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FÜGGELÉK 

 

Mészáros András  

 

A ZÁRT Ë RENDSZERE DIÓHÉJBAN 

 

Bevezetés 

Az úgynevezett zárt ë (valójában középzárt – a továbbiakban 

csak: ë) – pontosabban a kétféle e hang különbsége – benne van a 

nyelvben akkor is, ha a helyesírás nem jelöli, és (részben ezért) nem 

mindenki tud róla, nem mindenki hallja és ejti. Él a tíz nagy 

nyelvjárási egység (régió) majd’ mindegyikében, hallhatjuk a táji 

köznyelvi beszédben, fővárosi értelmiségiektől is.  

Az ë-zés keveset változott a 600 éves Tatrosi (Müncheni) és 

Bécsi Kódex óta, Kalmár György 1772-ben nyomtatott eposza óta. 

Ez mindenképpen gazdagabb változata a nyelvnek, a köztudatban 

mégis az él, hogy a köznyelvbe nem tartozik bele, kerülendő 

vidékiesség.  

A cél az, hogy aki környezete alapján tudhatja, az tudatosítsa, és 

ne hagyja el, de az alábbi rövid összeállítás alapján még megtanulása 

sem lehetetlen. Nyelvtörténetet, leíró nyelvtant, alaktant művelni 

csak bajosan lehet a zárt ë ismerete nélkül. Az egyetemi 

jegyzetekben nemigen szerepel, hallgatók és oktatók eddig kevéssé 

tudhattak róla – legföljebb elszórt szakmunkákból, 

népdalkiadványokból vagy homályos, rendszer nélküli szótári 

jelölésekből. 
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Az e és az ë hang képzése 

Az e rövid magánhangzót tág ajakréssel, alsó nyelvállással, elöl 

képezzük. Egyezik az angol man (férfi) szóban ejtett hanggal. 

Az ë-t az ö helyén képezzük (középmagas nyelvállás), csak 

ajakkerekítés nélkül. A legtöbb európai nyelvben ezt a hangot jelölik 

e betűvel, ez van az angol men (férfiak) szóban is. 

Önálló jelhang (fonéma) 

Ahol megvan az e és ë közti különbség, ezek ugyanolyan önálló 

hangok, mint az a és az o, ugyanolyan jelentés-megkülönböztető 

szerepük van. E megkülönböztetés nélkül a homonimák (azonos 

alakú szavak) száma mérhetetlenül megnő.  

1. Tőszavak: e (ez) – -ë (kérdőszócska); elég (i) – ëlég (hsz); 

ne (’tessék’, állatterelő szó) – në (tiltószó); szeg (ige) – szëg (fn) 

2. Rendszeres ragozási ütközések:  

ti néztëk – ők néztek (vö. ti láttok – ők láttak); ti átéltëk, ők átéltek 

– az átéltek; ti kívülrëkedtëk – ők kívülrëkedtek – a kívülrëkedtek 

(milyenëk?); ti érkëztëk – ők érkëztek stb.  

sejtëtte (cselekvő) – sejtette (műveltető); fëstëtte (ő maga) – 

fëstette (mással) stb.  

ébëren (hogyan?) – ébërën (kin?); előzetësen (hogyan?) – az 

előzetësën (a bemutatón); szëgényen (hogyan?) – szëgényën 

(rajta); négyen (vannak) – négyën (hányon?) stb. 

közelëdtem (én, ige) – közelëdtëm (fn. ’közelëdésëm’);  

mëghökkentem (múlt, tárgyatlan) – mëghökkentëm (őt, jelen); 

keltem (kel – múlt idő) – keltëm (kelt – jelën idő)  

3. Jelentésmegkülönböztetés kötőhanggal: 

 illetékësek (milyenëk?) – illetékësëk (kik?); remëkek (milyenëk?) 

