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Adatok a zárt í-zés állapotához Csík és Gyergyó nyelvjárásában 

I. 

1. A székely nem tartozik azok közé a nyelvjárások közé, amelyeknek a 
zárt /-zés (é : /~f~/~j megfelelés) jellegzetes vonásuk (vö. HORGER, Nyelvj. 
54—7; KÁLMÁN, Nyelvjárásaink. 36, 89). Ennek ellenére már a régi kutatók 
közül többen felhívták a figyelmet arra, hogy a jelenség a nyelvjárás nem egy 
részlegében megfigyelhető. így GENCSY ISTVÁN a minket közelebbről érdeklő 
gyergyói nyelvjárásról jegyezte meg, hogy az é : í megfelelés előfordul benne. 
(A gyergyói nyelvjárás: NyF. 20. 38). SZABÓ DEZSŐ a csíkszentdomokosi nyelv
járásról állapította meg ugyanezt (Nyr. XXXII, 271). A jelenséget azonban 
Gencsy mindössze egy-két példával illusztrálta, vázlatos tájékoztatójának 
anyagát pedig Ditróban és Gyergyószentmiklóson gyűjtötte. Szabó Dezső 
megfigyelései is mindössze a felcsíki tájszólás néhány pontjára vonatkoztat
hatók. Ennek következtében a régebbi leírások sem a jelenség hozzávetőleges 
erősségi fokáról, sem térbeli elterjedéséről nem nyújthatnak megbízható képet.1 

Az egész csíki és gyergyói tájszólásra kiterjedő áttekintést először a „Mutatvány 
Csík és Gyergyó Tájnyelvi Atlaszából" című kiadvány nyújtott (NylrK. I, 
63—74+25 térképlap), a jelenségre vonatkozó 3 térképmelléklet azonban (néz, 
szegény, árdé~{árdéj)) csak ízelítőnek tekinthető, korántsem pontos tájékoz
tatásnak. 

2. Mint ismeretes a kolozsvári Babes—Bolyai egyetem magyar nyelvtudo
mányi tanszéke már 1954-ben megkezdte a székely nyelvjárás nyelvföldrajzi 
felvételezését e meglehetősen nagy és tagolt tájnyelvi alakulat nyelvatlaszának 
megszerkesztése céljából (1. GÁLFFY MÓZES—MÁRTON GYULA: A Kolozsvári 
V. Babes és Bolyai Egyetemek Közleményei. Társad. Tud. Sorozat I [1956], 
1—2. sz. 253—79 + 12 térképmelléklet; MÁRTON GYULA: Orbis. Tome VII. 
No. 2. 1958. 361—71). A gyűjtés előkészítése során arra törekedtünk, hogy 
kérdőívünk anyaga lehetőleg magába foglalja a tanulmányozott nyelvjárás 
hang- és alaktani rendszerét, de ugyanakkor sajátos szókincséből is ízelítőt 

1 A régi eredmények összefoglalását és értékelését 1. Vámszer Márta „Csík és Gyergyó nyelv
járása" (NylrK. I, 51—62). 
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nyújtson (a kérdőív teljes anyagát 1. GÁLFFY—MÁRTON : NylrK. I, 70—1, az 
anyag megoszlását pedig a nyelvi rendszer elemei közt a 66. lapon). 

Jóllehet a székely nyelvjárásra az é : í megfelelés nem jellemző, mégis arra 
törekedtünk, hogy kérdőívünkben az é hang is minden pozícióban és megfelelő 
számú példatárral legyen képviselve. Az alábbiakban a minden ponton2 kikér
dezett kérdőív anyaga, valamint az adatközlőkkel folytatott beszélgetés során 
lejegyzett ún. „orvanyag" alapján igyekszem bemutatni a zárt /-zés mai állapotát 
Csík és Gyergyó nyelvjárásában. 

3. Zár t í-zés hangsúlyos helyzetben. Kérdőívünkben hét szó tar
talmazza az é hangot szókezdő és huszonhárom szóbelseji hangsúlyos helyzet
ben. Ezek a következők: a) édestestvér, éhomra (a helyi nyj-ban éhére : égyo-
morra is), éjfélkor, én, énekel, megéti (a kutyát), étlen (a helyi nyj-ban éhen is). 
Ide tartoznék még az ébren van és az éjjeli őr is, ezek helyett azonban a helyi 
nyj-ban ébren van, illetőleg bakter fordul elő, így a rájuk vonatkozó adatok 
nem sorolhatók páldatárunkhoz. Ugyanakkor az üveg szó részben felhasznál
ható, mivel a csíki nyj-ban éveg alakja is elég gyakori; b) dér, jég, kér, léc, méh, 
méz, négy, néz (és több ragos alakja), pénz; cékla, csépel, déllő {~dérelő~ 
dérlő), dézsa, féreg 'egér', fészek, kérőzik, kész van, lehel 'héhel', néhány, réce, 
széna, vékony, vétek 'szántásban maradt hiba'. Benne van kérdőívünkben a 
fésülködik, hétfőn, kétszer, szénvonó és vércse szó is, ezek közül azonban a szén
vonó csak Csíkban fordul elő, Gyergyóban vonó a neve, a többinek pedig más 
a hangalakja: füsülődik, hetfün, keccer és verese. így az utolsó négy szóra 
vonatkozó adatok egyáltalában nem értékesíthetők a jelenség vizsgálatában, 
a szénvonóra, vonatkozó adatok pedig mindössze Csíkból. 

