr, cj&k, ű%z, é/z, é/, érc, /em, yérc, /z/m, /my, gém, ge/?, gzpjz, gríz, A/m, Air, m'f, 
/Mg, m_y, /z, kém, ké», kéj, Armcj, krém, /éc, //fzr, mécj, /?ék, /)é/?, /%/zyfy 'pinty', /?/z, 
'pénz', /?/é/z, /?rém, /?réj, r/j, rüz, r/zj, jm, jrér, jzék, jzm, férgy 'térd', //fzr, véjz, 
v/cc, v/r. 

2. Többtagú szavak első szótagjában 
aj A tőben, a toldalékok előtt é; 6égyéroü ocj 'férfi nemi szervének tréfás elneve

zése', /9J 'nudli', 6égyJÜ, 'nudli', 6 é M ü , & % % % , 6ércé/zce/z 'szilvafajta', 6é//r, 6éfw, 
6évü/ 'belül', céménf, cjécjémőü, csemege, cjéméfe, cjémpe, cjézzdőör, cjéngőö, cjepw, 
cjéréjzfzye, cjérgőü, 'kisbaba csörgő játéka', cjér/e, cjérkéjz, Dé6récé/z, derce, deré/e, 
(fér/k, éccér, égy6e, égyedw/, égye/iej (-ek is, de csak -ef), égyefem, égy/eA egyre, égy-
r/jzf, égyr/fw, éggyüve, j^rzjébef, ̂ rzjf, ̂ rzj/ke, éjpéréj, &zfer, &zf/, &é/, é/yé/epé-
(yé/e 'szerelmi enyelgés', é(yAre, é(ykmf, /ecj&e, /ecjkeMdojy, /edő^f, /egyéfzc, _/e(/e66 
'feljebb', ye/jzg,ye/jőü,ye/féfe/,_/e/w/ (hsz.), yeMJŐÜ,yergeffyw 'a szekér része', gerezd, 
gyé/zge, gyé/?/ő, /zéfyke, yérke 'fiatal nőstény bárány', kécjége, kéAe/, &é//eméj (-ek is, 
de mindig -ef), kéméMce, kéréjzA /céráyz/ü/, krédléMC, /é^ém^eg 'a tehén nyaka alatt 
lebegő húsos bőr', /ef/e66, /é/zge, mede'fzce, meder, mégé, mégmf, mégw/ 'mögül', megye, 
mé/ied/k, méwer 'csavarmenet', mé/zkő, méMfe, me/zfé/z, me/zféj (-ek is, de csak -ef), 
mé/iyecjke, mé/zyéf, Mé/z^Aér/, méMM^eze/, 7zéJ/e/e/cj, /?écé/c, ̂ éc^énye, ̂ écjéf, /?éAé/, 
péZ/é/zgér, ̂ éw/é/, féfzge, /)é/zgőü, ̂ é/zye 'nyafogó, élhetetlen, elhagyja magát', /?ér-
gőü, /)ér/e, /?érM_ye, /?érje/, /?é/rézje/ém, /?éf(yéj v. /?é#yej (-ek is, de csak -ef), /?ézj-
gőü 'ecetes vízben feloldott szódabikarbóna', /)réz.yWfér, réggé/, régge/e/z/rmf, rékke-
MŐü, réWőör, rénfjzér 'rendszer', ré»ffzér/Mf 'rendszerint', fékréffye, fém/egéj (-ek 
is, de csak -ef), jémm/, jéMk/, jepred/k, jepm ocj 'sepréshez használt eszköz', /9J 'bor
seprő', férm); 'a ló sörénye', jér/f 'sörét', jerke, jér/eg, jérpe/iyőö, jérfe, jéf/f (-ek, 
-ef, -ef is), jzégecj, Szeged, fzégm^ (-ek is, de csak -ef), jzég/ef, fzégrz//-vzgre, azék-
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/%, jzá//d (-ek, -ef is), jzg/Mcyf, jzemerMy/, jzeme/, jzem/w/ej (-ek is, de csak -ef), 
fzem(/, jzgfMköfZf, Jzá/M/e, jzemőücj, jzemőifűföA:, Jzé/)/őü, jzeréficre, jze/"A:gzer, ̂ zgr^, 
jzer/f jz//, jzerzgfáf, jzerzőü, jzerzőü^Áy, ̂ á/"/őü, Terez, Ter/, veder, veréj (-ek is, de 
csak -ef), vevőü, ze//er, zerge, zje/fer, z^em/e, zjewge. 