– remëkëk (mik?); nemësek (milyenëk?) – nemësëk (kik?); 

fehérek – Fehérëk (személynév); ugyanígy: fejes, fészkes, 

gesztënyés, kedves, kezes, kilencvenes, krémës, szerelmes, tízes, 

tőkés stb. [Mély hangrendben: okosak–okosok.] 
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4.  Vegyes egybeeső alakok:  

5-e (ötödike) – 5-ë? (valóban 5?); béget (a bárány) – bégët (őt); 

betűzve (tűvel) – bëtűzve (bëtűnként); bevetëtte (maggal) – 

bevëtette (az ablakból: vësz); deresek (a hajnalok) – deresëk 

(büntetőeszközök) – ebben (nem abban) – ëbben (kutyában); én 

elëgyek (előle) – elegyëk (keverékëk); én élëk – élek (mik?); éles 

(ruha) – élës (kés); élez (ruhát) – élëz (kést); ők éljenek – éljënëk 

(mik?); ellenek (állatok; ige) – ellenëk (ellenségëk); ellenem 

(velem szëmben) – ellenëm (ellenségëm); ő elmënt (haza) – elment 

(valamit a gépën); elmëntem (haza) – elmentëm (az adatot); az 

elveszik (elvész) – ők elvëszik (vësz); én elvesztem (tönkremëntem) 

– én elvesztëm (a pénztárcámat); ő elvetëtte (a retkët) – elvëtette 

feleségül (műveltető); ének (mi?) – énëk (mik?); ennél (több; szebb 

stb.) – të ënnél; të értëd (fölfogod) – të érted (el a célt) – érted 

(érdëkëdben); én értëk (vmit) – ti értëk (oda) – ők értek (oda 

előbb); én értëm (fölfogom) – én értem (oda) – értem (jött); ti 

értëtëk hozzá (ért) – ti értetëk (ér – múlt) – én értetëk hozzá 

(érintek) – értetëk (mëgyek) stb.; én ëszëk* (ëszik) – eszëk (ész); én 

ëszëm – eszëm (ész) stb.; ezredët (ëgységët) – ezredet (a të ezër 

forintodat); fejëm (ige) – fejem (testrészem); én fejëk (tehenet) 

fejek (fn); felé (irányába) – fëlé (fölé), ugyanígy: feléje – fëléje; 

felém – fëlém stb.; feledd (felejtsd) – fëlëdd (ëdd mëg);.të féltëd 

(félt - jelën idő) – të félted (fél - múlt idő, tárgyas r.) – a të féltëd 

(mi?); ő fëlvetëtte (a kérdést) – ő fëlvëtette (a földről); hëgyes 

(vidék) – hëgyës (kés); hetedët (törtet) – hetedet (hét napodat); ízek 

(ízületëk) – ízëk (ételëkéi); ízes (ízesült) – ízës (finom); jegyës (az 

eljegyzëtt) – jegyes (akinek van jegye); jelës (5-ös); jeles (jellel 

ellátott); ő keltet (csirkét) – keltët (keltëzést); keltëtte (föl őt) – 

keltette (a tojásokat); ő képzel – të képzël; kieszel (valamit) – 

kiëszël (vagyonomból); kimered (a szëme) – kimerëd (a vizet); 

kötelesek (kötelező nekik) – kötelesëk (kötélgyártók); én lëgyek – 

legyek (mik?); én lépëk – lépek (mik?); ők lëttek (ige) – lëttëk 

(nép); én lëttem – lëttëm (nyelvtudásom); lëvetëtte (kabátját) – 

lëvëtette (műveltető); mëgvetëtte (lënézte) – mëgvëtette 

(mëgvásároltatta); ugyanígy: mëgvetëttük – mëgvëtettük stb. ő 

mënetël – mënetel (mi?); të mënnél – mennél (… annál); mentében 

(kabátféle) – mëntében (útközben); én mentëk (vkit) – ti mëntëk – 



 8 

ők mëntek – mentek (mentesek); mentëm (a vízből) – mëntem 

(haza) – ugyanígy: ő ment (jelën) – ő mënt (múlt); mentünk – 

mëntünk; mentëtëk – mëntetëk; mindënnek (mëgvan a határa) – 

mindennek (mindez); nemzetëk (népek) – ti nemzëtëk (ige); nézettel 

(véleménnyel) – nézëttel (nézëtt + -vel); përcen (ige) – përcën 

(túl); perem (szél) – përëm (jogvita); përjel (törtvonal) – përjël 

(egyházi elöljáró); én pihenjek – pihenjëk (vezényszavak); rénëk 

(állatok) – rének (hangnak); seggel (mivel?) – seggël (mit csinál?) 