2 A kérdőívvel tanulmányozott helységek nyelvjárási alakulatokkénti csoportosítása és hivata
los neve: 

a) Kászoni tájszólás : 127: Kászonújfalu = CasinulNou, 128: Kászonjakabfalva = Iacobeni, 
130: Kászonaltíz=Plaiesii de Jos, 136: Kászonfeltíz=Pláiesii de Sus; 

b) Alcsíki tájszólás: 123: Üjtusnád=Tusnádul Nou, 124: Lázárfalva = Lázáresti, 125: 
Tusnád=Tusnád, 126: Csíkverebes = Vrabia, 131 :Csíkkozmás=Cosmeni, 132:Csatószeg=Cetátuia, 
133: Csekefalva=Ciucani, 134: Csíkszentsimon = Sínsimion, 135: Csíkszentmárton = Sinmartin, 
137: Csíkszentimre—Sintimbru, 138: Csíkbánkfalva = Bancu, 139: Csíkszentkirály=Sincráieni, 141: 
Kotormány=Cotorman, 142: Csíkszentgyörgy = Ciucsingeorgiu, 143: Csíkmindszent — Misentea, 
145: Csíkszentlélek = Leliceni, 146: Zsögöd = Jigudin, 147: Csíkszereda=Miercurea Ciuc, 148: 
Fitód = Fitod, 150:Csíkmenaság = Armáseni, 152: Csíksomlyó = Sumuleu-Ciuc, 153: Csobotfalva= 
Cioboteni, 154: Csíkcsomortán=Soimeni, 156: Csíkpálfalva—Páuleni; 

c) Felcsíki tájszólás: 157: Csíkdelne = Delnitá, 158: Csíkcsicsó = Ciceu, 159: Madéfalva = 
Siculeni, 160: Csíkborzsova=Birzava, 161: Csíkszentmiklós=Nicolesti, 162: Szépvíz=Frumoasa, 
163: Göröcsfalva=Girciu, 164: Csíkrákos = Rácul, 165: Csíkmadaras = Mádáras-Ciuc, 166: Ajnád= 
Livezi, 169: Csíkdánfalva = Dánesti, 170: Karcfalva—Cirta, 172: Csíkjenőfalva=Ineu, 173: Csík
szenttamás =Tomesti, 175:Csíkszentdomokos = Izvorul Oltului, 178: Balánbánya=Bálán; 

d) Gyimesi tájszólás: 171: Gyimesfelsőlok—Lunca de Sus, 174: Gyimesközéplok=Lunca 
de Jos, 176: Gyimesbükk = Ghimes-Fäget; 

e) Gyergyói tájszólás : 179: Marosfö = Izvorul Mures, 179: Vasláb = Voslobeni, 180: Gyer-
gyóújfalu (Marosfalva is) = Suseni, 181: Gyergyócsomafalva = Ciumani, 182: Kiíyénfalva = Chileni, 
183:Tekerőpatak=Valea Strimba, 184: Gyergyóalfalu (Borzont is) = Joseni, 185: Gyergyószentmik-
lós=Gheorgheni, 186: Szárhegy (Güdücs is) = Lazarea, 187: Remete (Csutakfalva, Eszenyö, Kicsi-
bükk is) = Remetea, 188: Ditró (Hágótő is)=Ditráu, 189: Gyergyóhodos = Hódosa, 191: Salamás 
= Sárma§, 194: Borszék=Borsec, 195: Gyergyótölgyes (Recefalva is) = Tulghes, 196: Hollósarka = 
Corbu (A felsorolt falvak földrajzi elhelyezkedését 1. NylrK, I, 64). 
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A példatár felsorolása után vegyük számba az é : í (~í—i—i) megfelelés 
eseteit. Előbb a kérdőíves adatokat soroljuk föl, utána a szintén értékes adalékul 
szolgáló orvanyagot. 

a) A jelenség szókezdő he lyze tben: é :í megfelelés: ífél3 (Ditró)-
ífél (Libán), íjeli őür (Gyergyócsomafalva), fnekél (Tekerőpatak); orvanyagból 
vett példák: ig 'brennen' (Gyergyóhodos), ík (Kászon, Csíkkozmás, Csíkszent
imre), ípit^ípitt (Gyergyócsomafalva, Orotva), ípület (Kilyénfalva), ír 'ér' 
(Gyergyóújfalu), írt 'ért' (Tekerőpatak, Kicsibükk) ~z'r/4 (Remete), írtetcdik 
(Remete), írhet (Tekerőpatak); — é : í megfelelés: jfékkor (Gyergyóújfalu), 
ín 'én' (Salamás), jtlmn (Csíkdelne); orvanyagból: lg 'brennen' (Gyergyóalfalu, 
Gyergyószentmiklós), \l 'leben' (Csutakfalva), [n§k (Csíkszentkirály), jrik 
(Gyergyóalfalu), ívig 'évig' (Orotva); — é : é—í megfelelés: étim—Ulm 
(Gyergyóújfalu); — é : é~j megfelelés: éféhkor—\féhkor (Borzont, Gyergyó
csomafalva) ; — é: e—$ megfelelés: édest esvérék—idésHsvérék (Csíkmadaras) ;5 

