
A kalotaszegi Magyarbikal népnyelvének 
névszótövei. 

Első népnyelvi gyüjtésemet az aranyostordamegyei Szind 
községben végeztem. Szándékomban volt e kis, ma rumén több
ségű falu magyar népnyelvének hangtani sajátságait,1 valamint 
alak-és mondattanát is feldolgozni, a visszacsatolás azonban meg
akadályozott ebben. Kutatási területem a jelenlegi határon túlra 
szakadt. Ezért vállalkoztam arra, hogy számomra eddig ismeret
len területek népnyelvi sajátságait vizsgáljam. A most meginduló 
kalotaszegi népnyelvi térkép munkálatának előkészületei köz
ben úgy látszott célszerűnek, hogy e terület egyik pontján vizs
gáljak meg egy olyan alaktani kérdést, melyre eddig ilyen mér
tékben nem irányult a kutatók figyelme. Így kerültem a kalota
szegi Magyarbikalra (Kolozs m.) és így végeztem el éppen a 
névszótövek vizsgálatát. 

Két hetet töltöttem e teljesen magyar faluban. Ezalatt 
gazdag népnyelvi anyagot sikerült lejegyeznem. Eleinte csak 
beszéd-töredékeket és régi történeteket jegyezgettem. Természe
tesen igyekeztem a beszéd fonalát mindig olyan fogalomkör felé 
terelni, amelyikbe a vizsgálandó névszók is tartoztak. Ezzel a 
módszerrel sok példamondatot jegyezhettem le. Elég sok eset
ben mégis a közvetett megfigyelés módszeréhez kellett folya
modnom, meg kellett egyenesen kérdeznem, hogy ezt vagy azt 
a dolgot ismerik-e és miként nevezik, mert egyébként nem tud
tam volna ráterelni a beszédet a kívánt névszóra. A ragoztatás¬ 
hoz igen kevés esetben folyamodtam. A gyakorlat ugyanis azt 
bizonyítja, hogy ilyen módon gyakran a közbeszédtől eltérő 
alakot mond az illető. A leckeszerű felmondás befolyásolja a 
legjobb nyelvi kalauzt is. — A mindennapi beszédben egyéb
ként leggyakrabban éppen a névszótő-váltakozás megállapí
tása szempontjából fontos alany- és tárgyesetet, vagy többes
számot, valamint a birtokos személyragos alakok egyes- és 
többesszámú 3. személyét hallhatni. Így a sok szöveg, illetőleg 
példamondat lejegyzése a szükséges anyaghoz is hozzájutta
tott . Ahol csak rákérdezés és ragoztatás útján sikerült össze-

1 L. A magán- és mássalhangzók állapota a szindi népnyelvben című 
dolgozatom. Magyar Népnyelv II, 183—94. 
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gyűjtenem az alakváltozatokat, minden esetben megjegyeztem 
a dolgozatban. 

Népnyelvi anyagom legnagyobb részét B a r t a P a l i 
I s t v á n 84 éves gazdálkodótól, a községben K i s ó b o p á ¬ 
nak ismert öreg magyartól, K ú d o r A n d r á s 78 éves, 
K ú d o r G y ö r g y 74 éves, B i k a l i S a m u I s t v á n 
37 éves gazdálkodóktól és B i k a l i I l u s 19 éves hajadontól 
gyűjtöttem. Szíves fáradozásukat és türelmüket itt is meg
köszönöm. 

It t köszönöm meg tanáromnak, d r . S z a b ó T. A t t i l a 
egyetemi tanár úrnak a tárgyválasztás, a kidolgozás és a végleges 
megfogalmazás terén adott szíves tanácsait is. 

Gyűjtőmunkám elvégzését és dolgozatom megjelenését 
az Erdélyi Tudományos Intézet támogatása tette lehetővé. 
Az Intézet Igazgatóságának szíves segítségét hálásan köszönöm. 

* 

Magyarbikal, ma 1055 lelket számláló színmagyar refor
mátus község ; Bánffyhunyadtól 3—4 km-re északkeletre, egy 
völgykatlanban fekszik. Okleveles feljegyzések szerint árpád
kori település.1 Amint K e l e m e n L a j o s írja „Bikal neve 
legelőbb egy 1249. évi oklevélben fordul elő, terra Bekaly, 
azaz Bükkalj földe alakjában. A terra az akkori oklevelekben 
általában földbirtokot jelentett s így Bikal kétségtelenül már 
olyan művelés alatt álló terület volt, ahol vagy falunak, vagy 
legalább is tanyának, vagy tanyáknak kellett állani. Akkor 
mindenesetre még kis telep lehetett“. Később, hogy megkülön
böztessék a Bánffyhunyadtól délkeletre fekvő „Oláh Bikaltól, 
mely román lakóitól kapta nevét“, Magyar Bikalnak nevezték 
el (i. h.). 

Magyarbikal ezek szerint Kalotaszeg egyik legrégibb magyar 
telep ülése. Népnyelvi szempontból még nem tanulmányozták 
s így csak a C z u c z a J á n o s 2 által ismertetett általános 
kalotaszegi népnyelvi sajátságok alapján ismertük a község nép
nyelvét is. Czucza tanulmányában főként hangtani sajátságokat 
tárgyal, s éppen csak érint egy-egy alaktani kérdést. Ezek is 
nagyobbára az igetövekre vonatkoznak. A névszótövekkel kap
csolatban említi, hogy a birtokos személyragos alakok többes-

1 K e l e m e n L a j o s , Magyar Bikal. Magyar Nép VII (1927), 
245—47. — A község nevére vonatkozó adatokat l. S z a b ó T. At
t i l a , Kalotaszeg helynevei. I. Adatok. Kolozsvár, 1942. 69 és K i s s 
József , A magyarbikali református egyházközség története 1930-ig 
(Kézirat a lelkészi irattárban). Itt köszönöm meg K i s s J ó z s e f 
magyarbikali református lelkész úr szívességét, mellyel munkám elvég
zését megkönnyítette. 2 C z u c z a J á n o s , A kalotaszegi nyelvjárás : J a n k ó Já 
nos, Kalotaszeg magyar népe című kötetében. Budapest, 1892. 205—21. 
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szám 3. személyében Felszegen,1 ahova Magyarbikal is tartozik 
a lovak, ökrök, magok, házok, szőllőjök alakokat használják. 
Beszél a tárgyeset -t esetraggal való jelöléséről a névmásoknál 
(engëmet, tigëdet, tiktëket), a személyragozott helyragok utolsó 
mássalhangzójának ikerítődéséről (belőllem, rúllam, tűllem, 
nállam), a régi -ni, -nitt, -nól ~ núl határozóragok használa
táról, az -n határozórag megnyúlásáról, a -ban, -ben helyrag 
-n-jének a lekopásáról, a középfok jelének j-s alakjáról ; említi, 
hogy a személynévmások mik, tik, űk alakban használatosak 
és végül, hogy az aki vonatkozónévmást tárgyra is használják. 

Czucza említett tanulmányán kívül B a l a s s a J ó z s e f 2 

írt már előbb egy rövid hangtani ismertetést Kalotaszeg nép
nyelvéről. Néhány alaktani sajátságot Sztánáról futólag említ 
K ú n o s I g n á c . 3 Az egyetlen, újabb népnyelvkutató mód
szerrel írt, alaktani kérdéssel foglalkozó tanulmány a S z a b ó 
T. A t t i l á é (A bábonyi népnyelv igealakjai : Magyar Nép
nyelv I, 48—64). 

E rövid felsorolásból is kitűnik, hogy az alaktani kérdések 
szempontjából a kalotaszegi népnyelvről való ismereteink 
nagyon hiányosak. A legutolsónak felsorolt tanulmány kivé
telével a többiek, ha foglalkoznak is alaktani kérdésekkel, 
tulajdonképpen akkor is hangtani különlegességeket sorolnak 
fel. A hiányok pótlása céljából e dolgozatban egy eddig nép
nyelvi szempontból ismeretlen község, Magyarbikal névszó
töveit igyekeztem rendszerbe foglalni. 

Nem tartozik ugyan szorosan dolgozatom keretébe e köz
ség népnyelvének hangtani ismertetése, de esetleges ellen
mondások elkerülése végett szükségesnek tartom néhány álta
lános jelenség rögzítését. 

Érdekes, hogy az egyébként í-ző, illetőleg ë-ző bikali nép
nyelv egy a köznyelvi e és a rövid illabiális a között képzett 
hangzót is használ. Az e-nél nyiltabb és alacsonyabb nyelvállású 
hang ez, de nem annyira mély, mint a székelység népnyelvéből 
ismert ä hang.4 Ezt a hangot az idősebbek minden, különben 

1 A Felszeg Kalotaszegnek a magyarbikali és körösfői vízválasztó
tól északra elterülő része. Az ettől délre lévő terület neve : Alszeg. 
(L. erre vonatkozólag V i s k i K á r o l y , Etnikai csoportok, vidékek. 
Magyar Nyelvt. Kk. I. 8. Budapest, 1938. 21 ; az összes idevonatkozó 
adatok felsorolását l. S z a b ó T. A t t i l a , i. m. 3—4). 

2 B a l a s s a J ó z s e f , Kalotaszeg nyelvjárása. Kalotaszeg (szerk. 
Bölöni László), 1890—91: 5—7. — B a l a s s a ismerteti C z u c z a 
tanulmányát: Nyr. XX, 464—69. 

3 K ú n o s I g n á c , Erdélyi kisebb nyelvjárások. I. Sztána. 
Nyr. IX, 502—3. 4 C z u c z a is említi, hogy : „Az e hang illeszkedései és eltérései a 
következők : e helyett á van a következő szóban : támplom (templom).“ 
(I. m. 211). — E hangra és jelzésére nézve l. H o r g e r A n t a l , Magyar 
nyelvjárások. Budapest, 1934. 74. 

Nyomdatechnikai okokból kénytelen vagyok az ä jelt használni 
az említett hang jelölésére. Itt említem meg, hogy ugyancsak nyomda-
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e-nek hangzó hang helyén használják. A fiatalabb nemzedék 
azonban már vegyesen ejt ä, illetőleg e hangot. Néha még az 
ë helyén is ä-t ejtenek (nëm ~ näm, lëg(kisebb) ~ läg(kisebb), 
lëj ~ läj).1 

Már C z u c z a megjegyzi (i. m. 209), hogy a bikali és 
körösfői vízválasztónál az ë-zés keveredik az ö-zéssel. „Ez a 
figyelemreméltó hangzó-tünet — írja — mely éppen sibbolet¬ 
jeinkben váltotta fel az ë-t — az ö-zés.“ Ez a bikali népnyelv
ben is érezhető (täkënő ~ täkönő, käszkënő ~ käszkönő), mivel 
éppen itt érintkezik e két hangtani sajátság. — Ugyancsak az 
idősebb nemzedék nyelvében figyelhető meg egy zártabb ë 
hang az iskola ~ ëskola szóban.2 

A bikali népnyelvre a ragokban jellemző a zártabb hangzók 
(-bul, -bül, -tul, -tül), és általában a hosszú hangzók használata 
hangzóközi helyzetben, vagy a szóvégi folyékony mássalhangzó 
lekopása esetében szóvégen is. Gyakran meg is rövidül a szó
végi magánhangzó, ha az utána következő szó magánhangzóval 
kezdődik. 

A mássalhangzók köréből megemlítem az azonszótagú 
l, r kiesését. Az első, belső, alsó, felső, külső, hátulsó névszókban 
a folyékony l hangzó r-é vált : ärső, bärső, ársó, färső, kürső, 
hátúrsó. A középfok képzője pedig sok esetben j-vel járul a 
névszótőhöz : fähérjäbb, vagyjabb (vadabb), bűjfäbb ~ büjäbb 
stb. A v-tövű névszók esetében pedig a v néhol j-vé vált (l. ott). 
Végül meg kell jegyeznem, hogy az l, r, j nyujtó hatása nem 
érvényesül rendszeresen. Ezért fordul elő gyakran egymás 
mellett a rövid, illetőleg megnyúlt félhangzós alak. 

Dolgozatomban a magyarbikali népnyelv névszótöveit a 
G o m b o c z Z o l t á n 3 és C s ű r y B á l i n t 4 megállapította 
rendszerben csoportosítottam. Haszonnal forgattam B a l a s s a 
I s t v á n n a k 5 kéziratban lévő tanulmányát is ; ez a névszó
technikai okokból a félhosszú ö, ü-t ö, ü-vel jelzem és hogy néha ugyan
ilyen okokból a félhosszúságot jelölni sem tudtam. Nem jelezhettem az 
ä hang félhosszú voltát sem, habár az azonszótagú j, l, r előtti ä 
csaknem mndig félhosszú hangértékű. 