6J A tőben e, a toldalékok előtt e; égye6, égyewef; 1. m é g az a,) alatt; egyw^/, 
^eae/, /egye/em, /e/éj (a tej), /e/err, ̂ erfe/e/M, ke//emej; 1. m é g az a^ alatt; A:e/z_yfr, 
mége/C meMféj; 1. m é g az a,) alatt; /?e#yéj v. /?effyej; 1. m é g az â ) alatt; jem/egáy; 
1. m é g az aj alatt; jef/f; 1. még az aj alatt; jzea*ef-veae#, jzég/My; 1. m é g az aj alatt; 
jze/fa"; 1. m é g az aj alatt; jzermf, verélf/ 1. m é g az aj alatt. 

ej A tőben e, a toldalékok előtte; 6e&ecj, 6er/mer 'gyapjúból készült nagykendő', 
^ewedek, 6e»zm, 6ere/c, ̂ej-z/a*, 6e^eg, cfe/ea*, cjenev/jz (-ek is, de csak -ef), aecem6er, 
a*e/ekf, ae/zc/f, aege^z (-ek is, de csak -ef), Demg/er, denevér, aere? 'dérrel borított' 
(-ek is, de csak -ef), e W , ece/, ecjef, edmy, Edff, eg/jj^, e/eae/, E/ek, e/em, ^/emer, 
e/eve» (-ek, -ef is), e/fen, e/őü/eg, em6er, em/fk, e/?er, e/?/my 'a szánkó része', ere^z, 
er/c//, ejed/káy (-ek is, de csak -ef), ejef, ereffeg, eferw/f, ezer, /egyver, _/ek(/, /e/ekezef, 
/e/ejfg, ye/iyvej, Ferenc, ̂ ejf/k, yejzej (-ek is, de csak -ef), gere6e/z, Gerge/, gyereA:, 
Aenger, Aenfély, Aerceg, Aermg, Aerme/m, Aeveder, Aevej (-ek is, de csak -ef), yedazef 
'jegyzet', ̂ e/vény, k e W , kecmec, AeWér, ÁceMgye/, kerek, (-ek, -ef, -ej is), keref, kéje/, 
kejervej (-ek is, de csak -ef), kejke/zy (-ek is, de csak -ef), keszeg, kefrec, kreWejm 
'női ruhaanyag', /e66e»cr, /egmy, /emez, /engye/, /e/?é7, /ep/ny, /evej, mecjef, me/eg 
(-ek is), me/Zík, meredek (-ek, -ef is), merev (-ek is, de csak -ef), m&yfer, nedvei (-ek is, 
de csak -ef), nemzedfk, /zemzef, nyereg, ̂ ed/g, ̂ en/jz, /?erec, /?erem, /?ermef, /?ejffj, 
recepf, recej (-ek is, de csak -ef), regény, rekesz, remmy, repejz, rejze//k, refek, refejz, 
jeged, jege/, je/ém, je/e/f, jzeg(/, jze/eméM, jze/ep, jze//em, jze»Myej (-ek is, de csak 
-ef; né vét fél a jzeMMyejef/ értsd: szennyes inget), jzepfembér, .szerencsén, jzere/?, 
jzejz//, jzveffér, fenér, fe//e7, fekercj, fe/ek, fe/ep, fenge/, fengér, férem, 'helyiség', 
ferep, fermef, fermíny, ferm&, ferm&zef, ferpenfm, fejfw/ef, fejvír, vegyem (-ek is, de 
csak -ef), FefzaW, ve/zaVg, verem, vere/ffk, verífík, verjeny, veszi/. 