A fenti adatokból látható, hogy szókezdő helyzetben 17 adatunk van az 
é : í megfelelésre, az é : í megfelelésre 9, az é : é—í megfelelésre 1, az é : e~j 
megfelelésre 2. Az adatok megoszlása egyébként a szavak közt a következő: 
édestestvér (0), éhomra (1), éjfélkor (5), én (1), énekel (1), étlen (1); + éjjeli őr 
(1), ég (3), ék (3), él (1), ének (1), épít (2), épület (1), ér (1), érhet (1), érik (1), 
ért (3), értetődik (1), évig (1). Figyelembe véve azt, hogy Csík és Gyergyó 
Tájnyelvi Atlaszának ponthálózata mintegy 80 helységből áll, az egyes szavakra 
(elsősorban a kérdőíves anyagra kell gondolnunk) vonatkozó í-ző adatok száma 
elég kicsiny, s ez kétségtelenül a jelenség kis erősségi fokára, mindössze szór
ványosnak tekinthető jelentkezésére utal. Megállapítható továbbá az is, hogy 
az adatok többsége (24) a gyergyói táj szólásból való, a csíkiból mindössze 5 
származik. Figyelemre méltó végül, hogy szókezdő helyzetben az é : í megfelelés 
egészen ritka, mindössze egy adatunk van rá Csíkmadarasról (felcsíki táj
szólás). 

fej Szó belsejében (hangsúlyos szótagban) a jelenségre a következő 
adataink vannak: é : í megfelelés: díllőü (Orotva), dízsg, (Gyergyóújfalu), kír 
(Gyergyóújfalu, Ditró), kírőzzik (Gyergyócsomafalva), nígy (Vasláb, Tekerő
patak, Kilyénfalva, Libán, Csutakfalva, Kicsibükk, Orotva), (ti) níszték (Gyer
gyóújfalu), (mi) nijzük (Kicsibükk), (ők) níjz m ek (uo), pínz (Gyergyóújfalu), 
víkony (Kilyénfalva)~v/A:on (Gyergyóújfalu, Csutakfalva, Orotva); orvanyag
ból : bíkit (Ditró), díl (Orotva), díre (Ditró), / / / (Kilyénfalva, Ditró), fínykípéz 

3 A dolgozatban felhasznált nyelvjárási anyag egy része az én, másik része Gálffy Mózes gyűj
tése. Kérdőíves és orvanyagként lejegyzett adatainak rendelkezésemre bocsátásáért fogadja ezúttal 
is hálás köszönetemet. 

4 A gyergyóremetei helyi nyelvjárásban jól megfigyelhető több perdületű r hangot a betű alá 
tett ponttal jelöltük. A.t alá tett pont egy keményebb képzésű, éppen ezért a zár felpattanásakor 
erősebb hangbenyomást kiváltó / hangváltozat jele. 