1 A paradigmákban egy-egy helyt csak az e-s, illetőleg ä-s alakot 
közlöm, azt, amelyik gyakrabban hallható. 2 A mezőségi nyelvhasználatra emlékeztet a zártabb a hang meg
léte. Különösen a vásárokban gyakran megforduló, vagy még inkább az 
iparosok nyelvében elég gyakori. Dolgozatomban aránylag igen elenyé
sző számban fordul elő, mert anyagomat főként olyanoktól igyekeztem 
összeszedni, akiknek a nyelvében semminemű idegen hatás nem érvé
nyesül. 3 G o m b o c z Z o l t á n , A magyar történeti nyelvtan vázlata. 
III. Alaktan (Egyetemi előadásairól készített kőnyomatos jegyzet). 
Rövidítve : Gombocz A. 4 C s ű r y B á l i n t , Magyar alaktan. I., II., III. (Egyetemi 
előadásairól készített jegyzet). Rövidítve : Csűry I., II., III. 5 B a l a s s a I v á n , Bádok, Csomafája és Kide népnyelvének 
névszótövei (1942). — E dolgozat az Erdélyi Tudományos Intéze-
Magyar Nyelvészeti Osztálya borsavölgyi gyűjtőmunkája eredményeinek 
feldolgozása után jelenik meg. 
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tövekkel foglalkozó első, teljességre törekvő, leíró alapon 
szerkesztett dolgozat. 

Dolgozatom anyagát történeti alapon csoportosítottam. 
Bár munkám teljesen leíró jellegű, a könnyebb tájékozódás 
szempontjából célszerűbbnek láttam ezt a csoportosítást. Így 
sok, a mai nyelvhasználat szerint másként viselkedő névszó 
került történeti alapon más csoportba. Tanulmányom befeje
zésében összefoglalom a mai nyelv állapotnak megfelelő hely
zetet. 

Az egyes címszók megszerkesztésében a következő rend
szert követtem : a f é l k ö v é r r e l szedett címszó mindig az 
irodalmi szó-alak. Ha ez megegyezik a népnyelvben használa
tossal, utána ( )-ben csak a ragos és képzős alakokra vonatkozó 
felsorolás következik. Legtöbb esetben azonban a címszó után 
külön jeleznem kellett a népnyelvi alakot, illetőleg alakokat is. 
A népnyelvi alakváltozatok között ~ jel áll. A ragos alakok és 
a jelentésmegállapítás után a népnyelvi példamondatok követ
keznek.1 E mondatokban a címszó tő-, illetőleg ragos alakjait 
dűlten szedettem. Magukat a ragos és képzős alakokat a követ
kező sorrendben sorolom fel : 1. tárgyragos (-t), 2. többesszám¬ 
ragos (-k), 3. személyragos, 4. -n határozóragos, 5. más hatá¬ 
rozóragos, 6. -s melléknévképzős, 7. -i melléknévképzős, 8. -ú, 
-ű melléknévképzős, 9. -talan, -telen fosztóképzős, 10. -ász, -ész 
főnévképzős, 11. -d sorszámnévképzős, 12. más névszóképzős, 
13. -l igeképzős, 14. -z igeképzős, 15. más igeképzős alakok. 
Ezután sorolom fel a példamondatokat ugyanilyen sorrendben.2 

Munkám felosztása az idézett tanulmányok alapján a 
következő : 

I. Egyalakú névszótövek ; II. Többalakú névszótövek : 
A) Többalakú változatlan ; B) Többalakú változó névszó
tövek : 1. hangzónyújtó névszótövek, 2. hangzórövidítő névszó
tövek, 3. hangtoldó és hangvesztő névszótövek, 4. ó ~ á, ő ~ é 
váltakozást, 5. ó ~ a, ő ~ e, 6. u ~ a váltakozást mutató 
névszótövek és 7. v-tövű névszók.3 

1 Egy-egy címszóval kapcsolatban ugyanarra az alakra vonatkozó
lag több példamondatot közlök, mert ez egyben bővebb népnyelvi 
adatközlésre ad alkalmat. 2 Gyakrabban használt rövidítések jegyzéke : fn. = főnév, hn. = 
helynév, mn. = melléknév, szn. = számnév, nm. = névmás, hsz. — 
határozószó, Nd. = népdal. 3 A mássalhangzóra végződő névszótövek a ragok és képzők 
előtt olykor a hasonulás szabályai szerint megváltoznak. Ezek azon
ban a szó emlékképét nem homályosítják el, s így őket külön nem 
tárgyalom (Vö. Gombocz A. 3). 



I. EGYALAKÚ NÉVSZÓTÖVEK. 

Az idetartozó névszók minden rag, jel és képző előtt 
változatlanok maradnak. Ebbe a csoportba tartoznak az : é, 
ó, ő, u, ü, ú, ű, i végű névszók. Kivételt képeznek az 5. és 
6. pont alatt felsoroltak. 

adó (-t, -k, -m, -d, -ja, -nk, -tok, -jok, -ba, -s) fn. ,steuer'. — 
Adót fizetünk. Nagy az adója. Én is adós vagyok a kössígnek. 

alsó ársó (-t) mn. ,alul lévő'. — Az ársó fälirä. Az ársót 
älatta bátyám (t. i. az alul lévő telket). 

bácsi (-t, -k, -nak, -tól, -hoz, -val) fn. , 1 . vetter, 2. idősebb 
ember, aki nem rokon'. — Csókujom mëg a bácsi ! Jönneg 
bácsik. A tanár bácsival mënëk Pästrä. 

belső bérső ~ bärső (-t, -m, -d, -je ~ -jä, -nk, -tök, -jök ~ 
-jik, -ség) fn. ,1 . belső telek, 2. belsőrész'.1 — Hogy mé nëm 
adom näki a bärsőt. Van szíb bärsősígjä. Ha nëm bärső baja vót. 
Jól mëkkäni a bärsőmät a pálinka. 

cipő (-t, -k, -m, -d, -jä, -nk, -tök, -jök, -bä, -ből, -näk, -rä, 
-väl) fn. ,schuh'. — Bopa, ithum van az új cipő. Äz az én cipőm, 
a fótos. Huzza az ő cipőjit, szä van näki. 

első ärső (-t) mn. ,elül lévő'.2 — Onnét osztán a rokonok 
s az özväggyä mënnäk az ärső padba. Is az ärső gazda a ro¬ 
konnyaji ( = és a bíró rokonai a legjobb gazdák a faluban). 
Ärső nap ültek itten asztálná. 

eső ässő (-t, -k, -s) fn. ,regen'. — Mëgärätt a hó, az a havas 
ässő. Ha mäläg ässő jön, a rogya mëgüti (a szőlőt). Mijän 
ässők vótak a havazsba! 

felső fërső (-t, -ből) mn. ,vminek a fölső része'. — A szalonna 
fërsőből csinálunk három galuskát. 

gyeplő (-t, -jä, -väl, -höz) fn. ,kétfelől a ló kantárjához 
csatolt hosszú szíj, melynél fogva a kocsis a lovakat kormá
nyozza'. — Ráncigálták a gyeplőt. Ű ájon a gyeplőhöz! 

gyepű gyepü ~ gyäpü (-t, -k, -je, -n, -bä) fn. ,kerítés'. — 
Odamënt a gyepü alá. A gyepün átol mënt. A gyepübe nyomta a 
rúdat. Bévittík a gyäpübä a búzát. 

1 Ha melléknévként használatos, az 5. csoportba tartozik. L. ott. 2 A hónap első napját jelentő használatban az 5. csoportba tar
tozik. L. ott. 
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hajó (~t, -k, -ja, -val, -ra, -zik) fn. ,schiff'. — Láttam 
hajót. Hajóra mëntünk Ërzsikával. 

hordó hordó (-t, -k, -m, -d, -ja, -nk, -tok, -jok, -ba, -nál, -ra) 
fn. ,fass'. — It hagyunk két hórdót. Váj hozzátok a hórdót is! 
Összesett ( = összeesett) a hórdónál. Vót vaty hat hórdóba is. 

kávé kávé ~ kávi (-t, -m, -d, -ja, -nk, -tok, -jok) fn. 
,kaffee'. — Vót kávé. Attak ojan tönk ( = nagy darab) szalon
nát, älig lët vóna kávi níkül is. Kikövätëli a kávét mindën 
ozsonnyakkó. Kávit rëggäl attak. Tanár úr, mekhül a kávéja ! 

keszkenő käszkënő ~ käszkönő (-t, -k, -m, -d, -jä, -nk, -tök, 
-jök, -väl) fn. ,fejkendő'. — Ara csak käszkënő, alóll. Mind a 
patyolat, ojam vót mind ëty käszkönő. Vót a käszkönő, a kony¬ 
tyoló. Näkëm is van ojan käszkënőm. 

kicsi (-t ~ tt, -k ~ -nyëk, -jä) fn. ,kicsi gyerek,' mn., kis, 
kevés, rövid idő'. — Kicsi szoknya s id ( = itt, t. i. a derekán) 
dërik-pánt és mellette a blúz. Ém bizom féjtëk ë kicsit, apám! 
Változzík ëty kicsit a lävëgő. Na, mënünk ë kicsit sétálni! Az 
örökölt izs belőlle valami kicsitt. Ezëk kicsinyek, aprók. 

krumpli (-t, -k, -m, -d, -ja, -nk, -tok, -jok, -ba, -búl) fn. 
,burgonya'.1 — Paszújt, krumplit (t. i. vásásorolt) ëty pártúl. 
Várj, në mënny äl, ëgyíl ë kicsi krumplit ! A krumplidat mëg¬ 
ëttäd? Élfősztem én a mi krumplinkat. 

külső kürső (-t, -jä) fn. ,birtok a határban' (ritka!).2 — 
Elatta a szíp kürsőt is. 

legelő lägälő (-t, -k, -m, -d, -jä, -nk, -tök, -jik ~ -jök) fn. 
,weide'. — Az oláhok älvëttík a lägälőt. Kicsi a határunk, 
lägülőnk. Së lägälőjök ; fájok, az a hëgyën túl van. 

mogyoró (-t, -k, -ja, -nk, -tok, -jok) fn. ,burgonya'.3 — 
Të, mogyorót së hattok, hogy oda tëgyäm. Nincsän ëty szëm 
kukoricánk, mogyorónk, mivä pótójuk (a búzát). 

seprű söprű ~ sëprű (-t, -k, -m, -d, -jä) fn. ,besen'. — Ëgy 
jó söprünyälät kapott, ëgy dorongot vëtt. A söprüt lëhoszta, 
mama? A vesszősöprüt állis fëlfelé. 

szerető szärätő (-t, -k, -m, -d, -jä) fn. ,geliebte, liebhaber.' — 
Szilvësztërrä hozok valami szärätőt. Várom én a szärätőmät, 
ëszëk hagymát. 

tekenő täkänő ~ täkënő ~ tükönő (-t, -k, -m, -d, -jä, -nk, 
-tök, -jök, -bä) fn. ,trog'._— Van it täkänő hat is, János! Öt víkás 
täkönő. A gërëndába fë vót kötvä, hintódzott a gyärmëk a 
täkönőbä nígy istrangra. Täkënőbä tëszëm. 

utolsó utórsó (-t, -k) hsz. ,der letzte'. — Az utórsó äsztän¬ 
dőbä is vättünk ( = vetettünk), szántottunk. 

A bikali népnyelvben más ilyen végződésű névszók is ide-
1 A krumpli elnevezést széltében használják. Néha hallható a 

mogyoró is. L. alább. 2 Melléknévként az 5. csoportba tartozik. L. ott. 
3 L. krumpli. 
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tartoznak az egyalakú változatlan tövűekhez. Történeti alapon 
azonban a bimbó, csikó, csípő, kunyhó, zsidó az ó ~ a, ő ~ e 
névszótövekhez tartoznak s ezért odasoroltam ; ugyanúgy az 
u ~ a névszótövekhez tartozik az ölyü is. Ez is ott található. 
A v tövűek közé tartozik az egyalakú változatlanként rago¬ 
zódó bú (l. ott). 

A belső és az első névszó ilyen jelentésben az egyalakú 
változatlan tövű névszók közé tartozik, ezért sorolom itt fel. 
Más jelentésben mint többalakú változó névszótövek szerepel
nek ; így ott is felemlítem őket. 