ő sejtet – sejtët (mit?); sërtésëk (disznók) – sërtések (milyenëk? 

sörtések); sëtét (sötét) – setét (milyet? sete mn); sínëk (vasúti) – 

sínek (siklóeszköznek); ő szeg – szëg (mi?); të szegëd – a te szëged 

(fn) – Szëged; ők szelének (szeltek) – szelének (fuvallatának) – 

szëlénëk (elem többes száma); szëmét (testrész) – szemét (hulladék) 

– szëmëtëkbe – szemetekbe; szeretettel (hogyan?) – szeretëttel 

(vele); szervezettel (azzal) – szervezëttel (milyennel?); ő tëgëz – 

tegez (mi?); tekintettel (arra) – tekintëttel (melyikkel?); tëlëfon 

(mi?) – ő telefon (mindënt, ige); telek (mi?) – telek (tél többes sz.) 

– én telëk (valamivel); terëm (a gyümölcsfa – ige) – terëm (szoba) 

– terem (helyem); én terëmtëk (létrehozok) – ti terëmtëk – azok 

terëmtek; azok termik (a gyümölcsöt) – tërmik (légörvény); ti 

terëmtëtëk (létrehoztok) – ti terëmtetëk (gyümölcsöt) – én 

terëmtetëk (műveltető); én terëmtëm (teremt – jelën idő) – én 

terëmtem (terem – múlt idő) stb; termet (növés) – termët (mit?); 

termetëk (mik?) – termëtëk (szobátok); ő tétet – tétët (mit?); ők 

tëttek – tëttëk (mik?); ti tëttetëk – tëttëtëk (cselekëdetëtëk); të tëtted 

– tëttëd (mid?) – én tëttem – tëttëm (cselekëdetëm); ő újraéled – të 

újraélëd; én vélëm (gondolom) – vélem (velem). 

5. Ë nélkül félreérthető mondatok:  

 Elég a fa? [Nem nedves?] – Ëlég a fa? [Nem kell többet vágni?] Vetëttem borsót. 

[a kertbe] – Vëtettem borsót. [valakivel a piacon] Kifestettem a szobát. [a fëstővel] 

– Kifëstettem a szobát. [én magam] 
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Szókészlet 

A szavak egy kisebb részét vidékenként eltérően ejtik. Ilyen 

különbségek más nyelvi jelenségekben is vannak, de mint azoknál, 

itt is meg lehet állapítani a normát a többségi vagy szerkezetileg, 

történetileg következetesebb, azaz köznyelvi változatot. A Bárczi 

Alapítvány szakértői csoportja meg is tette ezt, eszerint készült 

kiejtési szótárunk, majd a számítógépes jelölő eszköz (l. az 

irodalomjegyzékben), és ezen alapul az alábbi összeállítás is. 

Bár az e és ë két teljesen önálló hang, előfordulásukban – mint 

más hangok előfordulásában is – tapasztalható néhány 

szabályszerűség:  

 Szóvégen (néhány nyelvjárás kivételével) nincs ë, kivéve: csozë 

(tájszó), -ë (kérdőszó), lë, në, së (és származékaik: sosë, ugyë, 

hogynë stb.), të.  (Hasonlóképpen o sincs szó végén, kivéve a no 

szóban.) 

 Szó elején csak a következő szavakban van ë: ëgy-et és 

származékai (ëgyén, ëgyéb–ëgyebet, ëgyen-, ëgyenës, ëgyetëm, 

ëgyütt stb), ëgyház, ëb, ëbihal, ëlég–ëlëget (hsz), ën- (= ön-), 

ënnën- (= önnön-), ëszik (és toldalékos alakjai). 

 Az idegen (jövevény-) szavakat általában ë-vel vesszük/vettük át 

abból a tapasztalatból kiindulva, hogy a környező nyelvekben 

általában középzárt az e: prëcíz, rëgula, szëx, tërminus… Kivétel 

az ei hangkapcsolat pl. pleisztocén és az angolban a-val jelölt 

hangok, de még azok sem mind, pl. jazz = dzsëssz; a szendvics-et 

is inkább ë-vel mondják.  (Igazi nyílt e (a mienknél nyíltabb) az 

észtben és a finnben van, ott ä betűvel jelölik, de ezekből a 

nyelvekből nemigen van jövevényszavunk.) 

 Vegyes hangrendű szavakban (ha nem összetételek), majdnem 

mindig ë van: bërëtva, lëány, mórës stb. Kivételek: elemózsia, 

hegemónia, korhely, okvetlen, pejkó, pereputty, szevasz 

(szëvasz), teketória, templom.  