5 Az ellenpéldák felsorolásától helykímélés céljából eltekintek. Számuk minden egyes kérdő
íves szó esetében=a példák száma levonva 80-ból. 
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(Kilyénfalva), kik (Borzont), kímíl (Gyergyóalfalu), kíp (Kilyénfalva), kísőbbm 
(Gyergyóhodos), kivit (Borzont), líp (Tekerőpatak), mírgéz (Kilyénfalva, Gyer-
gyóhodos), ním$ (Orotva), níp (Kilyénfalva),/?/«té'£ (Tekerőpatak), rígi (Remete) 
rípg, (Kilyénfalva), kísz (Marosfő), szígyéllőüs (Kicsibükk), szíp (Kilyénfalva, 
Gyergyócsomafalva), tiszta (Gyergyóújfalu), vígé (Kilyénfalva, Ditró, Holló
sarka), víg ez (Tekerőpatak); — é : í megfelelés: fírég (Tekerőpatak), 
kír (Gyergyóalfalu), klszén (Gyergyóhodos), m\z (Gyergyóalfalu, Gyer
gyócsomafalva), n\gy (Tekerőpatak, Eszenyő), níz (Gyergyóalfalu), v\kon (Te
kerőpatak, Ditró), v'\ték (Vasláb); orvanyagból: dijután (Gyergyócsomafalva), 
dk él 'delel' (Ditró), firgész (Tekerőpatak), hit 'Woche' (Csutakfalva), kiszítt 
(Vasláb), kit 'zwei' (Kicsibükk), mir 'wagen' (Gyergyóhodos) m\rgés (Vasláb), 
«ím<?(Libán), rígebb (Marosfő), szíp (Ditró, Csutakfalva, Kicsibükk), t[p 
Borzont), tíszty (Csutakfalva), víg§z (Vasláb), v\n (Tekerőpatak); — é : í-\ 
megfelelés: nízi—nljzük, nljzéték (Libán), színg,—szína (Csutakfalva), sziny-
színát (Kicsibükk); — é: é-í megfelelés: déllő—délő—díllő (Remete), kész— 
kísz (Gyergyóalfalu), mé-mí (Vasláb), négy-nígy (Orotva), néz-níz (Gyer
gyócsomafalva), vékon-víkon (Gyergyócsomafalva); orvanyagból: vér és-vi
res (Tekerőpatak); — é : g~í megfelelés: m'é-mí(Ditró); — é : éi-é-í meg
felelés: néiz—néz—níz (Tekerőpatak); — é : é—é—í megfelelés: néz—néz— 
níz (Kilyénfalva); — é : é-i megfelelés: széng-színy (Gyergyócsomafalva); — 
é : é—í megfelelés: (te) níssz, (ő) néz—níz (Orotva); — é : é—í—í megfelelés: 
féreg—fírég—fírég (Gyergyócsomafalva), néz—níz—níz (Gyergyószentmiklós), 
nézi-nízi—nízi (Gyergyócsomafalva); orvanyagból: rég—ríg—ríg (Gyergyó
csomafalva); — é : é—é—í—í megfelelés: féreg—féreg—fírég—fírég (Remete), 
néz—mz—níz—níz (Ditró), nézi—nízi, nézzük—nézzük—nízzük (Remete); — é : 
é—í—/ megfelelés: nízél, néjzél, níjzík (Eszenyő), níz, néjzék—níjzík (Csutak
falva);— é :é—é—é—é—í—[ megfelelés: nézi—nézi—nízi—nézi, nézzük—nézzük 
-njjzük-néjzük-níjzük (Ditró); — é : é-í-í megfelelés: neGy-níGy-n\Gy 
(Ditró); — é : é—é—é—í—í megfelelés: (ő) néz—níz, (ti) neszt ék, (te) nízz— 
nízz, (ők) néjzék (Vasláb), (én) nízék, (te) nézel, (ti) neszt ék, (mi) néjzük, (te) 
nézz, nízzél (Csutakfalva); — é : é—i megfelelés: déllő-díllő (Ditró), féreg 
—fírég (Güdüc); — é : é—í megfelelés: dér—dir (Marosfő, Ditró, Gyergyó
szentmiklós, Remete), dér élő-dir élq (Tekerőpatak), fér ég-fírég (Borzont, 
Ditró), kérőzzik-kírőzzik (Ditró), mé-mí (Gyergyócsomafalva, Csutakfalva, 
Eszenyő), méz-míz (Marosfő), pénz-pínz (Ditró), széna-sz\na (Ditró), 
vékon—víkon (Csíkszereda); — é : é—é—í : dér—dér—dir (Tekerőpatak), néGy 
-néGy—níGy (Remete), pénz—pénz—pínz (Gyergyóhodos); orvanyagból: 
vérszípóu—vérszípó-vírszípó (Remete), — é : é—é—i: néz—néz—níz (Güdüc, 
Borzont); — é : i megfelelés: nihány (Gyergyóhodos), pinz (Csutakfalva); orv
anyagból: />í#té*fc (Gyergyóújfalu); — é :í megfelelés: píndz (Csíkpálfalva, 
Gyergyószentmiklós); — é: é- i megfelelés: néhán-nihán (Gyergyócsomafalva); 
— é : é~é—í~l—i megfelelés: (ő) néz-néz-níz-níz, (te) nízz (Remete). 
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A fenti adattár korántsem tekinthető teljesnek, azért mégis elegendő ahhoz, 
hogy segítségével a zárt z-zés néhány jellegzetes vonását feltárhassuk hangsúlyos 
szótag belsejében. Az adatokból megállapítható, hogy a kérdőívbe foglalt 23 
szónak összesen 18 ponton jegyeztük le í-ző és 10 ponton í-vel ejtett alakját. 
A további adatok: é :í~í megfelelés^ 3, é : é~...í = 11, é : é~í~l = 9, é : é~ 
.. .í = 23, é : i = 4, é : i = 2, é : é~é~í~í~i=\. Azaz: a 23 szónak összesen 
81 olyan alakváltozatát jegyeztük le, melyben a zárt í-zés valamilyen formában 
előfordul. Ez azt jelenti, hogy egy kutatópontra mindössze egy í-ző adat esik. 
A jelenség ezek szerint hangsúlyos szótag belsejében sem tekinthető erősnek. 
E megállapítást nem módosítja lényegében az adalékként felsorolt 33 másik 
szóra vonatkozó 48 í-ző adat sem. A kérdőíves, tehát mindenütt kikérdezett 
szavak í-ző alakváltozatainak száma egyébként a következő: dér (5), jég (—) 
kér (2), léc (—), méh (5), méz (3), négy (1.1), néz (17), pénz (7), cékla (—), 
csépel (—), déllő (4), dézsa (1), féreg (6), fészek (—), kérőzik (2), készen van (2), 
lehel (—), néhány (2), réce (—), széna (4), vékony (8), vétek (—), Mint látható, 
még a több alakkal képviselt néz szóra vonatkozó í-ző adatok száma is csak 17, 
a négy szóé 11, a többi szó z'-ző adatainak száma még a 10-et sem éri el. 

Ebben az esetben is a hosszú zárt í-zés esetei vannak túlsúlyban, rövid í— 
i-vel ejtett alakváltozatát mindössze 6 szónak jegyeztük le 6 kutatóponton. 

Ki kell emelnünk azt is, hogy az z-zésre vonatkozó adatok zöme hangsúlyos 
szótag belsejében is Gyergyóból való, Csíkból mindössze kettővel rendelkezünk 
(Csíkszereda: 1, Csíkpálfalva:l). 

Végül nem érdektelen megjegyeznünk azt sem, hogy hangsúlyos szótag bel
sejében lényegesen erőteljesebb az ingadozás a köznyelvi é és a zárt í határérték 
közt, mint szókezdő helyzetben. 