II. TÖBBALAKÚ NÉVSZÓTÖVEK. 

A) Többalakú változatlan névszótövek. 
Az ebbe a csoportba tartozó névszóknak teljes és csonka 

tövük is van. A teljes tő magánhanzóra, a csonka pedig mással
hangzóra végződik. A tő maga változatlan marad, mert a bővü
lésen, illetőleg csonkuláson kívül semmilyen változást nem 
szenved. 

ángy ánygy (-ót, -om, -od, -a) fn. ,sógornő'. — Äz Bërci 
Kati ánygyom monta. Futtak (= futottak) az asszonyok, futott 
anyám is, ánygyom is. Kínál meg az ánygyodat, bátyádat. Mos 
kapot vaty hét-nyóccász pengőt az ánygya. Älvëttä az ánygyát, 
attul maratt ë kis csäléd, ë kis lëján. Hoty kínája az ánygyá¬ 
nak ! 

bajusz bajuc ~ bajic (-ot, -ca ~ bójca, -cos) fn. ,schnur¬ 
bart'. — Bójca vót az örägnäk. 

bőr bűr ~ bőr (-t, -ök, -öm, -öd, -ä, -ünk, -ötök, -ök, -bä, 
-bül, -ös) fn. ,haut'. — Job mind a disznóbőr ? A térgyirű lë
mënt, a bűr. Akkó jó bűrök vótak. Aszt osztán onnat lëvëszëm, 
a te bűröt pórá hasad. A rëm húszta lë a bűrit. Piros kozsok 
vód bűrbül. Ju bűrbül, bälül ojan szőrös vót mind a ju. 

család csäléd ~ csälíd ~ család (-et ~ -ot, -ëk ~ -ok, -ëm ~ 
-om, -ëd ~ -od, csäléggyä ~ csälíggyä ~ csalággya) fn. ,gyer
mek'. — Älvëttä az ánygyát, attul maratt ë kis csäléd, ë kis 
lëján. Asztán a csälédëk izs dógozzák. Nëm skárja kiadni a 
csälédëknäk. Sok csälédëm vót tanár úr! Hogy mëkhót a fäläsígä 
s a csälíggyä, ot maratt. Hogy ojan csälíggyä lëgyën, hogy në 
tuggya aszt a tälkët mëgőrizni! Äpusztúlt a vím Várju, csä
líggyä së vót. Sok csalággya vara, mënyä az örägnäk. Szíp 
csälíggyäji van annak a Pistinak. A csäléggyit kitagatta az is. 
Kétälkëdnä a csäliggyibä, hogy ävëttä. A csälíggyirä nëm gon
dól sëmmit. 

csűr (-t ~ et, -ek, -em, -ed, -e, -bä, -bű) fn. ,scheuer'. — 
Csűrt, istállót is elatta. Fë gyújtották a csűret. Csűret is csinál
tam. A csűregbe ëggy egeret ha fok szëgin (t. i. a bagoly). 
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Odahivutt az öräg, hocs csak csinájam mëg a csűrit. Béháj
totta a zsidó a käcskit a csűrbä. (Hát akkor megvárom, bopa.) 
Mëg, mëg, mä csak a csűrbä mënëk én! Ippän taszittyák a csűrbű. 

éh éh ~ íh (-äl, -ës, -síg) fn., éhség ,hunger'. — Ha ők 
nëm hálnak mëg éhäl, të së hálsz mëg éhäl. Az éhälhalás ëgyä 
mëk s a tätväk älävänën. Nëm vagy éhës ? Nagy ísíg vót nägy¬ 
vännyódzba. 

fül fil (-et, -ek, -em, -ed, -e, -in, -ü, -es) fn. ,ohr'. — Filet, 
fárkat, bűrt a kocsonyába tësszük. Mëglátta a szamárnak a 
filit. Csak a filit mozditotta mëg. A filim van ëggy in s jobban 
hozzá tudok jünni az ärhäz. Hallig biza, a jó filü ämbër mëk¬ 
haja. 

gaz (-t, -ok, -os, -ba) fn. ,gyim-gyom' ; mn. ,semmirevaló'. — 
Az a gyom, az a gaz mëgnő. Gaz disznó lëgyäk (ha meg nem 
teszem). Hánnyák a gaszt. Úty fäläsztík ki ( == választották ki) 
a gaszt. Gazos a gabona. Ot vót a gazba, szëmídbä. Vërëzsbëty, 
filämilä a csüpügbä vótak, a gazba, szëmídbä. 

gyermek gyärëk ~ gyärmëk (-ët, -ëk ~ -ik, -ëm, -ëd, -ä, 
-ünk, -ëtëk, -ik, -näk, -ëskëdik) fn. ,kind'. — It, ha ëgy gyärëk 
hal mëk, csak az igazgató mëgy (t. i. a temetésre, a pap nem). 
Gyärëk-älőadázsba szäräpëltäm. Mi, gyärëkëk is mëkkántájuk a 
lëjányokat. Sok vót a csalággya, mëgnőttak a gyärëkëk. Kicsi 
gyärëkik vannak (a családban) ; kicsi gyärëkiknäk nëm jár liszt. 
Rändësztäk karácsonyfa ünnäpéjt a gyärëkik részirä. Az ijän 
kizs gyärëkëkät nëm viszik. Tártottunk lëlëndz-gyärëkikät. 
A gyärmëknäk nëm szabad ënni. A bopánkal gyärmëkëskëdëtt. 

hamar hamar ~ hamár (hamarább ~ hamarébb) hsz. 
, 1 . gyorsan, rövid idő alatt, 2. korán, 3. régen, 4. eleinte, előbb'.— 
A szőrbä mír köd bälé ojan hamar a moj? Ojan hamár lábra 
állottam. Hamaráp csonkásztam is (a szőlőt), min këllët vóna. 
Äz Bükk aja vót äz a falu hamarább (t. i. a község neve). Fonallál 
csinálták hamarébb. Hamarébb odamënt az a huncfut lävél az 
ëspërëshëz mind a két ämbër (akiket azért küldött az esperes
hez, hogy a pap által küldött levélben foglaltakat megelőzzék). 

hit hit ~ hüt (-ës ~ ös) fn. ,glaube'. — Még akinäk hitëssä 
vagyon, jó. Nëm vót hütös felesíge, az apja magára vót, rokkant 
embër. 

íz (-ät, -äk ~ izzek, -äm, -äd, -zä, -näk, -ü) fn. ,gyümölcs
ből készített pépszerű eledel' ; mn. ,geschmack'. — Szirupokot 
is izzekët csinálnag belőlle. Füst ízzä (t. i. érzik). Jó läväsës, jó 
ízü (alma). Íznäk való az álma is. 

kolbász kolbász ~ kólbác (kólbácot, kolbácok, -om, -od, 
kolbácca, -unk, -otok, -uk, kólbázbul, kolbásszál) fn. ,a sertés 
vékonybele apróra vagdalt s fűszerezett sertéshússal töltve'. — 
Ott asztán kapsz ë kis kolbácot is. Vëttä Pali a kólbácot. Kólbá¬ 
cokot visznäk, äszt a vírëshúrkákot, túrót, sájtot a pijacra. 
A csinálhat a kólbázbul sövinykäritíst. Lucskoskáposztát (evett) 
kolbásszál. 
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lej läj ~ lëj ~ léj (läjät ~ lejet ~ lëjt, läjëk, läjëm, läjëd, 
läjä ~ läjjä, läjünk, läjëtëk, läjëk, läjën, läjbä) fn. ,rumén pénz
egység'. — Ides nénéd ,kapott ëccër az olá világba äzër läjät. 
Ezër lejet kaptam. Kéd bihájtähinëm béhúsztam ( = nyertem) 
nigyäzër lëjt. Hozot hat-nyóc äzër läjëkät. 

mód (-U ~ modu, -os, -ra) fn. , 1 . gazdagság, 2. forma'. — 
Jó módu ämbër vót it Kätëzsdën. Lëpanaszóltam azonos a 
módu ( = úgy, amint történt) ! Azir äzëk a zsidók csak ki 
tuggyák csinálni mindëm módul ( = kijátsszák a törvényt min
denképpen). Aki módosabb, asz tëszi. Tísztául, tíszta módra 
( = tésztának megkészítve) älhoszta. 

nyak (-at, -ak, -am, -ad, -a, -unk, -atok, -uk, -onn, -as, -ra) 
fn. ,hals'. — Két karomat, lábomat, nyakamat mëgmozgatom. 
Täli vót a nyaka kälävinnyäl. Vágja el a libának a nyakát ! 
Nëm këllëtt a nyakukra (t. i. a dolog). Vót kizälőjä zs gallér a 
nyakánn. Nagy, nähísz, tärhäs munka marad a níp nyakára. 

orvos órvas (-t, -ok, -nak, -hoz, -i) fn. ,arzt'. — Körórvas úr, 
mí nä igyunk? Nagyom finum órvasok vannak. Vitték a barom¬ 
órvasnak Hunyadra (az állatokat, hogy vizsgálja meg). Hiszëk 
az órvasoknak. Órvasi, dógokad bétártom. 

öcs ëcs (-ém, -éd, -cse, -énk, -étëk, -csik) fn. ,kleiner bruder'.— 
Van ëggy ëcsém a fronton. Ëcsédnäk mi baja, Jóska? A vejem
nek az ëcese is mëksebësült. Az ëccsik ithum vam még. 

őz (-ät, -äk, -rä) fn. ,reh'. — Itt a vágadba ( = vágat, irtás) 
aszaporodott a vatkäcskä, má äz az őz. Imitt-amot lűttäk őzät, 
nyulat. Őzäk vótak it rígëntä. Őzrä is, inkáb nyúlra vadásztak. 

rokon (-t, -ok, -om, -od, rokonnya, -unk, -otok, rokonnyok, 
-ság) fn. ,verwandte'. — Rokonok ëggyütt (= egymással). Sok a 
rokonnya. Lähät, hogy vót näki rokonnyaji távol, asztán azok 
hasznáják (a birtokot). A bírónak van jó rokonnyaji. Tórnak 
asz monygyák, mikor a rokonnyajit összäszëdi, mikor ätämättík 
a hottästët. Az ű saját rokonnyajiná nëm lakik. Vam valami 
rokonsák kösztök. 

rossz (-at, -ak, -ba, -ra) fn. ,rossz szellem, fene' ; mn. 
,schlecht'. — Vëgyës a níp, jó is, rossz is. Nëm lëszëk rossz. 
Min rosszat tëszël. Ne csináj töb rosszat ! A kisasszonyok üttík 
(= ütötték), szaptág ( = verték), dä rosszak vótak (mégis a 
gyermekek). Ej , hogy a rosszak ëgyänäk mëg! Hadd a rosszagba ! 
Rug a rosszagba ( = dehogy rúg, nem rúg ; rúg a fenét). Rozba 
jár most is. 

száj (szám, szád, -a, szánk, szátok, -ok ~ -ik, -u) fn. ,mund'. — 
Fáj a szám szílä. A szádba tëszëd aszt a mucskos pappirt? 
Akkor asztán suppant a cigányok közzé s éltátotta a száját. 
Mútatta a száját. Tënné a lángot a szájába, s szúrná a kést a 
torkába (a bűvész) ! A poharat a szájájig (emelte). Rossz száju vót. 

szél szil ~ szíl (-t, -äk, -ä, szílin ~ szílën, szillél, szílig, 
szílbe) fn. ,1 . rand, 2. határ széle'. — A hammas ( = lepedő, 
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amelybe hamut tesznek s úgy beleeresztik a ruháscseberbe) 
két szil (vászonból áll) s víkonyjabb, a läpëdő három-níty 
szil. Az a tisztás vígig az ärdő szil, határszil a fűdi ( = füldi; 
a szomszédos Füld községi) határszílig. Käräkënn a szílinn 
vót pándlika, váj hárásszál vót kidiszitvä. A szílin räcäkötis. 
Ahogy van a halom az ärdő szílën (úgy húzódik a határ is). 
Fehér főggyü ( = fehér alapszínű fejkendő) piros szillél, labda
rózsás és sárga békaláb (rajta). Ämënyën oda szílbe (a vadász) 
s mikor asztán hájnallik, haladnak, mënnëk a nyulak (el előtte). 

szem szëm ~ szem (szëmät ~ szemet, szëmäk ~ szemek, 
szëmäm ~ szëmëm ~ szemem, szëmäd, szëmä, -ünk, -ätëk, -ëk, 
szëmirä, -bä, -rä) fn. , 1 . auge, 2. gabonaszem'. — Nincsän 
ëty szëm kukoricánk, mogyorónk, mivä pótójuk (a búzát). 
Käväsäp szëmät át, ha lágy (a gabona). Kilen ( = kilenc) szemed 
(t. i. szenet ígézés ellen a vízbe) bevetem. Vannak ojan szemek, 
amik igiznek. Csak a szëmëmbä szärätël nízni? Dä hogy úgy 
vagyok a szëmämmäl (nem olvashatok). Az én szëmämnäk 
nincsäm baja. Jó, hogy nëm rukta ki a szëmädät (a ló). Vërës 
a szëmä. A csälédëk is mëgvättäk ( = megvetettek), szálka már 
a szëmigbä az öräg. Szëmbä vákta az örmästërt ëgy darap 
fávál. It hánnyák ëgymásnak a szëmirä. Vak is az ëggyik 
szëmirä. Ha äladom, äladom szëmrä, aszt a tárkát (t. i. a disznót 
nem kilóra adja). 

szösz (-öt, -bä) fn. ,werg, hede'. — A gerebennel a szöszöt 
szokták (tisztítani). Mënëk, hozzak ë kis szöszöt. Pozdorja 
van a szözbä. 