A fenti szabályszerűségek alá nem tartozó szavak is besorolhatók összecsengő 

csoportokba. (Az itt fel nem sorolt tőszavakban nincs ë hang.) 

Ë: csëng, ëszik, fëd, fëdd, fëst, këll, lëng, lësz, mëgy, pëdz, pëng, 

rëng, szëd, tësz, vësz, zëng ♦ bëcs, bëgy, cënk, cët, csëcs, csëkk, 

csënd-et, csëpp-ek/ëk, ëb, ëgy-et (szn, ne), fëgy-, fëss-ek, gyëp, hëcc, 
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hëgy-ek, këgy-et, mëccs, mëggy-et, mëny-ek, mënny-et, për, përc, 

pëtty, rëg, rënd, rëp-, rëst-ek/ëk, sër, szëbb-et, szëg-ek (fn) – szeg (i), 

szëgy-et, szëm, szër, szërv-ek (szerv), tëtt, vëgy-,♦ -ë (kérdőszó),  ën- 

(ön), fël (hsz, ik), fënn-fënt, lë, lënn-lënt, mëg (hsz, ik, ksz), mëly-ek 

(mely), në (tiltószó) [ne (’íme’], nëm / nem (tagadószó) – nem / nëm 

(fn), rëccs, së, sëm, të, tën- 

Ë-Ë: bërrëg, csëpëg, csërrëg, csëttëg, fëcsëg, hërrëg, hërsëg, hëtyëg, 

këtyëg, përcëg, përëg, pëtyëg, pëttyëg, pëzsëg, rëcsëg, rëttëg, rëzëg, 

sërcëg, szëpëg, zsënyëg, csërfël, hëccël, hërgël, pëckël, përgël, 

përzsël, rëndël, szërël, pëdër, sëpër, szërëz, tëgëz (i) [tegez (fn)!] ♦ 

bërbër, bërzsëny,  csëcsën, csëndër, fëlcsër, gërëzd, kërëszt, pëndëly, 

përsëly, szëndër, bëzzëg, csërfës-ek, ënnën-, fëlës (fölöslegës) [de 

feles ’½-es’], fëlëtt, hëgyës (eszköz) [hëgyes (táj)], tëttës, vëgyës, 

vërës 

Ë-Ë-Ë: bërzënkëdik, csëpërëdik, csëpërëg, këkëckëdik, pëndërëdik, 

szëmërëg, szëndërëg,  gërëndëly 

Ë-E: pëshed, rëked, sërked, rëszket, szërkeszt, szërvez (szervez) 

csëppen, frëccsen, këttyen, pëccen, rëccsen, rëkken, sërken, szëppen 

♦ ëgyen- (előtag), fëcske, fëlleg, gërnye, gyënge, hëtyke, këce 

(’élénk, kecsës’), këllem, lëjjebb, mëgye, mëzsgye, pënge, përje, 

përnye, rëggel (hsz, fn), rëkesz, sërke, sërte, szërte (hsz, ik), vëpsze, 

zsëmle, zsënge 

Ë-Ë-E: fëlësleg, nëmëre (szél), përëszke, përëszlen, szëdërjes, 

szëdërnye, szërëncse, szërkëzet, vëcsërnye Ë-Ë-X
1
: gërëncsér, 

kërëszt(y)én(y),  pëllëngér, pëndërít, përëszlény, tëpërtő  Ë-E-Ë: 

ëgyetëm, fëllebbëz, mënetel (fn), mënetël (i), rëstelkëdik, szërzetës  

Ë-E-E: bëtlehem, ëgyveleg, fërgeteg, mënyecske, mënnyezet, 

rëndetlen, rëngeteg (mn, szn, fn), szëmtelen  Ë-Ë-E-E: ëszpërente  

Ë-E-X: lëendő, mënyegző, szërkentyű 

Ë-X: csëpül, csërdít, csëtlik, csëttint, lëndül, pëndül, përdül, rëndül, 

rëpül, rëzdül, sërdül, sërít, zëndül, zsëndül ♦ bëtű, ëgyén, fëcni, 

fëlhő, gërinc, gyëngéd-ek, gyëplő, gyëpű, mënyét, pëcér, pëcsét, 

sëmmi, sërény, sërtés, sëtét, szëgény, szëlíd, szëmély, szëmő, 

szëmölcs, szërdék, szërény, szërint, zsëllér Ë-X-Ë: fëcsérël, 

                                                 
1 X = egyéb magas magánhangzó 
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szëlindëk; Ë-X-E: ëgyüttes, szëmőke, szërintem, zëlnice, zsëndice.  