4. Hangsú ly ta lan szótagban a kérdőív alábbi szavai tartalmazzák az 
é hangot: ebédel, fehér, fortélyos (ló), fűrész, játék, kökény, legény kori: legénte-
(ruhám), legényül, sötétedik, szegény, szomszéd, tányér, testvér. Van a kérdőív 
ben több olyan é-t tartalmazó szó is, amelyek vagy nem közömbösek nyelv
földrajzi szempontból, vagy más a hangalakjuk. Ilyen pl. a denevér (a helyi 
nyj-ban inkább bőrmadár), falevél (:lapi), halánték (ivakszém), lámpabél (Csík
ban lámpamécs),nősténykutya (:szuka), vőfély (Gyergyóban vendéghívó); kenyér 
(inkább kény.r^kényzr), ösvény (:ösvmy~ösvény), szekér (inkább sz§k\r~ 
szek&r), tehén (inkább t§h§n—tehén), veréb (inkább v§r§b—veréb). így tizenkét 
olyan szó marad, amely a jelenségek hangsúlytalan szótagban való tanulmá
nyozását lehetővé teszi, a többi legfeljebb adalékokat szolgáltat. Van néhány 
olyan szavunk is, amelyekben szóvégi helyzetben található az é: (árdéj~ 
ár dél)—ár dé, csóré (fejű búza), gané és karalábé. A kérdőíves anyagot nyil
vánvalóan ebben az esetben is módunkban áll kiegészíteni a beszédből ellesett, 
s mindjárt a helyszínen lejegyzett adatokkal. 

é :zmegfelelés: §bídel (Tekerőpatak), fejír(Csíkcsicsó, Tekerőpatak)~/e-
jír (Gyergyócsomafalva, Orotva, Salamás)~/e/zz7* (Ditró)-fghír (Borszék), 
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fürísz (Marosfő, Gyergyócsomófalva), szégin (Csíkcsicsó, Remete), tánygyír 
(Gyergyóújfalu), tesvír (Vasláb, Gyergyóújfalu, Gyergyóhodos), vmdíkhivö 
(Gyergyóújfalu); orvanyagból: b eszíd (Tekerőpatak, Remete, Eszenyő), be-
szíj (Marosfő, Libán, Kicsibükk), b eszílget (Gyergyóalfa.hi)—bészílget (Kilyén-
falva), dm §vír (Gyergyóújfalu), { egír > (Borzont, Ditró), egíssíg (Remete, 
Csutakfalva,) egíssz (Marosfő, Vasláb, Kilyénfalva, Gyergyóhodos), nehíz 
(Orotva, Borzont), sötítédik (Csíkcsicsó), tmin (Kilyénfalva), tessík (Szárhegy); 
— é : í megfelelés: fejír (Kászonújfalu, Marosfő, Vasláb, Gyergyóújfalu)~/e-
j ír (Güdüc, Remete)—feh ír—fejír (Borzont), fürísz (Gyergyóújfalu)~/wr/>sz 
(Remete), kökíny (Csatószeg), sötítédik (Csíkborzsova), szégíny (Kászonja-
kabfalva), szomszíd (Hágótő), tánygyír (Marosfő, Güdüc)-tánygyh (Csutak
falva, Kicsibükk), tesvír (Csíkszentdomokos, Marosfő, Tekerőpatak, Gyergyó-
alfalu, Ditró); orvanyagból: beszíd (Kicsibükk, Hollósarka), beszíj (Csíkpál-
falva, Tekerőpatak, Csutakfalva, Orotva), b eszíjget (Csutakfalva), cséljd (Re
mete), < egír > (Vasláb, Remete), egísz (Tekerőpatak)~ eg\sz (Gyergyóalfalu), 
fazík (Borszék), görín (Csíkvacsárcsi)~gó>ín (Marosfő), kövíj (Kicsibükk), 
sétíccség (Csíkborzsova), sötít (Remete), szék ír (Orotva); ~ é : í—\ megfelelés: 
t§svír—tesvír {Gyergy bü\ía\x\)—tesvír-1 esvír (Remete); orvanyagból: bészíl-
Aesz//(Kilyénfalva), beszíl—beszíj (Salamás); — é : é—í megfelelés: fehér-fe-
jír (Gyergyószentmiklós), fűrész—fürísz (Gyergyócsomafalva), tesvér—tesvír 
(Tekerőpatak); orvanyagból: fazéké fazík (Gyergyóújfalu, Borszék); — é : é 
— í megfelelés: tesvér— t esvír (Ditró); e : é—e- /megfelelés: kényer—kenyér—kényír 
(Remete); — é : é—í megfelelés: ebédel—eb'idel (Gyergyóújfalu, Remete), 
fehér—fejír (Csíkcsomortán), fűrész—fűrhz (Vasláb); adalékok: {egér—e-
g{r) (Gyergyócsomafalva), kqvér-köv{r (Csíkszentdomokos); — é'.é^'l 
megfelelés: fűrész—fürísz (Ditró); é : é—é—í megfelelés: fűrész—fű rész—fű-
r{sz (Remete); é : é-{ megfelelés: fejér-fej'\r (Tölgyes), sötétedik-sötítédik 
(Remete), tánygyér—tánygyíj (Remete), tesvér-tesv[r (Csíkdelne, Marosfő) 
— é : l—í megfelelés: kényer kényír (Gyergyócsomafalva); — é : é—í— l meg
felelés: ebédel-ebídel-ebédel (Ditró); — é : i megfelelés: fejir (Csíkszentdomo-
kos)-féjir (Kilyénfalva); — é \\ megfelelés: fej\r (Csíkkarcfalva): — é : é—j 
megfelelés: kenyér—kényír (Ditró); — é : é—'é—\ megfelelés: kökény—kökén 
—kök\n (Remete); — é : í—i megfelelés: legín, leginyék (Kilyénfalva); —é : i 
megfelelés: hgin (Tekerőpatak, Gyergyóújfalu, Gyergyócsomafalva, Csutak
falva, Eszenyő), szégin (Csíkmindszent, Csíkpálfalva, Madéfalva, Csíkbor
zsova, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Tekerőpatak, Kicsibükk, Borszék), 
vőülegin (Gyergyócsomafalva)—böhgin—böhginy (Göröcsfalva); orvanyagból: 
b eszid (Csíkdánfalva), égisz (Csutakfalva)~^mz (Salamás), ggisszen (Gyer
gyóújfalu), kemin (Borszék), sétit (Kicsibükk; — é : i megfelelés: förtijos 
(Csíkszentkirály, Vasláb, Salamás), tesvjr (Ditró); — é : é—i megfelelés: sze
gény—szégin (Ditró); kötén—kötin (Tusnád), penészes-piniszés (Csíkkozmás) 
—penészes—piniszés (Csíkszentsimon); — é : é—i—/ : szegén—szegény—szégin 
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(Csíkszentsimon); — é : é-i megfelelés: szegén-szégin (Csíkszereda, Bor
zont), szegen-széginy (Gyergyócsomafalva)-szegény-széginy (Gyergyóúj-
falu); — é : e-i megfelelés: szegény—széginy (Marosfalva, Borzont) — é : 
s—i megfelelés: szegen-szegin (Hollósarka)~szegen-szégin (Csíkszentdomo
kos, Csíkszépvíz, Ditró), tánygyer-tánygyir (Csíkcsicsó); orvanyagból: 
kenygr-kényir (Csíkcsicsó); — é : é-é-i megfelelés: hgény-hgén-hginy (Új-
tusnád); — é : i e-% megfelelés: szégien-szégin (Csíkcsomortán). 