üveg öveg ~ üveg ~ ëväg (öveget, -ek ~ -ëk, -em ~ -ëm, -ed ~ 
-ëd, -je ~ jä, -es) fn. ,glas'. — Inkáb vët két üvek sört hitélbe. 
Ëggy öveget mëgivutt ëccere. Nëm vót üvegje. Öveges ájtón 
kërësztül (látta, hogy mi történik künn). 

A teljes és csonka tő megoszlása az egyes alakokban : 
T e l j e s t ő használatos a tárgy ragja előtt ; a tővégi 

magánhangzó : e, ä, ë, a, o, ó, ö : ánggyót, bajucot, csälédët ~ 
családot, csűret, filet, gyärmëkët ~ gyärëkët, ízät, kólbácot, lejet ~ 
läjät, nyakat, őzät, rosszat, szemet ~ szëmät, szöszöt, üveget ~ 
öveget ~ ëvägät. A c s o n k a tőhöz is járul a tárgy ragja : 
bűrt, csűrt, gaszt, lëjt, órvast, rokont, szílt ~ szilt. 

többesszám ragja előtt ; a tővégi magánhangzó az a, ä, 
e, ë, i, o, ö : bűrök, családok ~ csälédëk, csűrek, filek, gazok, 
gyürëkëk ~ gyärmëkëk ~ gyärëkik, ízäk ~ izzek, kólbácok, 
läjëk, nyakak, órvasok, őzäk, rokonok, rosszak, szíläk, szëmäk ~ 
szemek, üvegek ~ övegëk ~ ëvägëk (ez utóbbi egészen ritka). 

T e l j e s t ő használatos a birtokos személyragok előtt is. 
Egyes számban a következő tővéghangzó állhat : o, ö, ë, e, 
ä, a : ánygyom, bűröm, filem, gyärmëkëm, ízäm, nyakam ; ány¬ 
gyod, bűröd, filed, gyärmëkëd, ízäd, nyakad; ánygya, bűrä, 
file, gyärmëkä, ízä, nyaka. Kivétel a bajicca ~ bójca, csäléggyä ~ 
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csälíggyä ~ csalággya, kolbácca, ëccsä, rokonnya, üvegje ~ 
övegje, ahol a c s o n k a tőhöz járult a -ja, -je birtokos személy
rag és a szám, szád alak, ahol a régi szá tőhöz járult a személy
rag. Többes első személyű az ü, u, é : bűrünk, csälédünk ~ csalá
dunk, ëcsénk. Itt is, mint a többes 2. és 3. személyben az említett 
szá tőhöz járult az -nk személyrag. Többes 2. személyben 
o, ö, ä, e, é, a : bűrötök, gyärmëkëtëk, kólbácotok, nyakatok, ëcsé
tëk, szëmätëk. Többes 3. személyben o, ö, i, u : bűrök, gyärmëkik, 
kólbácok, läjëk, nyakuk, ëccsik, rokonnyok, szájok ~ szájik, 
szëmëk. 

Az -n határozórag előtt ; a tővégi magánhangzó i, ë, o : 
filin, läjën, nyakonn, szílin ~ szilën. 

A -be, -ben, -hoz, -ra, -vel, -ű ~ -ú, -nek, -ig stb. határozó
ragok előtt mindig c s o n k a t ő áll. 

Az -s melléknévképző előtt mindíg a t e l j e s t ő hasz
nálatos ; tővégi magánhangzók az ö, o, ë, e, a : bűrös, éhës, 
files, gazos, hitës ~ hütös, nyakas. 

Az -i melléknévképző a c s o n k a tőhöz járul : órvasi. 
Megfigyelhető, hogy a régebbi ragok előtt gyakoribb a tel

jes tő megmaradása. Csak a -t tárgyrag esetében van ingadozás. 
Itt már előfordul néha a csonka tő is a teljes tővel párhuzamo
san. A fiatalabb határozóragok minden esetben a csonka, 
mássalhangzóra végződő tőhöz járulnak. 

B) Többalakú változó névszótövek. 

1. Hangzónyújtó névszótövek. 

A hangzónyújtó névszótövekben a régi, teljes tő megőrizte 
a rövid hangzót, a rövid, újabb tőben pedig hosszú hangzót 
találunk (madár ~ madarat, bogár ~ bogarat). A teljes tőhöz 
járulnak a régi ragok és képzők, az újabb képzők és ragok előtt 
a rövid, hosszúhangzós tő áll. Az egymással szabályosan válta
kozó hosszú, illetőleg rövid hangzót Gombocz elnevezésével 
váltóhangnak nevezzük.1 

A hangzónyújtó névszótöveket a szerint, hogy magas
vagy mélyhangúak, illetőleg egy- vagy többtagúak, a következő 
csoportokra oszthatjuk : 

1 Ezzel a kérdéssel foglalkozott : B a r t h a J ó z s e f , Nyr. 
XXIII, 117. S i m o n y i Z s i g m o n d , TMNy. 292—93, 306. 
S e t ä l ä E m i l , Über Qaantitätswechsel im finnisch-ungarischen 
I. S. T. Ün. XIV, 3; 1895. S i m o n y i , Nyr. XXIX, 241 MNy. I 88; 
és II 244. Die ung. Sprache. 339. G o m b o c z Z o l t á n , NyK. 
XXXIX, 229. MSTOu. XXX. 141. S z i n n y e i J ó z s e f , Fgr. 
Sprachw2. 46—7., 27 kk. K a r j a l a j n e n , Zur Osztaikhscen Laut¬ 
geschichte. SUT. im. 23. 1905. K a n i s z t o , Wokolismus der 
ersten Silbe im wogulischen u. o. 46. 1919. R i e d l S z e n d e , Magya
rische grammatik. 



102 

á ~ a váltakozás egytagú szavakban. 

ház (-at, -ak ~ -ok, -am, -ad, -a, -unk, -atok, -ik ~ -ok, 
haza, hazunnat, -ba, -búl, -núl, -túl, -án, -as) fn. , 1 . haus, 2. szoba'. 
— Mindën házat mëgjárnak kántálni. Addig mama kisëpri 
a házat ( = szobát). Kócsot attam, házokat csináltam. Bogár 
nëm vót a házamba. Szíp, rëndës házajik vagyon a Szilágyba 
(a magyaroknak). Ojan lomp, ojan a házik mind a klozëtt. 
Odahaza van a házoknál. Hazunnat is mindik fogok kapni 
mindënt. Ahogy bémënünk a Bámfi házba, nëm szabad, asz 
monygya, ácsorogni. Nëm szabad a szëmätät ästä kivinni 
a házbúl, (mert) kidobja a szërëncsét. A házátúl älszállittyák 
nyócvam fillérbä. Mënnyätëk äl a hásztúl ! Ha mëgällik ëty 
tähény a háznál, nëm adnak ki sëmmit a hásztul három napig. 
Mír ül a más házán ? 

lágy (-at, -jabb, lagymatag) mn. ,weich'. — Vigyíl ëty kis 
láty sót, tëdd ëgy ronygyra a tűsz szäkrénynäk a plattyára. 
Sokkál lágyjabb ämbërëk. Lagymatag ämbër (rákérdezéssel). 

láng lang (lángot, -ja, -ol) fn. „flamme'. — A lang is mäläg 
Tënné a lángot a szájába, szúrná a kést a tórkába! Íg, ík, csak 
sänyväd, nëm langol. 

nyár (nyarat, nyarak, nyara, -onn, -rál, -ba ~ -ba, -i, 
nyaral) fn. ,sommer'. — Májd a jövő tavas s a jöő nyár (meg
hozza a háború végét). A nyarat is älalutta. Hogy írünk még 
ëccër nyarat (vagy nem, nem tudja)! Vínasszonyok nyara 
van ősszäl. Nyáronn is nyóc-kilänc órájig aluszik. Naty hősig 
vót a nyáronn. A nyárba sokat lëvëttäk ( = lefényképeztek). 
Csak ot vót nyarálni a Varisán (a havas egy részének a neve). 

sár (-t, -ok, -on, -os, -oz) fn. ,koth, schmutz'. — A sár lë¬ 
ëttä a lábamrul. Pucol lë a sárt a csizmádrúl, Gyuri! Naty 
sárok vótak ara fälé. Ojan sáros lënnä? Békentem sós sárál. 
Mind összäsároszta az ülíst. 

á ~ a váltakozás többtagú szavakban. 

bogár (bogarat, bogarak, bogaram, bogarad, bogara, bogarunk, 
bogaratok, bogarik ~ -jok, bogaras) fn. ,käfer'. — Hogy a bogár 
tisztújon, váj a fírëg (azért takarít). Bogarak nincsänäk nálunk. 
A szëmä bogara, monygyák. Sog bogarik vót minditig, mä 
nëm takaritottak. A fija bogaras, politikás ämbër. 

darázs (-t, ~ darazsat, darazsak, -om, -od, -zsa, -unk, -otok, 
-zsok, -ol) fn. ,1 . wepse, 2. a kötény, a fersing és a muszuj fölső 
részén lévő díszítés'. — Van od darázs älíg! Mëgüttäm ëgy 
darást, szinta mëkcsípëtt. Nëm láccik a darázzsa. Ha kivárja, 
asz monygyág, darázsol. 

fazék fázík ~ fazék (ritka!) (fazokat, fazakak, fazakam, 
fazakad, fazaka, fazakunk, fazakatok, fazakok, -ba, -hoz, -kál, 
fazakas ) fn. ,topf'. — Puhatolósztam, szagóltam, hova vittä 
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a fazakad bórrál. Sok fazakad van, te Kati! Fazígba tëttük 
a gyükärät. Te, mi közöd neked ahoz a fazíkhoz ? Fazékkál 
vittä a bórt. Fazíkszámra (itta a bort). 

fonál fonal (-at, -ak, -am, -ad, -a, -unk, -atok, fonáljok, 
fonálbúl, -lál) fn. ,kender vagy lenszöszből font szál, míg nincs 
a vászonba szőve'. — Mind összäbontotta ( = összekúszálta) 
a fonalat. Fílëk, hogy ott összäszaggatod a fonalakot s megvér 
mama. Inkötő ( = ingkötő), rëndës fonálbúl. Fonallál csinál
ták hamarébb. 

három (hármat, hármadik, hármad, hármon, hármas, hár
madol) szn. ,drei'.1 — Van három román lakos. Hármadik 
este röggönyre ( = röntgenre) tettek. Ém biz én nëm vätëm 
mëk hármadnabba së ëccër (az ágyat). Hármadnapra vissza
mëntëm én. Azok hármom vótak. Kettős, hármas házam van. 
A hármas halomná ot van a három kű. Hármadóltam, felibe 
dógosztam. 

kanál kalán ~ kanál (kalánt ~ kanalat, kalányok ~ kana
lak, kalányom ~ kanalam, kalányod ~ kanalad, kalánnya ~ 
kanala, kalányunk ~ kanalunk, kalányotok ~ kanalatok, kalány¬ 
nyok ~ kanalok) fn. ,löffel'. — Hapszëdő kalán. Béhozám äszt 
a kanalakot a bódbul. Nëm vót ëty kalánnya vaj ëgy villája 
othun. Fakalányunk van a konyhába alig. 