3. Többtagú, vegyes hangrendű szavak első szótagjában 
aj A tőben e, a toldalékok előtt e; 6é7ga, 6er^ow 'a hagyma magját tartalmazó 

burok', 6erefva, ̂ e/Wf, ̂ erfa/aw, 6efyár, ce//a, cewzwra, cerkow 'az állatok takarmá
nyozásának (törek, lucerna stb.) előkészítésére, néhány napos, esetleg hetes tárolására 
szolgáló kisebb épület', cerwza, cserpák, a*e/ák, a*é6e//a, aeka, a*era, aerekaj, aerzka, 
e6affa 'rosszallás, szidás', égá/, éggyá/fa/á», éggyaráwf, %gyf/)fom, égymáff, ek/ezjf/a, 
^kraz/f, eM»/va/ow, ejzemaffa, éjzfergá/oj', A a , efy/iáz, efykor, /eWowg 'faláda', /efy-
Aáz, géMé'rá/ff, gerefzatz, germá», gyerfya, gyerfyáw, Aer6afe/a, /éa/za'er, /ége»aa, 7é/?ra, 
/MeaaZ/a, me/ák, me/ajz, mefiázj/, memza, Me6á»c^v/rág, weAogy, /?ecw 'kis kamra', 
/?éaa/, /)e/eMka, /?eMMa, ̂ ergamemf, /?érfw, /?erzja, /?elyzra, /?/efyka, J(e6eka, ré/?efa, 
reverewala, rezeda, rezerváfwm, jeAww, jeAwva, jzecjka, fzeká/u, jzekfa, fzeraa, ̂ zer-
jzám, jzerfdr, jzerfarfáf, fe/a, fe/dzj'/, fé'MMa/?, fera^z, Tercja, fre/iá/zy, Fera, vere/ida, 
FeroM. 
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6j A tőben e, a toldalékok előtt é; g/gv^f^ (v. elevátor), W/koffer, W W w p á f f r , 
revo/ver. 

4. Többtagú szavak második szótagjában 
aj A tőben é, a toldalékok előtt é; 6é^yfrőü, 6é/éj 'mákkal, dióval vagy túróval 

töltött, összehajtogatott kelt tészta', 6ércéMce// 'szilvafajta', berkenye, 6/ré.r, cemáMf, 
c/6ére aj 'aszalt gyümölcsből főzött leves', /9j 'vízzel felhígított borseprő felforralva' 
(becukrozva forralt bor helyett isszák), c/mér; aj kny., ̂ j 'a kukorica szárán felül 
lévő bojt', c m ^ e aj 'madárfajta', 0j 'vékony, cingár', cfécfémőü, csempe, cjáme/e, 
cjéréyzw^e, cjf/)éfke 'levesbe készített tészta', Z>é6récéM, Dénéj, éber (-ek is, de csak 
-ef), éccér, éa*é», ̂ ár, é/cjzer, em6er, eper, grám, érjék, éfpéréf, e(ye/e^e(yá/e 'szerelmi 
enyelgés', événfe, gzer, ̂ űKg/", /égyé/zc, /e/éj/eg, ̂ 6-26^, /ejzéj (-ek is, de csak -ff), 
/if̂ zér, /Bazár, ge^zféw^e, g/rAáy (-ek is, de csak -ff), gyeráA:, /zengér, /zenféj, m'm/?é//ér, 
mjzéw, zgéw, zAré'/", mgélr, m^gyeM, /fe^, jegenye, 7^/", &gccer, A;ecf^e, kéAe/, /cámáMce, 
keWer, /ceráyzf, Acgrárzfw/, Ác&y^eM}; (-ek is, de csak -ff), kmyjzer, &re(fgMc, Zé6érMj;eg 
'szarvasmarha nyaka alatt lecsüngő húsos bőr', /epéacíü, /epe/, /evégőü, ///ék, //fe/-, 
/wfzer, medfMce, májgr, meMfáw, me»fáy (-ek is, de csak -ff), AMejfár, méfér, m/^e/-
'öv', fM/W^ggy, m/Wé/z, mwjze/', Mfger, /z/kké/, »;mgf, M^er^, /)gceA:, péc^é/zye, pé/zé/, 
/?á//eMgg/", pé/Wé/, f éfer, ̂ efrázjf/em, p/Vzfék, p/pérkőüc, ré/zfjzér 'rendszer', ré/zf^zérmf, 
refek, /"(ggw, rú-z^, je/ém, fgfcráyfye, jfTckáy (-ek is, de csak -ef), j/?/ccéf (-ek is, de csak 
-gf), jzáder, jzemerM};/, jzéré/zc^e, Jz/gygM, jz//véjzfér, fzveffér, feAer, fei/e/, ffMgár, 
fe^erfőü, férem 'helyiség', fréMé'r, w&ye, veder, ve/z^ége, verem, véréf (-ek is, de csak 
-ef), vefyjzer, v/géy-v/g/g, vmcé//ér, v/feA;, ze//er. 