Az é:í-i-i-i megfelelés szóvégi he lyze tben: mellé-mellí (Gyer-
gyócsomafalva), árgyi (Orotva.)-árd{ (Salamás) csóre-csóri (Salamás), csurdi 
(Kicsibükk). 

A kérdőívben előforduló 13 szónak mintegy 95 í-ző alakváltozata került a 
gyűjtés során felszínre. E 95 adatból é : í= 16, é : í=22, é : í-í—2, é : é-...í= 
4, é : é—...J = \2, é : i—\=4, é : é—i = 22,é :é—i=ll, é : í—i = \, é : í—i=l. 
A hosszú /—í realizációk ezek szerint ebben a pozícióban is túlsúlyban vannak 
(/~£ = 56, i-i-A; i-i = 33, í-l-i=2), mégis az i-s realizációk aránya lénye
gesen nagyobb, mint hangsúlyos helyzetben. 

Jóllehet a zárt í-zést tartalmazó szók száma ebben a helyzetben nagyobb, 
mint a hangsúlyos szótagban, a jelenség mégsem tekinthető erős fokúnak. Ezt 
a megállapítást az orvanyagból összeválogatott 21 szóra vonatkozó mintegy 60 
í-ző adat sem módosítja jelentősebben. 

A kérdőívben előforduló 13 szó í-ző alakváltozatai ebben az esetben sem 
oszlanak meg egyenletesen a szók között. Egyes szók több, mások kevesebb 
kutatóponton fordulnak elő í-ző alakban: ebédel (5), fehér (19), fortélyos (3), 
fürész iß), játék (—), kökény (2), legény (6), sötétedik (2), szegény (27), szomszéd 
(1), tányér (7), testvér (15). Mint látható, a felsorolt szavak közül három {fehér, 
szegény, testvér) lényegesen több ponton fordul elő í-ző alakváltozatban, mint 
a többi tíz együttvéve (=61 : 34). 

Az í-ző adatok nyelvföldrajzi megoszlása ebben az esetben sem egyenletes. 
A Gyergyóban lejegyzett 69 í-ző adattal szemben Csíkból mindössze 26 adatunk 
van. Ebből /=2, í =7, /=7, l—\ = 2, i=9, i = 6. A 21 ponton mellékesen lejegy
zett 60 í-ző adatból is mindössze 10 való Csíkból, A zárt i'-zés ezek szerint hang
súlytalan szótagban is lényegesen erőteljesebb Gyergyóban, mint Csíkban, 
mégis ebben a pozícióban már nincs az /-zés szempontjából éppen olyan nagy 
különbség a két nyelvjárási alakulat közt. 

5. A kérdőívben több szó tartalmaz é hangot végződések előt t és 
végződésekben is: a) csórén, (te) mész, (te) ettél, (te), essél, (ő) egyék, igyék; 
b) enyém, enyéim, övé, övék, övéik, testvérét, másképpen, főzés, sütés, veteményes 
kert, betegség, sötétség, férgész, eprész, hetevény, kötény, vízzé (válik), házért, 
miért, kerítésnél, Sándoréknál, (én) enném, (ő) ennék, innék. 