kosár (kosarat, kosarak ~ -ok, kosaram, kosarad, kosara, 
kosarunk, kosaratok, kosarik ~ kosarok, -ba, -rál) fn. ,korb'. — 
Nëm vót csak ëty pár kosár. Ted le aszt a kosarat ! A kosarakat 
vigyäm? Käräk kosárokkál mënt. A szëdőnäk (t. i. szüretelő
nek) van ëty kosara. Kosárba rakják a szőllőt. 

madár (madarat, madarak, madaram, madarad, madara, 
madarunk, madaratok, madarik ~ madarok, madarász) fn. ,1 . vo¬ 
gel', 2. Jómadár, gazfickó, gazember'. — A madár lëäsëtt 
a hidäg miján. A fattyak is fokták a madarat. Läsëm a madarat, 
lëhasalok a lájtórjára. Ahogy jövök-mënyëk a csűrbä, (gondo
lom) mëgáj madarak, s a lájtórját äkapom. A fülemile a mi 
madarunk (t. i. a földműves embereké). Íteti a madárrál. 

mocsár (mocsaras) fn. ,sumpf'.2 — Mocsaras häré lë¬ 
fäkszik, nagyot álszik. 

mozsár (mozsarat, mozsarak, mozsaram, mozsarad, mozsara, 
mozsarunk, -nak) fn. ,mörser'. A mozsár az, amiväl törik mëg 
a borsot. A mozsarat is láttam. Nekem is vam mozsaram, réz¬ 
bül. Mozsárnak csak asz monygyák (t. i. a bors vagy más fű
szer megtörésére használt szerszámot) s az ágyut. 

parázs parázs ~ parázsa (parazsat, parazsak, parazsam, 
parazsad, parazsa) fn. ,glut', mn. ,omlós'. — Nincs parás, 

1 A három a hangzó-toldó hangzóvesztő névszók közé is tartozik. 2 Ritkán használt névszó. Csak rákérdezés útján lejegyzett alak
változatokat közölhetnék. A beszélgetés folyamán csak ezt a példamonda¬ 
tot hallottam. 
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kialutt. Fris, parázs a tököm ( = friss, omlós a döblec)! Hozz 
ë kis parazsat, tä lëján! Van jó parázsa a kämäncébä. 

pohár pohár ~ puhár (poharat ~ puharat, poharak ~ 
puharak, poharam ~ puharam, puharad, puhara, puharunk, 
puharatok, puharok, -ba, -ból) fn. ,glas'. — A poharat a szájáig 
(emelte). Älévëszën asztán níty puharat. Dä mikó mëgittuk 
a második puharat, näki a dúdnak ( = elkezdtünk énekelni)! 
Annyi puhara vót annak! Úty csórgatta bäli a puhárba. 

szamár (szamarat, szamarak, szamaram, szamarad, szamara, 
szamarunk, szamaratok, -jok, szamarabb, -nak) fn. ,esel', mn. 
,buta'. — A Pisti épülettye mellett tártották a szamarat. Szama
rak vótak biz azok mind. A kössígnäk vót szamara. Mëglátta 
a szamárnak a filit (a sötétben s megijedt tőle). 

é ~ e váltakozás egytagú szavakban. 
bél (bälät, bäläk, bäläm, bäläd, bälä, bälünk, bälätëk, bälëk, 

-ës, bälü ~ -ü) fn. , 1 . darm, 2. kenyérbél'. — Ha van näki 
valami bél összägyürränísä (t. i. az állatnak, azt gyógyítani 
kell). Fazígba töttük a gyükärät, a kitakaritotta a bälät. Csak 
ëty täkänö këllänä, hoty kimossák a bäläkät. (Olyan undorító) 
mosni aszt a bäläkët. Odaállitom a bäläkhëz (hadd mossa). 
Úty kirászta a bälämët is a szäkir. Jáj , a hidäg rázza ki a bälä
dät ! Araszozs bälä vót (a kenyérnek). Näm lëz gyúrós a bälä, 
ha mégëccë mëggyúrom. N gybélü ämbër vót a! 

dél dil ~ dil ~ dél (dälät, -bä, dillő, dillél) fn. ,mittag'. — 
Díläbid váj vacsora (ez)? A níp ägisz áldod dílälőtt ihatott. 
Ëgiz dílälőtt alutt. Dälät harangoznak, má díl van. A csórda 
od dillél a csórgónál. 

dér (deret) fn. ,reif. — Nagy dér vót a tënnap. Nëm hagy¬ 
gyák, amég deret kap. 

ég ég ~ ig (ägät, ígën, ígbä) fn. ,himmel'.1 — Van az a 
szërëncsétlän lëjanyom, nëm ëtt a ma sëmmit az ég alatt. 
Minditig az ägät nísztä. Sűrü csillag ritkán ragyog az ígën 
(Nd.). E tiszta, ahogy az Isten atta az ígbe. 

ér (ärät, äräk, äräm, äräd, ärä, ärünk, ärätëk, árëk, -bä, 
-hëz) fn. ,ader'. — Az ér, úgy monygyuk. Ärät vág rájta. Én úgy 
lägyëngülök az ärämbül, ha nëm iszok! Az érbä mozog a vír. 
A filim van ëggy in s jobbam hozzá tudok jünni az érhëz 
(ha vért akar ereszteni belőle). 

ész (eszet ~ äszët, äszëm, äszëd, äszä, äszünk, äszätëk, äszëk, 
äszibä, -szäl, -ën, äszältän, äszës) fn. ,vernunft'. — Nagy ész, 
nagy äszä van. Jó äszët adott az Istän näki. Én nëm törném 
rájta az äszëm. Näkëd is vót ahoz äszëd. Csak annyi vót a fija¬ 
tal ( = fiatalkori) äszëm. Hogy nëm jű äszëmbä az äläjä! Nëm is 

1 Rákérdezéssel ismerik a birtokos személyragos alakokat is, de 
beszédben egyetlen esetben sem hallottam. 
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áll az äszä ëgy nimäjnäk (t. i. a tanulásra). Többät ésszäl mind 
ärőväl. Të së äzën az észëm vótál fijatáljap ( = fiatalabb) 
korodba. 

fél fíl ~ fil ~ fél (fälät, fälä, fälit, fälirä, fälës, fäläz) 
mn. ,halb'. — Odadott éty fíl hót häjät. Ëty fil napot itt ült. 
Ëty fél dëcinyi (pálinka) jó. Ha fälit kiägiszitëttä, jó vót. 
A fälä tämplomot a maga kőccsígin csináltatta. A bärső fälä 
ki vód gyalúlva. Az uccájtó fälit lärájzolta. Az ársó fälirä 
(teszik a súlyosabb tárgyakat). Fölës vót a gabona ( = felében 
osztoztak). Úty fäläsztík ki a gaszt ( = választották ki a magot 
a gazból). 

hét hét ~ hít (hetet, hetek, hetem, heted, hete ~ hätä, hetünk, 
hetetëk, hetëk, hétën, hétnäk, hétig ~ hítig, hetfü, hätüs) fn. 
,woche', szn. ,sieben'.1 — Hat hetet feküttem a kórházba. A mult 
hätäkën úgy vëttä a hónya alá a nyócvanöt kilózs zsákot. 
Mék három hätäm van, ahogy az órvas monta. Hat hétig tár
tott (a hűlés). Kilänc hítik fäküttäm. Hätfü ästírä mëglëssz. 
Hätfün lëssz András napja. Hogy älhaggya hätfüjig, így vót 
mëktárgyálva. Három hätüzs gyärmëk. Hat hetüsöket ( = hat 
hetes malacokat vett) valahun. A jövő hétnäk a dërëkán túl 
kéna főzni. Mos kapot vaty hét-nyóccász pengőt az ánygya. 
Kilänc hítig nyomtam az ágyat. Ki vagyok őtózvä hét-szëgrä 
( = cifrán).2 

jég jég ~ jíg (jägät, jägäm, jägäd, jägä, jígën, jägäs ~ 
jeges) fn. ,eis'. — Nëm szäräti a jägät, mä csúszik. A Szamos 
jägä vastag vót akkó. Jígën csináltuk a vasutat, a tálfát ( = talp
fát) fenyőfábul raktuk. 

kéz kéz ~ kíz (ritka!) (kezet ~ käzät, kezek ~ käzäk, kezem ~ 
käzäm, kezed ~ käzäd, keze ~ käzä, käzünk, käzätëk, käzik ~ 
käzëk, kezen, kézbä, kézbül, kízzäl, kezes ~ käzäs, készt) fn. 
,hand'. — Ojan szép két kéz vót, hogy én ojan szép két kezet 
nem láttam. Suta a käzäm. Fogja a käzämët, lázsd! Ájá, me én is 
teszem a kezemet. Mind ojam bükök ( = bütykök) vannak a 
käzämën. Käzämrä ( = reám) hattak mindënt. Élvágod a kezed! 
Elvágja a kezedet! Ot fäküttünk mi hanyután, a vizibätäksí¬ 
gët kaptuk (meg), hogy mëkfäkätëdëtt a közünk. A közünkkäl 
úgy béparámásztuk ( = beszegtük a vászon szélét). A szúrkot 
a käzirä is tëszik, hoty szíja (a kelevényt), hoty fokaggyon ki. 
Kézbä-való kändők, pántlikák (voltak régen). Onnet a fák alul 
kisöpröttä kízzäl. Úgy esmértek engëm, nëm monták, vigyek 
kezest. Käzässä vagyok. 

légy (lägyät, läggäk, lägyäm, lägyäd, lägyä, lägyünk, lägyä¬ 
tëk, lägyëk, -näk) fn. ,fliege'.3 — Dülök ä mind a légy. Ëgy 

1 Az e hang nyiltabb ä alakban is haliható a fel nem sorolt alakok
ban is. 

2 Gúnyos megjegyzés. 3 A birtokos személyragos alakokat rákérdezés útján jegyeztem le. 
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lägyät së tuttam bántani. Äzëk a lägyäk mindënt mëgësznäk. 
Nagy légynäk monygyák (azt, amelyik az állatokat bántja 
nyáron). 

mész (mäszät, mäszäm, mäszäd, mäszä, mäszünk, mäszä¬ 
tëk, mäszik ~ mäszök, mäszäl) fn. ,kalk'. — Béhozom a mä
szät s megmäszälëm a tüszäjt. Tä Kati, van ë kicsi mäszäd ? 
Nincs biza mäszünk, älfogyott. 

négy nígy (-ät, nëgyäd, nägyvän ~ nëgyvän) szn. ,vier'. — 
Ithun lësz nígy órára, ha van ägíssíg. Penygyél vászomból, 
nígy nyüstös. Iluska, aggy ëgy nëgyät kiló sót. Ëgy nëgyädä 
oda maratt ( = ott veszett a katonáknak). Hárminc-nägyvän 
ívrä (eldönti ez a háború a nemzet sorsát). Nëgyvän lëj vót 
kilója. 

név (nävät, näväk, näväm, näväd, nävä, nävünk, nävätëk, 
nävëk, nävü, -tälän, näväz) fn. ,nahme'. — Névästírä mëntünk 
ëccër. Az bánom, mí nëm vístäm bäli a näväm. Bikálnak a ne¬ 
vire vót csinálva. Van ëgy Rántás (gúnynév) nävü is. Táncoló 
háznak näväzik (azt, ahol a fiatalság táncolni szokott nyáron). 

nyél (nyälät, nyäläk, nyäläm, nyäläd, nyälä, nyälünk, 
nyälätëk, nyälëk, -näk, nyälü) fn. ,griff. — Csípnyél, hadaró 
(a neve). Hozzon ëty söprünyälät, váj kättőt. Villa nyäläm (is 
volt tartalékban). Fëjszä nyälä a käräkäsnäk van. Fílt a lapát 
nyälitül. Az ärdőm vótak jó nyélnäk valók. 

szél (szälät ~ -t, szäläk, szälä, -läl, szäläs) fn. ,wind'. — 
Mos jó üdő vam, fújnak a szäläk. Ott is, azon a síkságon (fú) 
a Szamosnak a szälä. 

szén (szänät, szänäm, szänäd, szänä, szänünk, szänätëk, 
szänik ~ szänëk, -näk, -ën ~ szenen, szänës) fn. 1. ,glut', 
2. ,kohle'. — Aszt a szänät hasznája. A szänä is äl van aluva. 
A cigány hasznája szénnäk. Szänës vizät vét (a megígézettnek, 
hogy meggyógyuljon). 

tej té ~ téj ~ täj (täjät ~ tejet, täjäm, täjäd, täjä, täjünk, 
täjätëk, täjëk, tébä) fn. 1. ,milch', 2. ,juh-beméréskor egy egységnyi 
tejmennyiség'. — Ot vam benn a sok té. Van té, tojás, téfël 
bälé. Itt a téj. Kimirëm a täjät. Ëty kupára fäjtäk ëty täjät. 
Két litër tejet lëád (egy juh). Nincs täjä näki së. Vót täjëk 
a tavasszál. Tébä tëd bälé! 

tél tél ~ tíl (ritka!) (tälät, täläk ~ telek, täläm, tälünk, 
télbä, tílirä, -ën ~ ënn, téli, täläl) fn. ,winter'. — Jó tälünk 
vót a taváj. Télën, tavaszig mindën istanëdët ( = Isten adta) 
pintëkëm mëntäm Zilájra. A läginyëg bügatyába, tílëm posztó 
nadrágba (jártak) s vót itt (a varrásban oldalt) ojam fäkätä 
s piross (posztó). Télënn is (gyüjti a falevelet), ha kap 
szárazot. 

tér (teret, terek, tere ~ tärä, -en ~ ën) fn. 1. ,sík, téres hely', 
2. ,tér (városban)'. — Csak az a kis tärä vót a Szabójé. Szína 
rít täribä vót nyóc köblös, húsz-hárminc víkás (földem). Nap¬ 
fëjűtäkor a Szécsënyi térëm vótunk. 
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vér vír (-t, -ëm, -ëd, -ä, -ünk, -ëtëk, -ik ~ -ëk, -ës -ëz) fn. 
,blut'. — Abba úgy bännä vót az olá vír ! A kórházba kesztik 
a vírt élvënni. Mëktisztittya az ämbërnäk a vírit, a gyomorra 
jót tëszën (t. i. a bor). Összävírësztä a käzit is. 