6j A tőben é, a toldalékok előtt e; é6ér; 1. még az aj alatt; engem,/e/ér (a tej), 
/e/éff,/e.fzéj/1. m é g az aj alatt;//rég,/%rzék, g/rAéj; 1. m é g az aj alatt; Wyéff, /réff, 
kej^éM;;; 1. m é g az aj alatt; kfrég, mégéff, »7eMfáy; 1. m é g az aj alatt; m/rég, Mywz/eff, 
pr/ccj-éj 'bricsesz nadrág', je6éj 'gyors', j/AAréj/1. m é g az aj alatt; j^fccéj-/1. m é g az 
aj alatt; JzéWef-vea'eff, ffgea*, f//?éff, f/zénéggy, véréj; 1. m é g az aj alatt; vejzéff. 

ej A tőben e, a toldalékok előtt e; 6e/eg, 6eA:ec^, ̂ eneaek, 6ere/c, 6efeg, cöveAr, 
cje/zev/jz, cj/pejz, cjőücje//k, cjökevm;;, a*ecem6er, de/ekf, aegejz (-ek is, de csak -ef), 
Demefér, denevér, aeref 'dérrel borított' (-ek is, de csak -ef), ecef, ecjef, égyenej (-ek 
is, de csak -ef), égyefem, égy/ef, e/ede/, E/ek, e/em, E/emer, e/even (-ek, -ef is), érdek, 
érdem, erejz, e^ed/kéf (-ek is, de csak -ef), ejef, efern/f, fegyver, /e/ekézef, /e/e^fg, 
/e//eg, FereMc, /mejzéj (-eA is, de csak -ef), gerebém, Gerge/, Aerceg, Aerme/m, Aeve^ér, 
Aevej (-ek is, de csak -ef), m'aeg, m'fe/, m'fvej, /mve/k, /â eg, /aegéM, //e», fjr/e/, f7/em, 
fjfeM, zfe/, ̂ /eaWzef, _/e/e/?, Jowzje/] k e W , Aecmec, W/eméy (-ek is, de csak -ef), /cewgye/, 
keref, Aeje/, Aejervej (-eA is, de csak -ef), kejzeg, Aefrec, AY&e/ef, AÁyz/ef, kifej (-ek is, 
de csak -ef), kő/ej, Aö^?eMy, kőfeg, Aöfe/ej (-eA is, de csak -ef), &őf/eg 'a szőlő vessző
jének összekötésére szolgáló kukoricaháncsból sodort 2 5 — 3 0 c m hosszú eszköz', 
kövef, &őzepéy (-ek is, de csak -ef), közvef/e/z, &re6aejm 'női ruhaanyag', /e66e/7cj, 
/emez, /énj;eg, /engye/, Zevej, 7/gef, /öveg, mecjef, me/eg, mémef 'csavarmenet', méMM^e-
zef, meredek (-e&, -ef is), merev (-e&, -ef is), mf^eM, mír/eg, Méjfe/e/cj, yzed̂ vej (-eA is, de 
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csak -ff), Memzef, MÍíf^gf 'négyzet', Tzöve/zaVk, öreg, özvegy, ̂ erec, ̂ grew, ̂ ermef, ̂ ár-
je/, ̂ éY(y^y v. /wf/y&f (-eA is, de csak -ff), /?fMe/, ̂ ö/efeg, rece^f, rekesz, rg^&yz, rarze-
7;k, rer&yz, rífeg, rzf6f, röAe/zcj, je/g/f, ̂ em/ggáy (-ek is, de csak -ff), jer/eg, j/ker, j/'Af f, 
jwveg, jzágecj, S'zége^, jzág7ff, jzéke/, jze/c/gf, jze/e/zze/z, jzg/g^?, jze/7ffM, jzemff, 
j-zfMM_yf J (-̂ A is, de csak -ef), jzepfem^er, jzfrecj-gM, jzerep, jzárkeze f, jz/ggf, jzöüwyeg, 
jzöveg, jzövef, JZM/zef, jzüref, j z ^ g j 'szőttes', fekerc.?, fg/ek, fe/e/?, /g»gg/, f̂ rg/?, fer-
Mief, ferpgMf/M, fömeg, föreA, för/W/k, föüz^g, zV/gf 'fenék', wwzep, #/%#, wfeg, wf/eg, 
wvfg, wz/ef, vegy&f (-e k is, de csak -ff), yg?zaW, ygre/fz/c, verjg/zy, v/g/^, vz/ef/e«, vzrmgj 
(-ek is, de csak -ff), Wrfe/ek 'vértelek', v/jzkgffg, v i W 'vétel', zjzVfff, ZJ-zWf/, zjz/zeg. 