Ë-X-X: ëbihal, szëmöldök 

E-Ë: brekëg, csemcsëg, csevëg, hebëg, hemzsëg, hencëg, lebëg, 

leppëg, mekëg, nyekëg, rebëg, rekëg, remëg, seppëg, terëm (i) ♦ 

csencsël, kecël (’fut’), lebzsël, derëng, feszëng, kerëng, merëng, 

versëng  ♦ csegëly, embër, gyerëk, gyermëk, hengër, kendër, mestër, 

rejtëk, remëk-ek/ëk, tengëly, tengër, versëny ♦ cserës, csetrës, egrës, 

eszës, feszës, helyës (’szép’) [helyes (’férőhelyes’)], hentës, jegyës 

(fn.’eljegyzett’) [pl. helyjegyes], jelës (osztályzat) [jeles ’jel van 

rajta’], kecsës, keskëny, lelkës, lepcsës, nemës, nyeszlëtt, veszëtt ♦ 

engëm, helyëtt, jelën, kendtëk, nekëm-nekëd-nektëk, vesztëg  

E-Ë-Ë: fentërëg, hempërëg, hentërëg, nyekërëg, nyeldëkël, remëkël, 

vesztëgël  

E-Ë-E: erëget, feszëget, hessëget, rebësget, terjëget, vesztëget ♦ 

berkënye, cserësznye, gesztënye, jegënye, lebërnyeg, pecsënye, 

sekrëstye, tergënye, zegërnye, cemënde, csemëge, csemëte, kecsëge, 

rekëttye, remëte, kemënce, medënce, melënce, petrënce, remëse, 

szelënce, vetrëce, legësleg- (túlzófok)   

E-E-Ë: feszelëg, kecmerëg, kepedëz, keserëg, tekerëg, csevetël, 

hebetël, kerepël, lefetyël, lelkendëzik, pepecsël, settenkëdik, szeletël, 

szemetël, vezekël ♦ decembër, ferencës, gerebën, kerecsën, meredëk-

ek/ëk (mn, fn), szelemën, szeptembër, szerecsën   

E-Ë-X: csevërészik, keltëzés, lepëdő, sebësség, tengëlic(e)   

E-X-Ë: beléndëk, feszélyëz, negédës, vezényël  

X-Ë-E: dédëlget, ♦ cibëre, cinëge, csipërke, csipëtke, csipkënye, 

imëtte, pipëre, lélëgzet, titëket  

X-Ë: cirpël, csépël, érëz, fékëz, mímël, síël, szégyëll, trécsël, 

zsémbël, billëg, fityëg, lihëg, pihëg, pisszëg, sziszëg, tipëg, zizëg stb. 

♦ csigër, ébën, ébër, égër, fészër, hébër, ingër, litër, métër, négër, 

némbër, zsigër ♦ bélyëg, délcëg, érsëk, részëg, zsinëg, kétëly, métëly, 

székëly, tégëly, véndëly, zsindëly ♦ érdëk, érdëm, némët, péntëk, 

szégyën, bérës, édës, ékës, élës (kés) [éles (nadrág)], éltës, érdës, 

girhës, hímës, hírës, hír-hëdt, hitvës, hívës, ikës, ízës (lé) [ízes 

(végtag-)], mécsës, rémës, szélës (út) [de: széles (’szegëtt’), vérës, 

zsémbës; ♦  hiszën, igën, ingyën, mindën, régës-régën, tégëd-et, 

tizën-  
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X-Ë-Ë: bizsërëg, csicsërëg, didërëg, érdëkës, ficsërëg, hírësztël, 