é ~ e váltakozás többtagú szavakban. 
cserép csäríp ~ csärép (csäräpät, csäräpäk, csäräpäm, 

csäräpäd, csäräpä, csäräpünk, csäräpätëk, csäräpik ~ csäräpëk, 
csäräpäs) fn. ,dach ziegel'.1 — Drága vót a csäríp akkor. 
Nëm vët csäräpät sënki. Nëm vót csäräpä sënkinäg, dä näkëm 
vót. Csäräpäs haju vót a cukórdinnyä. Szálmás házak, csäräpä¬ 
sëk (is vannak ma). 

derék dërík ~ dërék (dërëkat, dërëkak, dërëkam, dërëkad, 
dërëka, dërëkunk, dërëkatok, dërëkok, -ig, -án, dërëku, dërëkas) 
fn. 1. ,rumpf, 2. ,közép', mn. ,brav'. — Nagy, dërík ämbër 
vót. Nagy, dërík asszon, dä piross a mind a rózsa. Lënyomja 
a rosz lúbűr-dërëkaj. Ojanok vótak (a szálfák) mind a dërëkam 
s a bújbälëm ( = bujkám). Bizony Istäm fáj a dërëkam. Ëgy 
zacskóba sót tëgyäk, (mondta az orvos) tëgyäm a dërëkára. 
A kozsók nëm vót ( = nem ért) csag dërékig. Nëm szärätëm 
aszt a dërëkast (t. i. a derekas kötényt). A jövő hétnäk a dërëkán 
túl kénä főzni (a pálinkát). 

egér ägér ~ ägir (ägärät ~ egeret, ägäräk, ägäräm, ägäräd, 
ägärä, ägärünk, ägärätëk, ägärëk, ägärészik) fn. ,maus'. — 
A csűregbe ëggy egeret ha fok szëgin (bagoly). Gabonázsba 
az ägäräk në urálkoggyanak s macska id bänn. A pocägir, asz 
patkány. Nincs ëggy ägärünk së most a gabonázsba. 

egyéb ëgyéb ~ ëgyíb (ëgyäbät, ëgyäbäk, ëgyäbäm, ëgyäbäd, 
ëgyäbä, ëgyäbünk, ëgyäbätëk, ëgyëbëk, ëgyäbütt) névm. ,anderer, 
sonstiger, sonst'.2 — Csak a jószák hibás ( = hiányzik), ëgyép 
sëmmi. Csak fäkätíbä vót it, nëm vót ëgyíp filä cifraság. 
Ü ëgyäbäd gondólt, vëgyäm mëg az ű részit (mondotta). Ëgya¬ 
büt këllänä, ahum vam büjäbbän. 

elég älíg ~ älig ~ ëlig (älägät, älägän) hsz. ,genug'. — 
Marad azé tärmő ág älíg. Két karika (meghagyása a szőlőmet
széskor) älig. Älig naty törtinät vót. Vam pëtlórijom ( = petró
leum) ëlig. A kätëk fijoknak adott älägät (a vagyonából). Ki¬ 
szivutt ëty-két szivóval, ivutt älägät. 

fedél fëdél ~ fëdíl (fëdälät, fëdäläk, fëdäläm, fëdäläd, fëdälä, 
fëdälünk, fëdälätëk, fëdälëk, fëdälü, fëdäläs) fn. ,dach'. — Az iva¬ 
dékunk használhassák fëdíl alatt. A szálma fëdälät lëszëttík 
s csäräpäst csináltak. Asz sütityjäbb ( = sötétebb), a szálma¬ 
fëdäläs (padlás). A szálma-fëdälü vót rígën (t. i. a ház). 

1 A személyragos alakok nagy részét rákérdezés utján jegyeztem le. 2 A személyragos alakok nagy részét nem hallottam a közbeszéd
ben ; rákérdezéssel gyüjtöttem. 
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fenék fänék (fänäkät, fänäkäk, fänäkäm, fänäkäd, fänäkä, 
fänäkünk, fänäkätëk, fänäkik ~ fänäkëk, fänäkin) fn. 1. ,grund', 
2. ,segg'.1 — Fänäkät tëszën (a hordónak). Fórdízsd a fänäkä¬ 
dët ! Váj a fänäkibä tëszik (t. i. a koporsót a sírnak a fenekére) 
s pácse bune,2 nyugoggyál. Mëkcsinálta a fänäkit. A fänäkin 
kijukatt a lábas. 

gyökér gyükér (gyükärät, gyükäräk, gyükärä, -bä, gyükäräs¬ 
tül) fn. ,wurzel'. — Fazígba tëttük a gyükärät, s úty fősztük. 
Szíttam ( = szidtam) még a gyükärit is a sónak. A gyükärit 
vágjuk äl, hogy në sárjaddzík. 

kenyér kënyér ~ kinyér (kënyärät, kënyäräk, kënyäräm, 
kënyäräd, kënyärä ~ kinyärä, kënyärünk, kënyärätëk, kënyärëk) 
fn. ,brot'. — Kinyér, kä ? Ithun a kapávál käräsël kënyärät 
magadnak. Akkora kënyäräkët süttäk mind ëggy-ëty tál. Szikra 
kis kënyäräm van. Mindënnapi kënyärünkët (megadja Isten). 
Näkik van kënyärëk. 

kerék kärík (käräkät, käräkäk, käräkäm, käräkäd, käräkä, 
käräkünk, käräkätëk, käräkëk, käräkënn, käräkäs) fn. 1. ,rad', 
2. ,fonókerék'. — Mos már úty kérik a käräkät, órsót. Fokta 
a käräkät (hogy ne forogjon). A käräkäk tängëjig mëntäk 
a vízbä. Níty tiszta új käräkäm van. Käräkënn a szílim vót 
pándlika, váj hárásszál vót kidiszitvä. Pándlika rájta käräkënn, 
rájta maddzag (a pártán). Ägisz käräkëm mëgjárta kürüllät¬ 
täm, mëgesmärt. Vízi malom, käräken járd hënnä a víz. Kärä
käs mästërsígët is kitanúlta. 

kevés kävís ~ kävis (käväsät, käväsäbb, käväsänn) mn. 
,wenig'. — Nyúl is kävís van itt. Csakhogy most nagyon kävis 
az áru. Attul asztám má mëkhúzzák, käväsäb rëndbä fäj. 
Käväsäp szëmät át, ha lágy (a gabona). 

kötél kötél ~ kötil (kötälät, kötäläk, kötäläm, kötäläd, 
kötälä, kötälünk, kötälätëk, kötälëk, kötäläs [= aki kötelet árul]) 
fn. ,strick'. — Vót ojan nëgyvän öläs kötil. Naty kötäläkët 
vëttünk. Jó vastak kötäläjim vót. 

közép (közzäpä, közzäpit, közzäpin) mn. ,vminek a közepe'. 
— It vót az udvar közzäpin a ház. 

levél lävél ~ levél (lävälät, läväläk, läväläm, läväläd, lävälä, 
lävälünk, lävälätëk, lävälëk, -rä, -lél, läväläs, läväläz) fn. 1. 
,brief, 2. ,blatt'. — Hamarébb odamënt az a huncfut lävél 
(amit a pap küldött) az ëspërëshëz, mind a két ämbër (akik a 
község megbízásából mentek). Ki kűttä a lävälät ? Szëttük 
a lävälät. Annak má ípjäbb a lävälä s a fája. A lävälit 
hullattya (már a fa). Mä a szárja rëjá, a pillangó a lävélrä 
(t. i. a petét). Piros ótot rózsás (kendő) kék levéllél ézs ződ 
virág. Két rent tőtisës, macskanyomos, leveles (varrás minta). 
A kislëján tavaj is läväläsztä ( = írt levelet) az annyát. 

1 Ritkán, inkább a gyermeknyelvben használatos alakok. A sze¬ 
mélyragos alakokat rákérdezéssel gyűjtöttem. 2 Rumén szólás ; szószerint : jó békét !, azaz békességet! 
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nehéz nähíz ~ nehéz (nähäzät, nähäzäk, nähäzänn, nähä¬ 
zäbb, -sig) fn. ,schwer'. — Nähíz ítäl a káposzta. Mijen nehéz 
vót, máj mëkszakattam. Nehéz vót a lävëgő. A szäkérnyárs 
nähäzän csúszot ki (a helyéről). 

szekér szekér ~ szäkir (szäkärät, szäkäräk, szäkäräm, szä¬ 
käräd, szäkärä, szäkärünk, szäkärätëk, szäkärëk, szekerenn, -rül, 
-bül, szäkäräs, szäkärästül, szäkäräcskä, szäkäräzik) fn. ,wagen'. 
— Sárjúvál mëgrakva jün a szäkir. Jönnäk mëgrakva a szäkä
räk. Vasszäkäräket (láttam) az úton. Vót vaty három-níty 
szäkíräl. Sárijék iránt ( = irányában) lëäsëtt a szäkérül. Én 
nëm mënëk a szekerenn. Kis szäkäräcskä sárju vót. 

szemét szëmít ~ szëmét (szëmätät, szëmätäk, szëmätäm, 
szëmätäd, szëmíttyä, szëmätünk, szëmätätëk, szëmätök, -bä, szë¬ 
mätäs, szëmätäl) fn. ,mist'. — Kisöpröttäm a szëmätät. Vërëzs¬ 
bëty, filämilä a csüpügbä vótak, a gazba, szëmídbä. Äsz csak 
szëmétnäk montuk rígën (t. i. az ilyen apró, ágfát). 

tehén tähén ~ tähény ~ tähin ~ tehén (tähänät, tähänäk, 
tähänäm, tähänäd, tähänä ~ tähinnyä, tähänünk, tähänätëk, 
tähänik ~ tähänëk, -ën) fn. ,kuh'. — Herílt tehém vót. Ha mëg¬ 
ällik ëty tähény a háznál, nëm adnak ki sëmmit a hásztul 
három napig. Kizsbórjas tähänät adott äl. Nëm fostoros 
( = gyönge) tähänäk vótak. Szíp tähänäji vót Jóskának. Kéd 
biháj-töhinën béhúsztam ( = kerestem) nígyäzër lëjt. 

tenyér tenyér ~ tënyér (tänyärit, tänyäräm, tänyäräd, tä
nyärä ~ tënyärä, tënyärünk, tënyäräëtk, tänyärëk) fn. ,flache 
hand'.1 

veréb väréb ~ veréb (väräbät, väräbäk, väräbäm, väräbäd, 
väräbä, väräbünk, väräbätëk, väräbëk) fn. ,sperling'. — Äz a 
värëp, csóka, várju (gyakori madár itt). A väräbät ippän näm 
(szeretem). 