5. Többtagú, vegyes hangrendű szavak második szótagjában 
aj A tőben <?, a toldalékok előtt e; ooW/zf, ̂ g»áy, á/er, ámé'M, űMfe»Ma, á/?erfe, 

áre/zda, 6aA:fe7", Weff, 6a7zAef, 6erefvo, 6/oMÁreffo, 6oo^a, 6wgye//arzj, 6ẑ zAá/-, 6w-, 
M^evác, c/jzferMa, czfára, de6e//a, f/árg&ar, aY/e/"á/zcz/a, áyzá/Maffa, á^zférgó/oj, yar/Má/-, 
y&zek, yZofzfe/-, yeoervo/fz, ̂ a/ze/, _/bfeZ, /ráfér, ga/ű(áyz, garáema/Ma, ge/zárá/ú', gerá/zo'a, 
Gfzá/7o, gyowfyjzer, /zo/oer/MeTzAw, /závár, /zofg/, /zz/zá/zfrógár, z/zfá/Wfz^, yawz/)gc, Aá6g/, 
kóáer, WeWárz/ofM, Ácam^ác, ka/zce//ár, Aafárzfer, Aazeffa, k/bzef, ko/era, ko/Me/zcz-
/^w, Aowfer, köufer 'fogda', Azz/er, AwAAer 'látcső', &:w/#rfa, ̂ z^/erá/, /agár, /owger, 
/eggfioa, /ow&Aec, /wcerMű, mág/záy, mo/fer 'malter', mazzaz^effa, mareA: 'marok', ma
szek, nzoz/fjzer, /zof&yz, owcg/wz, o/?era, o/;erác(/ow, off//<%, /?wce//o, /7arkgffa, /?afe/zf 
'kapocs', j7g/áM&#, /7orce//á)z, /)ro/áfár, pro/?e//er, /?rofáyfá/zj, /wce/ 'tisztiszolga', ̂ zWe/", 
jRetáAa, r^pefa, révárgfzda, rezedü, ĵ aAfár, j-owagr, ̂ ow/^r, j/?a/effa, j^arMrf, jra/?/ze/, 
j«6er 'a szekér alkatrésze', j%fzfe/", jzwfere/z, faW/a, fo6/gffa, va/cer, vergyzoa, v/^ára. 

6J A tőben e, a toldalékok előtt á; 6wA/e/zc, g/eváfe/" (v. elevátor), &(%?ec, AorAe/, 
korf&y, kofy/z^g/ej (de csak -ff), 7zovef?z6e7', vafe/z'/z, vozg//M. 

6. Többtagú szavak harmadik vagy további szótagjaiban 
6^ A tőben e, a toldalékok előtt e; ̂ gMfdleÁr, 6gr/z/zgr 'gyapjúból készült nagy

kendő', cz/zWer, De6rácgM, ífgce/M6ár, De#zefg/", g^e^áy (-e/c is, de csak -ff), eö/wráf, 
efyé7f/?á'fye/g 'szerelmi enyelgés', efyjfgej (-eA: is, de csak -ef), /g/e^ázef, ̂ yz^zéj (-eA: 
is, de csak -ef),/z%gőö/egáy (-eA: is, de csak -ef), Afve^er, zdegéfz, /deg/fMáy (-g/c is, de 
csak -ef), W/ewzáy (-eA: is, de csak -ef), Wze^áf (-e/c is, de csak -gf), ArzV/ö/z/ggáy (-ek is, 
de csak -ef), m e / W e k (-eA:, -ef is), m/Az/jzfe/", /vezjfMfe/", r̂ ge/e/zA/'yzf, jg/M/egáy (-eA: is, 
de csak -ef), jz/M/ĝ e/", jz^/g/Me/z, jzgpfffM6gr, ̂ zerecj'eM, jzz/váyzfer, ff/Mgr^A:, föAz/gfáf 
(-fk is, de csak -ef). 