pityërëg, sistërëg, ténfërëg ♦ díszëlëg, kéjëlëg, szédëlëg, tisztëlëg,  

X-Ë-X: cicërél, csicsëri, csipkëlődik, himpëllér, kikërics, pipërkőc 

X-E-Ë: bukfencëzik, cipekëdik, csörgedëz, édelëg, énekël, hízelëg, 

hüledëzik, igyekëzik, incselëg, kéredzkëdik, őgyelëg ♦ idegën, idegës, 

tietëk X-X-Ë: ciripël, csilingël, csiripël, hirigël, irigyël, ismétël, 

mérsékël, ♦ igyekëzik, incselëg, kéredzkëdik, őgyelëg, pöfékël ♦ 

önkéntës, tömérdëk 

Többtagúak: encsëmbencsëm, engëdetlen, debrecëni: természetës 

Időtartam-váltakoztatók: dërék-dërëkat (fn, mn), ëlég-ëlëget ♦ 

ëgyéb-ëgyebet, fëdél-fëdelet, kënyér-kënyeret 

Hangugratók: Ë → Ë: berëk-berkët, étëk, lélëk-lelkët, pëcëk, retëk 

♦ csëbër, epër, ikër, medër, pityër, szëdër, vëdër ♦ érëm, selyëm, 

terëm (fn), verëm (fn), petrëzselyëm. Ë → E: ezër-ezret, férëg, 

fészëk, kérëg, mérëg, nyerëg; szëmér|ëm-met, fëgyel|ëm-met, 

fërtelëm, këgyelëm, rejtelëm, sejtelëm, szerelëm, engëdelëm, 

fejëdelëm, segëdelëm, veszëdelëm 

Toldalékolás 

A toldalékolás (egy-két kivételtől eltekintve) teljesen szabályos, 

sőt, ë nélkül féloldalas a mély és magas hangrendi párhuzam. Az 

a-nak e felel meg, az o-nak ë (vagy ö): -nak/nek, -ban/ben, 

-hoz/hëz/höz, -tok/tëk/tök; látok–nézëk, hallasz–fürdesz, hallott–

értëtt, Kolozsvárott–Győrött–Pécsëtt stb. (Ë nélkül az a-nak és az o-

nak is e lenne a magas párja!) 

A névszóknak saját, rájuk jellemző kötőhangjuk van, ez az 

eredeti, lekopott tővéghang maradványa (újabb szavakon a régiek 

mintájára képződött). Ezeket szótárszerűen kell feltüntetni, de meg 

lehet állapítani hasonlóságon alapuló csoportokat: 

A főnévi kötőhang jellemzően zárt, de nyílt e-vel 

toldalékolódnak az alábbi főnevek: 

– v végűek: elv-e-k, élv, enyv, érv, ismérv, kedv, keserv, mérv, 

nedv, nyelv, sérv, -szenv, terv 

– a tő belsejében ö, ü: földe-k, fül, fürj, fűz, hölgy, könny, könyv, 

öl (fn), ölyv, öröm, örv, öv, őz, rügy, rüh, süv, szög, szörny, 
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szügy, tőgy, tölgy, törzs, tűz, ügy, völgy 

– időtartam-váltakoztatók: bél–bele-k, cserép, dél, ég (fn), ér 

(fn), fél (fn, szn), fenék, gyökér, hét (szn, fn),  jég, kerék, kéz, 

kötél, közép, lég, légy (fn), levél, mész, név, nyél,  réz, szekér, szél 

(lég), szemét, szén, tehén, tél, tenyér, tér (fn), veréb 

– hangszínváltók: erdő-erdeje, erő, kettő, külső, mező, nő, tető, 

tüdő, velő, vessző, vő 

– v-s változatúak: cső–csövek, fű, hő, kő, mű, nyű, tetű, tő. (Mély 

hangrendű párhuzamok: táj–tájak, szarv–szarvak, sár–sarat, 

csikó–csikaja, ló-lovak) 

– továbbá: csëppe-k, csënde-t, ëgye-t, éje-k, él (fn), enyh, év, fej, 

férj, frigy, genny, gép, hëgy, heg, hely, hetven (szn), ív, íz 

(’rész’), jegy, jel, këgy, kép, kilenc (szn), lép (fn), mëggy, méh, 

mell, mëny, mënny, méz, négy (szn), negyven (szn), nép, ötven, 

rész, rét, rév, szëg, szëgy, szërv, szél (’oldal’), szenny, szív, tej, 

térd, tíz (szn), vég, vemh, víz. 

A melléknevek kötőhangja rendszerint nyílt, kivéve: beteg-ëk, 

cefet, délcëg, édësded, eleven, gyermeteg, heveny, hideg, ilyen, 

kicsiny, kisded, meleg, öreg, pej, piciny, rëngeteg, részëg, rideg, 

süket, szëmtelen, szent, töretlen, vitéz. 