Zárt í-zés végződések előtt: é : í—\ megfelelés: skjbé (Orotva), (te) \{ssz 
(Gyergyóújfalu), (te) míssz (Gyergyóújfalu, Csutakfalva), (te) lígy (Ditró), 
s §gíj (Remete), (le van) tív§ (Vasláb, Gyergyóújfalu, Remete) ~ ti ve (Csíkdelne); 
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— é'.é~4~i~i megfelelés: (te) líssz^léssz (Remete), (te) méssz^míssz (Ki-
csibükk), méssz-míssz (Remete), tíve-tévé (Kilyénfalva); — é : i~i megfele
lés: kivit (Borzont), bíkit (Ditró), körtövit (Marosfő), csórinn (Csíkszentsimon) 
^csuorinn (Csíkbánfalva), (te) missz (Kászonújfalu), (ő) segijen (Gyergyóho-
hodos); é : é~e~i megfelelés: (te) méssz~mgssz~missz (Gyimesbükk); 

Zárt z-zés végződésekben: é : í~{ megfelelés: kijí (Remete), éhire(Orotva), 
tijíték (Kicsibükk), ovik (Csíkdelne)-ó'v/& (Csíkmadaras), máskipp (Tekerő-
patak, Libán, Kicsibükk)-máskipp (Gyergyócsomafalva), máskipp m (Vasláb, 
Gyergyócsomafalva)~mö5A://7/7e« (Libán, Kicsibükk, Tekerőpatak), gyúlékony 
Gyergyószentmiklós), főzís (Gyergyóújfalu), kerítíís (Kilyénfalva), tűrís 
'összehajtogatott takarmányrend' (Csutakfalva), köt[ss (Csíkkarcfalva), setéé-
tédís (Gyergyóhodos), kiments (Borszék), eprisz (Gyergyószentmiklós)- eprísz 
(Remete), mos lik (Salamás), v§t§mínyés kért (Gyergyóújfalu), belsősig (Csutak-
Mv&)~belsüsíg (Ditró), beteksíg (Kilyénfalva)^ beteksíg (Marosfő, Gyergyó
szentmiklós, Ditró, Remete), egíssíg(Remete, Csutakfalva), felesig (Kilyénfalva) 
~f§hsíg (Gyergyószentmiklós), híméssig 'hűvös idő' (Gyergyószentmiklós), 
kössíg (J£i\yénf&\va)~kössig~kössig (Gyergyóhodos, Csíkcsomortán), n§hés-
síg (Kicsibükk), setéiccsíg (Libán) -sétéccsíg (Remete), szüksíg (Kilyénfalva); 
jövmdűltík (Csíkmadaras), besziltík (Salamás), tem§ttík (Kilyénfalva), (te) 
tégy{l(Szárhegy), (ő) egyik (Orotva); — é : é~§~í~[ megfelelés: sütéis~ sütés 
~süt\s (CsikNevebes)~sütés~süt{s (Kilyénfalva), §prész~§prísz (Gyergyóal-
falu), §g§rész~§g§rísz (Gyergyószentmiklós), moslék—moslík (Gyergyószent
miklós), tbrm§lék~förmelík (Gyergyószentmiklós), setéccség^setéccsjg (Csík-
szenttamás)~sötéccsgg~sötéccsjg (Gyergyószentmiklós), házétt—házítt—házíjt 
(Kilyénfalva), (ő) egyék—egyik (Csíkrákos), igyék-igylk (Csutakfalva), (ők) 
néjzék—níjzík (Csutakfalva, Eszenyő); — é:i megfelelés: h§t§vm 'fiastyúk' 
(Csikcsicsó)~/zeteviw (Orotva); (ő) igyik (Orotva); — é : i—i megfelelés: 
tesvírit—tgsvérit—tesvérit (egész Csík és Gyergyó), myim—enyim—iejim) 
(egész Csík és Gyergyó), övi (Csíkmadaras), mißnk, ovik (Csíkszépvíz), oviké 
(Madéfalva), myimék-enyimék— (ejimek) (egész Csík és Gyergyó), azitt 
(Kicsibükk), csillagitt (Orotva), termis (Csikpálfalva), termis (Remete), h§t§-
min (Csíkmadaras), vztemin (Kilyénfalva), v§t§minyés kert (Gyergyócsoma
falva), hetmny (Csíkszereda)-/*§t§vin (Pottyand, Kotormány, Csíkszentsi
mon, Csíkszentgyörgy, Csíkvacsárcsi, Csíkkarcfalva, Marosfő, Gyergyóújfalu, 
Tölgyes, Hollósarka, Salamás, Kicsibükk)~/zg|§v/n (Csatószeg)~/zeíevi« 
(Csíkborzsova), kötiny (Marosfő)~fcof//i (Kászonjakabfalva)~£ó7m (Fitód, 
Pottyand), bessösig (Güdüc), kössig (Remete), félink (Göröcsfalva)~/é7/«£ 
(Űjtusnád), énnim (Csíkdelne); — é : í~i megfelelés: azitt, pityókájitt (Kilyén
falva); — é : é—é~e~i-i : öve—övi (Göröcsfalva), h§t§mény—h§tgminy 
(Balánbánya)- h§t§mßn—h§t§min (Csíkdánfalva), kqtén—kötin (Remete), 
kötm-kötinXTekerőpatak)-kötén-kotin (Tusnád). 
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A felsorolt adatanyag ebben az esetben sem tekinthető teljesnek, annyi 
mégis megállapítható belőle, hogy a zárt z'-zés végződések előtt és végződések
ben szintén előfordul a csíki és gyergyói tájszólásban. Végződések előtt mint
egy 22 adatunk van rá. Lényegesen nagyobb azoknak az adatoknak a száma, 
amelyek végződésekben tartalmazzák a jelenséget. így az é : M megfelelésre 
50, az é : e~$~j~í-re 13, az é : i-re 3, az é : /~i-re közel kétszáz, aze : í~z-re 2, 
az é : é~é~i~i-re 6 adatot soroltunk fel. Mindez amellett szól, hogy a jelen
ség előfordulása végződések előtt és végződésekben nem tartozik a ritka esetek 
közé. Sőt nyugodtan megkockáztathatjuk azt az állítást, hogy a jelenség éppen 
e két helyzetben a legerősebb a tanulmányozott nyelvjárási alakulatokban. 
Ehhez mindjárt hozzá kell azonban tennünk azt is, hogy a lehetséges hosszú í és 
rövid i realizációk közül az i~j ebben a helyzetben is lényegesen gyakoribb, 
mint hangsúlyos szótagban. Végül jól kitűnik az adatokból az is, hogy a csíki és 
gyergyói tájszólás közt ebben az esetben is elég nagy a különbség. 