6,) A tőben e, a toldalékok előtt e; e j e ^ e j ; 1. m é g az aj alatt; efyjzgár; 1. m é g 
az a) alatt; y^ye/em, ./mészár; 1. m é g az ^ alatt;/%ggőüf6#ár; 1. m é g az ^ alatt; 
zdfg/eMáf; 1. m é g az aj alatt; W/enzá?; 1. m é g az aj alatt; Aőzep&y; 1. m é g az aj alatt; 
WöMfegá?; 1. m é g az aj alatt; m e / W e k ; 1. m é g az aj alatt; fem/egáy; 1. m é g az aj 
alatt; jzedef-vea'eff, azere/em, fzzef%%g&y, fökf/efá?; 1. m é g az aj alatt. 

ej A tőben e, a toldalékok előtt e; ágye/zej (-ek is, de csak -gf), egyef^m, éggywf-
fej, e/eoe/, g/evg» (-e&, -gf is), g/öü/eg, ̂ rzjf6gf, ejef/gg, /e/ekezef, ye/áyfeg, /e/féfe/, 
/i%göz//^á9,' 1. m é g az aj alatt; geráfzoe/ 'az eke része', /Mrfe/#z, z'â g/e/záy; 1. m é g az 
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aj alatt; keserves (-ek is, de csak -ef), k/We/, kísírref, k/véfe/, kö^öw^eg, köWef (-ek 
is, de csak -gr), közvef/e/z, kw/Weges; 1. még az aj alatt; /eAernyeg 'tehén nyaka alatt 
lecsüngő húsos bőr', mefzefe/ 'valakinek a menetele', méfZfzyezef, wéj/e/e/cs, /)efrezse/em, 
/?ö/e/e^, sze/M/w/es (-ek is, de csak -ef), jzerkgzf/', /er/M/szê , /es/wW, /ökí/e^és; 1. m é g 
az aj alatt; vf/ef/efz, v/rfe/ek, vúzkere^. 

7. Többtagú, vegyes hangrendű szavak harmadik vagy további szó tagjaiban 
aj A tőben e, a toldalékok előtt e; &#%#%%, c/garáfa, c/k/á^zeM, c//aae//a, a//e/-e/z-

c(/a, e/evá^er, ̂ /áker, Aa/ae/'/MeMkM, Ae/fkc^/er, /zer6a/e/a, Aerkozvpá/e/', AMzeM^á^er, 
kafáyz/ár, kf'/ame/er, kw(ya/?ecé/-, /eáM^er, Movem^er, okfow6er, /)ar/amé'MA ̂ ar/améM/er, 
^ergaméM/', /7rô e//er, ̂ w/ÓMver, reverewaa, /vporfer, szakrameM^w/M, zja/wgá/er. 

6J A tőben e, a toldalékok előtt e." ko(yM);eW (-ek is, de csak -ef), revo/ver, 
fa/m^ec. 

8. A jelek zárt e-vel kapcsolódása relatív tövekhez 
A z -s melléknévképzős tő után a -k többesjel nyílt e-vel és zárt e-vel egyaránt 

kapcsolódik. H a főnévi értékű a melléknév, akkor általában zárt e található: 6ejzf-
aAfek f-ekj, gyerekácek (̂ -ekj, Aem^erések ^-ekj,ye/vé/zyések f-e&J, öfve/zesek (̂ -ekj, 
^eMÁyzéjek ^-ekj, /%&&e/áfe& ^-ekj, jzereZ/Mejek ^-ekj, JzereMCJÁyeA: f-e"^ stb. L. a 
szójegyzékeket is. 