í ~ i, ú ~ u, ű ~ ü váltakozás. 
kút (kútat ~ kutat, kútak ~ kutak, kúttya, -ba) fn. ,brun¬ 

nen'. — A kutat kiásták ott. Bälévét ëgy bolond a kúdba ëty 
kövät, asztám más vëgyä ki. Nëm vót sok kúttya a falunak. 

lúg (-ot, -om, -od, -ja, -unk, -otok, -jok, -os, -oz) fn. ,lauge'. 
— Mindig aszt a lúgot öntik s mälägitik. Van älig lúgod Iluska? 
Lúgos víz (amibe teszi a szennyes ruhát). 

nyúl (-at ~ nyulat, -ak ~ nyulak, -am, -ad, -ja, -unk, -otok, 
-jok, -nak) fn. ,hase'.2 — A nyúl, aki bémënt a várba, asz ki 
nëm jütt. Egy lüvissäl úgy lëlűttä a nyúlat, rókát! Imitt-
amott lűttäk őzät, nyulat. A víz mällätt vátozik át nyúlnak, 
kutyának (a boszorkány). 

rúd (-at, -ak, rúggya, -ra) fn. ,stange'. — A gyepübe nyomta 
a rúdat. Az a szäkír rúggya, hosszu. Në áj a rúdra, me letörik! 

1 Rákérdezés útján gyűjtöttem nagy részét. 
2 A személyragos alakokat rákérdezéssel gyűjtöttem. 
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szív (szivät, sziväm, sziväd, szivä, szivünk, szivätëk, szivök, 
szivën, szivü, sziväs) fn. ,herz'. — Vót ëgy naty kés a szivibä 
s aszt ki këllët vëgyík onnét. Annak nëm vér ëggyät së a szivä. 
Lëmënt a szivirül ( = lehúzódott a fájdalom más testrészre). 
A szivijír këll ügyäjëm magára. Tata, nëm lësz sziväs mëgën
gädni, mëkhúzzunk ë kis kását (a kézi őrlőn)? Lëgyäk sziväs 
(azt mondja), maraggyak ëggy órájig a malomba. 

tíz tíz ~ tiz (tízät, tízän, tízäs, tizäd, tizädës) szn. ,zehn'. — 
Tisz forintot tëgyën lë s vigyä a käcskit. Nëm dógoszta tizäd 
ríszit annak a tärinäk mind én (s mégis hamar meghalt). Tizä
dës lëtt a magyaroknál. 

tűz (tüzät, tüzäk, tüzäm, tüzäd, tüzä, tüzünk, tüzätëk, tüzik ~ 
tüzök, -bä) fn. ,feuer'. — Van ë kis tűz, mégis jobb. Tüzät rak
tunk az üst alá. Mijóta hazamëntäm, mind a tüzäd bújtam. 
A fänä ässík a tüzibä s a fájába bäli! Mëgmäszälëm a tüszäjt 

úr (-t ~ urat, urak, uram, urad, ura, urunk, uratok, urok, 
-on, -i, uraság) fn. 1. ,herr', 2. ,gatte'. — Órszákkärülő úr vód, 
dä annyira ( = nagyon) mëgbízod bännäm. Két tiszt úr áll 
(künn). Úgy láttam mind a tanár úrt. Urat szógáltam vóna 
(ha odamegyek). Nëm lëttäk nagy urak. A tiszt urag bëgyöt¬ 
täk. Az urak suttognak ëgymásköszt. Adok ëty pokrócot is 
az uraknak. Älkärgätett az uram. Mëkkapta ott az ura (a taní
tót a feleségénél), mëkkonyogatta ( = megverte) az ura. Az Éva 
urát nëm tudom minäk hítták. Csudálkozom Hórti méltóságos 
úron (hogy nem csinál rendet a zsidók közt). Úri ämbër létirä 
nëm szígyëlli! Urakhäjt tësznäk riskását is a gömbedzbe. 
Urakhäjt csak cibräläväst ësznäg (disznóöléskor), dä it paraszt 
háznál ëgy nagy istänëzs bogrács húst. Ot mëgint ëggy uraság 
vót. 

út (-at ~ utat, -ak ~ utak, -am, -ad, úttya ~ uttya, -unk, 
-atok, uttyok, -on ~ -onn, -nak, -hoz, utas, utazik) fn. ,weg'. — 
Dä mijäm főggyäji vótak, ahogy az út mënyën! szép séta¬ 
utak. A fojamig a Simon uttyáná (a dűlő neve). Äzëk a rígi 
mënyäcskék äfokták a lägint az úton. Itt a Szántó s az útonn 
ärül, a mind a Bárcsajijé vót. Mírnök úr, mi mënünk útnak 
( = indulunk)! A bikalinak (a bikali határnak) a szëgälättyä 
járt oda ki a vasúthoz. 

víz víz ~ viz (vizät ~ vizet, vizäk ~ vizek, vizäm, vizäd, 
vizä, vizünk, vizätëk, vizök, vízbä, vísztül, víznäk, vízbül, vizäs, 
vízi, vizü, vizäl) fn. ,wasser'. — Mi a testus (=alapige ; kér
dezte a pap), akkó má mënyëm mind a víz a patagba. A visz 
csak mind emiszlődik vissza ( = visszafolyik a medencébe). 
Mëkkapálni szípën a tövejit, jobbam beveszi a vizet. Vizät 
ëggyáltalán nëm vót szabad inni. A gyäpën a vizät äräsztët¬ 
täm (le a szántóföldről). Älfő a vizäm. Na, hoty físz a vísztül! 
Öt nap múlva ki (veszik) a vízbül (a kendert). Näki a víznäk 
(ha szomjas nyáron)! Ha valami vizäs, asz monygyuk, lucskos. 
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Vizänyës a häj. Vizänyës a tó, iszapos. Vízimalom, käräkenn 
járt a viz (a turbinában). 

A felsorolt névszótöveknek ezek szerint a következő válto
zatai vannak : 

1. teljes tő rövid váltóhanggal : pl. bogarat ; 
2. teljes tő hosszú váltóhanggal : pl. kosárok ; 
3. csonka tő rövid váltóhanggal : pl. madarász ; 
4. csonka tő hosszú váltóhanggal : pl. madárnak. 
A tárgy ragja (-t) járul : 
1. teljes, rövid váltóhangú tőhöz; a tőhangzó 

a, ë, e, ä : nyarat, bogarat, darazsat, fazakat, fonalat, kanalat, 
kosarat, madarat, mozsarat, parazsat, poharat ~ puharat, szama
rat ; bälät, dälät, deret, ägät, ärät, eszet ~ eszët, fälät, hetet, jägät, 
kezet ~ käzät, lägyät, mäszät, nävät, nyälät, szälät, szänät, tejet ~ 
täjät, tälät, tärät, csäräpät, dërëkat, ägärät ~ egeret, ëgyäbät, 
älägät, fëdälät, fänäkät, gyükärät, kënyärät, käräkät, käväsät, 
kötälät, lävälät, nähäzät, szäkärät, szëmätät, tähänät, väräbät, 
kutat, nyulat, szivät, tüzät, urat, utat, vizät ; 2. teljes, hosz¬ 
szúváltóhangú tőhöz : házat, lágyat, lángot, hármat, 
nígyät, kútat, lúgot, rúdat, tízät, útat ; 3. csonka, hosszú
váltóhangú tőhöz : sárt, darást, kalánt, szélt, vírt, úrt. 

A rövid és hosszú váltóhangú tőalakok közötti eltérés, 
különösen a mélyhangú névszókban, kezd kiegyenlítődni. 
Ma még nagyobbára párhuzamosan fordul elő a hosszú és rövid 
váltóhangú alakpár. Ez a kiegyenlítődés csak a tárgyrag előtt 
jutott ennyire előhaladott állapotba. 

A többesszám ragja (-k) járul : 
1. a teljes, rövid váltóhangú tőhöz ; a váltó

hang a, ä, e : nyarak, bogarak, darazsak, fazakak, fonalak, kana
lak, kosarak, madarak, mozsarak, parazsak, poharak ~ puharak, 
szamarak ; bäläk, äräk, hetek, kezek ~ käzäk, lägyäk, näväk, 
nyäläk, szäläk, telek ~ täläk, täräk, csäräpäk, dërëkak, ägäräk, 
ëgyäbäk, fëdäläk, fänäkäk, gyükäräk, kënyäräk, käräkäk, kötäläk, 
läväläk, nähäzäk, szäkäräk, szëmätäk, tähänäk, väräbäk, nyulak, 
sziväk, tüzäk, urak, vizäk ; 2. teljes, hosszú váltóhangú 
tőhöz : házak ~ házok, sárok, kosárok, kútak, nyúlak, rúdak, 
útak. 

Birtokos személyragok előtt állhat : 
1. rövid váltóhangú, teljes tő: egyesszám 

1. személyben ; váltóhang a, ë, e, ä : bogaram, fazakam, fonalam, 
kanalam, kosaram, madaram, mozsaram, parazsam, poharam ~ 
puharam, szamaram ; bäläm, äräm, äszëm, hetem, jägäm, käzäm, 
lägyäm, mäszäm, näväm, nyäläm, szänäm, täjäm, täläm, csäm
päm, dërëkam, ägäräm, fëdäläm, fänäkäm, kënyäräm, käräkäm, 
kötäläm, läväläm, szäkäräm, szëmätäm, tähänäm, tänyäräm, 
väräbäm, sziväm, tüzäm, uram, vizäm ; egyesszám 2. személyben : 
bogarad, fazakad, fonalad, kanalad, kosarad, madarad, mozsarad, 
parazsad, poharad — puharad, szamarad ; bäläd, ärëd, äszëd 
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heted, jägäd, käzäd, lägyäd, mäszäd, näväd, nyäläd, szänäd, 
täjäd, täläd ; csäräpäd, dërëkad, ägäräd, ëgyäbäd, fëdäläd, fänäkäd, 
kënyäräd, käräkäd, kötäläd, läväläd, szäkäräd, szëmätäd, tähä¬ 
näd, tänyäräd, väräbäd, sziväd, tüzäd, urad, vizäd ; egyesszám 
3. személyben : nyara, bogara, fazaka, fonala, kanala, kosara, 
madara, mozsara, puhara, szamara ; bälä, ärä, äszä, fälä, hete ~ 
hätä, fägä, käzä, lägyä, mäszä, nävä, nyälä, szälä, szänä, täjä, 
tere ~ tärä, csäräpä, dërëka, ägärä, fëdälä, fänäkä, gyükärä, 
kënyärä, käräkä, kötälä, közzäpä, lävälä, szäkärä, szëmätä, 
tähänä, tänyärä ~ tënyärä, väräbä, szivä, tüzä, ura, vizä ; többes
szám 1. személyben : bogarunk, fazakunk, fonalunk, kanalunk, 
kosarunk, madarunk, mozsarunk, poharunk, szamarunk ; bälünk, 
ärünk, äszünk, hetünk ~ hätünk, käzünk, lägyünk, mäszünk, 
nävünk, nyälünk, szänünk, täjünk, tälünk, csäräpünk, derekunk, 
ägärünk, fëdälünk, fänäkünk, kënyärünk, käräkünk, kötälünk, 
lävälünk, szäkärünk, szëmätünk, tähänünk, tänyärünk, väräbünk, 
szivünk, tüzünk, urunk, vizünk ; többesszám 2. személyben : 
bogaratok, fazakatok, fonalatok, kanalatok, kosaratok, madaratok, 
mozsaratok, puharatok ~ poharatok, szamaratok ; bälätëk, ärä¬ 
tëk, äszëtëk, hetetëk ~ hätätek, käzätëk, lägyätëk, mäszätëk, 
nävätëk, nyälätëk, szänätëk, täjätëk, csäräpätëk, dërëkatok, 
ägärätëk, fëdälätëk, fänäkätëk, kënyärätëk, käräkätëk, kötälä¬ 
tëk, lävälätëk, szäkärätëk, szëmätätëk, tähänätëk, tënyärätëk, 
väräbätëk, szivätëk, tüzätëk, uratok, vizätëk ; többesszám 3. sze
mélyben : bogarik, fazakok, kanalok, kosarik ~ kosaruk, mada¬ 
rik ~ madarok, poharok, bälëk, ärëk, äszëk, hätëk, käzik ~ kä¬ 
zëk, lägyëk, mäszik ~ mäszök, nävëk, nyälëk, szëmik ~ szëmëk, 
täjëk, csäräpik ~ csäräpëk, dërëkok, ägärëk, ëgyäbëk, fëdälëk, 
fänäkik ~ fänäkëk, kënyärëk, käräkëk, kötälëk, lävälëk, szäkä¬ 
rik ~ szäkärëk, szëmätëk, tähänik ~ tähänëk, tänyärëk, väräbëk, 
szivök, tüzik ~ tüzök, urok, vizök ; 2. rövid váltóhangú, 
csonka tő: egyesszám 3. személyben: langja; többes
szám 3. személyben: fonáljok; 3. hosszú váltóhangú, 
teljesebb tő: egyesszám 1. személyben : házam, darázsom, 
kalányom, vírëm, lúgom, nyúlam, útam ; egyesszám 2. személy
ben : házad, darázsod, kalányod, vírëd, lúgod, nyulad, útad ; 
egyesszám 3. személyben : háza, darázzsa, kalánnya, vírä, szë¬ 
míttyä, kúttya, lúgja, nyúlja, rúggya, úttya ; többesszám 1. sze
mélyben : házunk, darázsunk, kalányunk, vírünk, kútunk, lúgunk, 
nyúlunk, útunk ; többesszám 2. személyben : házatok, darázso¬ 
tok, kalányotok, vírëtëk, kútatok, lúgotok, nyúlatok, útatok ; 
többesszám 3. személyben : házik ~ házok, darázzsok, kalánnyok, 
vírik ~ vírëk, lúgjok, nyúljok, úttyok. 