A szóra jellemző kötőhanggal kapcsolódnak az alábbi 

toldalékok:  

-l, -ll, -ng, -z igeképző: bérë-l, [tarol, közöl], feje-l [hasal]; kicsinyë-

ll [nagyoll] és rëste-ll [sokall]; lézë-ng [hajlong, dühöng], töpre-ng 

[lappang]; fényë-z [lapoz, söröz], keze-z [szavaz] 

-k (többes jel) -t (tárgyrag) -m, -d, -tëk (birt. sz-jel), -cske, -nként, -s, 

-stül; -nc; -nte; -d  névszói toldalék, pl. szëmëk, szëmët, szëmëm, 

szëmëd, szëmëtëk, szëmëcske, szëmënként; fejet, fejek, fejem, fejetëk, 

fejes, fejecske, fejenként; bérëk, bérënc; kedves, kedvenc; székëk, 

székëstül; nyelet, nyelestül, hetet, heted, hetente 

-dik (sorszámnévképző): hetedik, tizedik, de: ötödik, hatodik. 

A toldalékra jellemző kötőhangot (előhangzót) gyakran a 

toldalék részeként tüntetjük fel.  
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Az igei toldalékok a 2. személy -sz személyragja kivételével 

középzárt előhangzóval kapcsolódnak: néz-ëk, néz-ëm, véd-e-sz 

(kérsz), néz-ël, néz-ëd, néz-ëtt (múlt idő és mn. igenév), nehez-ëdik. 

Az -ëg igeképző, az -eg pedig névszóképző pl. keserëg, lényeg 

(de: bélyëg, délcëg, részëg, zsinëg). 

A régies helyrag, a -tt mindig középzárt előhangzóval 

kapcsolódik, így az előhangzót a toldalék részének is tekinthetjük:  

-ott/-ëtt-/ött. Pl. Pécsëtt. 

Az igazi (független) kötőhangok majdnem mind nyíltak: dörg-e-

delëm, dül-e-dëzik, növ-e-këdik, gyűjt-e-mény, nyer-e-ség, köt-e-

tlen, jöv-e-vény. Kivételek: néz-ë-get, ért-ë-tëk [ártotok]. 

A toldalékoknak is megvan a rájuk jellemző végkötőhangjuk
2
, 

amellyel további toldalék kapcsolható hozzájuk. Ezek ugyanúgy 

viselkednek, mint az eredeti feltételes tővéghangok.  

-k-e (többesjel): könyveket, székëket, szépëket, kékeket 

-m/-d/-ünk/-tëk/-ük-e: könyvemet, könyvedet, könyvünket, 

könyvetëket, könyvüket 

-bb-e: öregebbek  

-leg-ë: névlegës 

A képzett szavakra még inkább igaz, hogy a főnevek jobbára ë, a 

melléknevek (és melléknévi igenevek) majdnem mindig e kötő-

hangot kapnak. Pl. zöldség-ëk, mérés-ëk, öregës-ek, törött-ek stb. 

Kivételek:  

-delëm – -delmet, -elëm – -elmet: dörgedelëm, dörgedelmes, 

győzelëm – győzelmet. 

-ék-e (családnév) Fehéréket [Nagyékat] (de: fëstékëk, játékok) 

-eteg-ë (főnévként és melléknévként is): görgetegëk, gyermetegëk 

-ded-ë-: kisdedëk (melléknévként is) 

-(e)tlen-ë-, -telen-ë: kötetlenëk, meztelenëk  

A kötőhangok esetében is eligazít a mély hangrendű párhuzam. 

                                                 
2 saját műszó 
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A nyelvészeken kívül a tanároknak és az előadóművészeknek, 

főképp a népdalénekeseknek is foglalkozniuk kellene a zárt ë 

kiejtésével. Lehetséges a 240 fontos, gyakoribb zárt ë-s szónak a 

megtanulása, továbbá a toldalékolás mély–magas párhuzamának 

tudatosítása – vagy legalább jelölés alapján a hibátlan hangoztatás. 

Mellesleg az idegen nyelvek tanulásában is (latin, angol, német, 

francia, olasz, orosz, finn, észt, lengyel, szlovák, ruszin, román, 

szerb, horvát, szlovén stb.) hasznos ennek a hangnak az ismerete. 

 

* * * 

Látható tehát, hogy a zárt ë (a nyílt e-vel 
együtt) szerves része a nyelvtani 

rendszernek; nemcsak a változatosabb 
hangzást, hanem a 

jelentésmegkülönböztetést is szolgálja, és 
még csak nem is tanulhatatlan.  