9. A képzők kapcsolódása zárt e-vel 
A képző zárt e-vel kapcsolódásának bemutatásán túl itt és az ezután következő 

,,^-zés névszóképzőkben" című fejezetben azt is feltüntetem, hogy a képzővel létre
hozott származékszóhoz — a szójegyzékhez hasonlóan — a többes szám jele, a 
tárgyrag, az egyes szám első, második és a többes szám második személyű birtokos 
személyrag, valamint az -s melléknévképző e-vel vagy e-vel kapcsolódik. 

aj A képző zárt e-vel kapcsolódik, a származékszó a bevezetőben említett tol
dalékok előtt e (a továbbiakban toldalékok előtt e, illetve e): t—tt: 6ővffeff, cserzeff, 
ejzevejze/f, /edeff, ./e//eff, ./e/ezeff (tej), /e/ezeff (pénz), _/ejfe^, /f/^f, íreYf, W/eff, 
v/zezé'rr stb. 

6J A képző zárt e-vel és nyílt e-vel kapcsolódik, a toldalékok előtt e; -delem: se-
^eae/em, vejzéae/e/M stb., de a"ör̂ eae/e/M, /e/eae/e/M, győiizede/em, yövea"e/em, k/fea'e-
/em, kö/?eae/em, főreae/em stb. 

ej A képző zárt e-vel és nyílt e-vel kapcsolódik, a toldalékok előtt n e m e, n e m e. 
-cske: c/kkecjke, A/aegecske, ker^ecjke, rüzecfke, jzékecjke, Te^ecjke stb., de csep
pecske, erecske, erőüjecjke, /e/ecjke, /wvecjke, kezecske, kz^ecjke, könyvecske, kö-
vecske, mé'M^ecjke, szívecske, vizecske stb. 

<̂ J A képző nyílt e-vel kapcsolódik, a toldalékok előtt e; 
-d: ezrec/, A e W , kz/emced", köMM);e(f, wegye^, f/zec/ stb. 
-dík (-dék): (/w/Wf k, /öveí/fk, meMe^fk, nemzedk, M_xeseűff k, sepre(/(k, röre^ík, #7e-

(Zzk stb. 
-lik (-lék): ezre//k,yőüze/fk, köfe/zk, rőü/e/;k stb. 
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-míny (-meny): gjezMfzzy, gywfgmm);, köz/emm);, kíWemmy, Wemzzi};, M^eremzziy, 
jwfemm);, jzerzemz/zv, vefemmy, vz/gmzzz); stb. 

-síg (-ség): e/affg, /r/fjej/g, M^re^íg, zẑ erfej/g, verej/g, vgfzfefíg stb. 
-tel: yöveW, w é ' w W stb. 
-víny (-vény): /öve vz/zy, W e v m y , jzözcevzzẑ  stb. 
10. f>zés névszóképzőkben 
aj A képzőkben zárt e, a toldalékok előtt e; 
-delem: a példákat 1. A képzők kapcsolódása 6j alatt. 
-elem: efzggűWfm, er/g/em, grze/gm, /z/e/gm, győffWefM, győüze/em, z/gűk/em, z'zzfe-

/gm, /egyezem, /cer&y^áWe/e/M, zcz/zye/gm, A:fre/gm, /cMZűk/g/M, je/zWem, ̂ /-f/g/M, fMre/gm, 
vzWe/gm stb. 

-szerű: c&zérw, g^/jz&w, zcorj'zgrw stb. 
6j A képzőben zárt ̂  és nyílt f, a toldalékok előtt e." 
-éne: Aírg/zc, /{^ye/zc, Arz/g/zc, vz^/zc stb.; — de /ceí/vezzc, Wezic stb. 
ej A képzőben zárt <?, a toldalékok előtt zárt g és nyílt g (a többes szám -é% is, 

-ek is, de mindig csak -e/): 
-etés: yYWfMe/&y, jzerg/mg^ stb. 
-íkény: tz/cw/zke/zy, dwzVzke/zj;, f/őüzzkg/zy, ezzgg^zkg/zy, érz/k^M);, /z/fz/cgM};, A/jzf-