Igaz ugyan, hogy a tesvérit^tesvérit, enyim, enyimék alakok egész Csíkban 
és Gyergyóban előfordulnak, valamint az, hogy az é : i megfelelés terén nincs 
lényegesebb eltérés a csíki és gyergyói tájszólás közt, az é : í megfelelésre vo
natkozó 50 adatból azonban már csak 6 való Csíkból, a többit Gyergyóban 
jegyeztük le. 

6. Már a bevezetésben utaltunk arra, hogy a kérdőívvel gyűjtött és orv
anyagból származó adatanyag korántsem elegendő ahhoz, hogy a jelenségről 
kimerítő képet rajzolhassunk. Az anyag szemügyre vételének mégis megvan az 
az elvitathatatlan haszna, hogy eddigi ismereteinket jelentős mértékben sike
rült kiegészítenünk. így sikerült megállapítanunk, hogy a jelenség Csíkban is, 
Gyergyóban is előfordul, erősségi foka azonban meglehetősen mérsékelt a 
gyergyói, egészen gyenge a csíki tájszólásban. A Csíkszentdomokos és Marosfő 
közt húzódó hegyvonulat tehát nemcsak vízválasztó, hanem egyben nyelvjárási 
határ is, és nemcsak a zárt i-zés szempontjából, hanem amint azt GÁLFFY 
MÓZES kimutatta (1. tőle: Contribu^ii la probléma delimitarii dialectelor pe 
baza materialului atlasului regional Ciuc—Gheorgheni: Omagiu lui Al. Rosetti. 
Bucuresti, 1965. 271—9), más vonatkozásban is. 

Jól kimutatható a rendelkezésünkre álló anyag alapján az is, hogy a jelen
ség erősségi foka pozicionálisan sem azonos: hangsúlyos szótagban lényegesen 
gyengébb, mint hangsúlytalan helyzetben. Ez utóbbi helyzetben azonban elég 
gyakori a rövid i~j realizáció, ami hangsúlyos helyzetben egészen ritka. 

A nyelvföldrajzi szempont érvényesítése megkívánná, hogy legalább Gyer
gyóban próbáljuk kitapogatni a jelenség gócát. E téren egyelőre biztosat nem 
mondhatunk, legfeljebb annyit: úgy tűnik, hogy a Gyergyói Medence alsó, 
Gyergyószentmiklóstól délre-délnyugatra fekvő részében, valamint a medence 
közepe táján (elsősorban Remetére és Ditróra gondolunk) valamivel erőtelje
sebb, mint Borszéken és Tölgyesen. A kérdés végleges tisztázása azonban csakis 
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a miénknél lényegesen gazdagabb anyag alapján lehetséges, mint ahogy a je
lenség erősségi fokának pontosabb megállapítása is csak így válik lehetségessé. 

MÁRTON GYULA 

Angaben zur Entsprechung é : i in den Mundarten von Csík und Gyergyó 

In der Fachliteratur wird die Frage über die Entsprechung é : í in den 
Mundarten von Csík und Gyergyó verhältnismäßig selten erörtert. Diesem 
Mangel will die Studie auf Grund des Materials des Szeklerischen Sprachat
lasses (herausgegeben von M. Gálffy und Gy. Márton) abhelfen. Anhand der 
Angaben dieses Sprachatlasses sowie auf Grund des Materials, das unmittel
bar von Gewährsleuten und nicht durch Fragebogen geliefert wurde, läßt 
sich mit Sicherheit feststellen: a) Die Erscheinung ist sowohl in den Mundarten 
von Csík als auch in denen von Gyergyó nachweisbar; sie kommt in Csík nur 
sporadisch, in Gyergyó häufiger und regelmäßiger vor, obwohl sie selbst hier 
keineswegs als kraftvoll anzusehen ist. b) Ihr Vorkommen kann in allen Stel
lungen — in erster Linie natürlich in den Mundarten von Gyergyó — beobach
tet werden, tritt jedoch im Anlaut und im Inlaut von betonten Silben bei wei
tem nicht so oft auf als in unbetonter Stellung (in unbetonten Silben, vor und 
in Endungen, c) Es läßt sich auch gut nachweisen, daß in betonter Stellung die 
Realisation langes z~ j , in unbetonter dagegen die Realisation kurzes /~ / häufi
ger erscheint, was ohne Zweifel auf das Verhältnis von Ton und Dauer zurück
zuführen ist. 

GY. MÁRTON 
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