/fg/zy, ̂ e/ezírzkeM);, ̂ rmíkeMy, förzkezz);, /zz'jzzkerzy, vírzífre»y stb. 
(fj A képzőben nyílt e, a toldalékok előtt e; 
-ej: (főre/, rö/ze/, zöre; stb. 
-€t: Mcfüzef, c W e k & k f , /oüzef, /wzef, Tgye/cezer, f/ef, Wer, őüfőzff stb. 
-eteg: /g/-gefeg, reMge/fg, fívefeg stb. 
-étlen: e W ^ / e « , ér/M/g^gzz, érzzW/e?z, y&^z*/f»,/^W/fZZ,/ügger/^z,/w/gz'/ezz, W -

/ez'/gM, fe/zez'gz'zezz, jw/ef/gM, W / W e f/ezz stb. 
-telén: &yzWe/z, gygre^WeM, zjfezzzWezz, zcözz^ör^/eM, /z/eÁc/e/ezz, me^zWfzz, zzz'zzĉ-

zWf/%, ̂ f f W e M , /örvzzzy/g/ezz, v&yzz/Wgzz stb. 
-zet: yegyverzef, zdlegze z", /f/^zez', zzövzzzyzez', jze/Mz/zef stb. 
11. ̂ -zés névszóragokban 
-én helyhatározórag: e/M/berg/z, ge^gM, fere/?gM stb. Ez vonatkozik a főnévként 

használt melléknevekre is: zfWfgg/j/M/z (melegebb helyen), a fMf/We&g/z (.. .legurul a 
szekér), a jefzfán (nem látszik a piszok), a jzz/7ezz (.. .jól áll a ruha) stb. 

A melléknevek modális alakja túlnyomó többségben -ezz ragot kap: jf^áse/z, re-
zcê ezz, jekz/gzz (szánt), jzffZfzyfjffZ, g^erezz stb. A z alábbi esetekben azonban -én: 6e-
/6ge» (fekszzTc), gyer/Mgz'gggzz (íl), zc&ye/ezz (született a kicscsikóu), (ajan) zc&yzgge/z 
(.. .ült a szekérén), zw/ege/z (szeretem); ingadozik az alábbi esetekben: (mégmonta) 
fcergWzz vagy kerekezz, e/evezze/z vagy e/evezzezz (mégnyúszták), jzke/ézz vagy jzkeẑ ezz 
(..., ílt m é k tíz évet), rezzgefegézz vagy rezzgefegezz fv<Wa&J. 

-szer határozórag: eccer, ziíccer, ezez-jzár stb. 
-ték birtokos személyrag: emberefek, ke^vez^ek stb. 
-ék (az -w& birtokos személyrag): e/e/ek, Aeíye^ek, kertek, me//errek stb. 
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The Usage of Close e Sound in Tiszaszőlős 

The above paper deals with the usage of close e sound. The hrst part presents 
the usage of e in verbs while the second part contains the usage of á in substantives 
and other grammátical categories excluding the verbs. (The subtitles of the two parts 
are: The Usage of Close á sound in Verbs and The Usage of Close e Sound in Substan
tives and Other Grammatical Categories respectively.) The words are listed in alphab-
etic order in both cases. A distinction is made between monosyllables and polysyl-
labics. Within the latter the study deals with words of high vowel system and words 
of mixed vowel system separately. Within these two categories the words are divided 
intő further separate groups according to the place of the e sound within them. 

Taking intő consideration that in the group of the substantives the linkage of 
the plural number marker, the objective case-ending, the possessive sufhx in hrst 
and second person singular and in second person plural, the s adjective sufBx are 
the same for the most part, within the groups (förmed according to the aspects 
mentioned above) the words that belong together on the basis of the linkage of their 
suffixes are separated that is further groups are made to show whether the above 
mentioned sufnxes are joined through e or e with the stems. The rare double forms, 
exceptions in this linkage are listed in parentheses after the appropriate words. 

Within the substantives, stems that do not contain á sound are alsó listed in the 
appropriate groups because the sufnxes are linked with these stems by á sound. 

The linkage of the verbal personal suffixes with the stem, unlike that of the 
substantives, is simple and without exceptions consequently it does not require 
arrangement in groups. 

A separate part of the paper deals with the usage of e in suffixes and the linkage 
of the sufnxes with the stems. 

The words are transcribed phonetically. Brief axplanations and illustrative 
sentences are given only if necessary for clear understanding. In somé instances if it 
is sufficient the words are simply printed in standard ortography or the grammatical 
categories are are given for better understanding. 
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