A felsoroltakból megállapítható, hogy a birtokos személy
ragok előtti tő-alakoknál is megindult a kiegyenlítődés a hosszú 
és rövid váltóhangú alakok között. Általában azonban még min
dig a rövidhangzós tő használatos. 

Az -n határozórag járulhat : 1. rövid váltóhangú. 
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teljes tőhöz : älägän, käräkënn, käväsän, kezen, nähäzänn, 
szäkäränn, szenen, szivën ; 2. hosszú váltóhangú tel
jesebb tőhöz : házon, nyáronn, sáron, hármon, ígën, észën, 
hétën, jígën, szénën, télën ~ tílënn, térën ~ téren, tähénën, tízän, 
úron, úton ~ útonn. 

A többi határozórag, a haza, hazunnat kivételével mindig a 
hosszú váltóhangú, csonka tőhöz járul. Felsorolá
suk tehát fölösleges. 

Az -s melléknévképző járulhat : 
1. rövid váltóhangú, teljes tőhöz : fazakas, 

mocsaras, äszës, fälës, hätüs, jägäs, kezes ~ käzäs, szäläs, szänës; 
csäräpäs, dërëkas, fëdäläs, käräkäs, kötäläs, läväläs, szäkäräs, 
szëmätäs ; sziväs, utas, vizäs ; 2. hosszú váltóhangú, 
teljes tőhöz : házas, sáros, hármas ; bélës, vírës, lúgos, tízäs. 

Az -i melléknévképző hosszú váltóhangú, csonka 
tőhöz járul : nyári, téli, úri, vízi. 

A középfok jele (-bb) állhat : 1 . rövid váltóhangú, 
teljes tő mellett: käväsäbb, nähäzäbb, szamarabb ; 2. csonka, 
hosszúhangzós tő: lágyjabb. 

Az -ász, -ész névszóképző rövid váltóhangú, 
csonka tő után áll : madarász, ägärész. 

Rövid váltóhangú, teljes tőhöz járul a -tlan, 
-tlen fosztóképző : äszätlän. Rákérdezés útján jegyeztem fel a 
névtälän alakot. A közbeszédben nem használatos. 

A -d sorszámnévképző előtt mindig rövid váltó
hangú, teljes tő áll : hármad, nëgyäd, tizäd. 

Rövid váltóhangú, teljes tő előzi meg az -l 
igeképzőt is ; tővéghangzó az o (ó), a (á), e (é), ä (ä) : lángol, 
nyarál, hármadol, dillél, mäszäl, täläl, szëmätäl. H o s s z ú 
v á l t ó h a n g ú t e l j e s tőhöz csak a darázsol esetében járul. 

A -z igeképző előtt állhat : 1. teljes, rövid váltó
hangú tő ; a tővégi magánhangzó a, ä : fäläz, näväz, lävä¬ 
läz, szäkäräzik, utazik ; 2. hosszú váltóhangú, teljes 
tő : sároz, lúgoz, vírëz. 

A hangzónyujtó névszótövekkel kapcsolatban a felsorolt 
példákból megállapítható a kiegyenlítődési törekvés. A hosszú 
váltóhangú tő mindinkább tért nyer a régebbi ragok és képzők 
előtt is. E tövek rendszere megbomlott a bikali népnyelvben is. 

2. Hangzórövidítő névszótövek. 

Hangzórövidítő névszótövekhez tartozik minden a, e, ä 
végű szó.1 A teljes tő mindíg hosszú magánhangzóra (á, é), a 
csonka tő pedig rövid magánhangzóra (a, e, ä) végződik. 

1 Balassa Iván megjegyzi dolgozatában Csűry nyomán, hogy a 
birtokos személyragos alakok egyesszám 3. személyű alakja is ide
tartozik : háza ~ házát, nyaka ~ nyakát. 
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anya (anyát, anyák, anyám, anyád, annya, anyánk, anyátok, 
annyok, -ji) fn. 1. ,mutter', 2. ,anyaállat'. — Itt az anyakönyv 
Andrázs bácsi. A kislëján a tavaj is läväläsztä ( = írt levelet) 
az annyát. Úgy mëgútálta apját, annyát ! Të, úgy ál rájtad 
a ruha, mint anyámasszonyon! A fänä ët vóna mëg anyádba, 
Pukkantó Márci! Az anyád bëtyárját! Ott a bórnyat nëm eresz
tik az annya alá, amind kibukik az annyábul. Az annyok meg
dögölt (a malacoknak). Az (t. i. a kozák) ahoty kiszülätik az 
anyábúl (már lovon ül). Äz ëggy árvám maratt äl az annyátul. 

barázda barázda ~ barazda (barázdát, barázdák, barazdám, 
barazdád, barazdája, barazdánk, barazdátok, barazdájok, baráz
dás, barázdál) fn. ,furche'. — Úty suppant a barázda, mind a 
jó sájt, ha levákták. Ëgyänëzs barázdát húzzon. A barazdája 
nëm vót ëgyänës. Öd barázdás ekit viszën (a traktor). 

bátya báty (bátyám, bátyád, báttya, bátyánk, bátyátok, 
báttyok) fn. 1. .onkel', 2. ,grösser bruder'. — Tuttam én Andrázs 
báty, hogy magátú mëkkapom. No bátyám, mënnyën a kon¬ 
timba ( = kantinba). Kéd bátyámé vót az ägisz ház. A bátyám 
mëg ot marat fënn. Igy a bátyámat szipën kitëttäm. Ëgy nagy¬ 
bátyámnak a fäläsígä. Kínál mëg ánygyodat, bátyádot ! Ot 
lakik a báttya s a nénnyä. 

béke bíkä (bíkit ~ bíkimët, bíkíväl, bíkässíg, bíkil (mëg-)) 
fn. ,ruhe'. — Csak lënnä má bíkä ëccër! Hagy bíkit näkëm, 
në bosszancs! Jáj, mondom, haggyanak má bíkimët. Nyuguggyig 
bíkíväl a pora. Nindzs bíkässíg a fődön sohun. 

bonya bonya ~ bonyó (bonyát, bonyák, bonyám, bonyád, 
bonyája, bonyánk, bonyátok, bonyájok) fn. 1. ,nagyanya', 
2. ,öregasszony'. — Mëgdúcólta ( = megverte) sokszor az öräg 
bonyát. Monta bonyánk älägät, szëgin. Mindënkinäk tuttára, 
bopa űjöm bonyára (szólás-mondás). 

bopa bopa ~ bopó (bopát, bopám, bopád, bopja, bopánk, 
bopátok, bopájok, bopánál, bopánkál) fn. 1. ,nagyapa', 2. ,öreg
ember'. — Bopa, ithum az új cipő! Kisó bopa, Kisó bonya 
(élt ott). Nagyanyámat mëg bopámat esmértem. A bopját 
muszáj vót kiássák a sírbúl. Mënnyëm fël, monygya bopánk 
(a padlásra). A bopánkál gyärmëkëskëdëtt. 

buta (butát, buták, butább) mn. 1. ,tompa, életlen', 2. os
toba'. — Naty paraszt vótam, nagy buta vótam. A buták nëm 
hogy állanának mëg, ëty häjbä (letapossák az egészet). A läg¬ 
butább gyärmëk az ägisz iskolába. 

búza (búzát, búzák, buzám, búzád, búzája, búzánk, búzátok, 
búzájak, búzával, búzás) fn. ,weizen'. — A búza is ócsó most. 
A tiszta búzát älsöpröttä. A búzát is mëgőrölik a kövön is? 
Tizënhárom víka búzát attam a bábának ( = tizenhárom gyer
mek keresztszülője). Csak annyi búzája van, amännyi vätni kä. 
Szűkem van a búzávál most. 
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deszka dëcka (deckát, dëckák, dëckám, dëckád, dëckája, 
dëckánk, dëckátok, dëckájik ~ dëckájok, dëckábul, dëckás, dëckáz) 
fn. ,brett, diele'. — Itt a lapitó a gyúró dëcka. Má nëm hórgyák 
háton a dëckát nyócvam métërën (a munkások). Nëm lähät 
kapni ë szál dëckát, së lécët. Tëttäm fuszni dëckákot, cólost is. 
Nëm vód dëckájok. Dëckázd az ódalát, Pisti! 

dufla (duflább, duflán) mn. 1. ,nagyon jó', 2. ,oltott', 
3. ,bőséges'. — Araszozs, dufla zsëndäj, a lëkfinomjabb. Vót 
ëgynél ëgy dufla óra. Vót valami dufla csërësznyä. A legdufláp 
szőllő (a községben). Az ítel, az ënnivaló mëgvód duflán. 

eke äkä ~ eke (äkit ~ ekit, äkik ~ ekik, äkim, äkid, äkijä, 
äkitëk, äkijëk, äkiväl) fn. ,pflug'. — Öd barázdás äkit viszën 
(a traktor). Ätört az äkijä. Mos má nincs faäkijëk. Faäkiväl 
szántottak (régebb). 

este ästä ~ östä ~ este (ästit ~ estít, ästík ~ östék, ästém, 
ästéd, ästíjä, ästénk ~ ästink, ästétëk ~ ästitëk, ästéjëk ~ ästí¬ 
jëk, ästírä, ästig ~ östig ~ estig, ästéjén ~ ästéjin) fn. ,abend'.1 — 
Ästä nëm vót tánc. Minygyár ästä lëssz. Hármadik este rög¬ 
gönyre tettek. Főzzünk ästírä paszújt. Hätfü ästírä mëglëssz 
(a cipő). Rëggéltül estig nyomjad a két ásó nyomot (ha nem 
tetszett itt maradnod). Ötven nőcseléd vót, hogy rëggéltül 
östik féjt. Ó év ästéjém mëkkäzdik a táncot (a fiatalok). 

fa (fát, fák, fám, fád, fája, fánk, fátok, fájok, fánn, fábúl, 
fának, fáji) fn. 1. ,holz', 2. ,baum'. — A fatätü ëttä mëg a 
fákat. Az ölibä fát vëtt. Adok ém fát. Aszt a fákat a fijak ( = fiúk) 
visszavittík ? Ojam futó, szúrós fája van a szëdërnäk. Gyëngä 
fája van a novának (szőlőfajta), írätlän. Nëm piross a fája. 
Megöltä a fája (a szőlőt, mert nem vágták eléggé vissza). A fänä 
ässík a fájába s a tüzibä bäli! Fájok, az a hëgyën túl van. Äz a 
bagój minditig it huhogatott a fánn ; én ot hattam a fánn. 
Hárminc pëngőt én is attam a bükfának métërijér. A pockot 
is ärőssäp fábúl kíszitik. A szëk ( = szeg) fábul váj tolluszárbul 
(volt). Dä osztán omlott a níp, s szëmbä vákta az örmëstërt 
ëgy darap fávál. 

fejsze fëjszä ~ fejsze ~ fészi (fëjszét ~ fészét, fäjszék ~ 
fëjszék, fëjszém, fëjszéd, fëjszíjä, fäjszénk ~ fëjszénk, fëjszétëk, 
fäjszéjëk, fésziväl ~ fészéväl) fn. ,axt, beil'.2 — Vëttä a fëjszét, 
hogy őjä mëg. Fészét a hónya alá të t t (s elindult). A humbárt 
a fësziväl ärontotta. Fëjszéve váktuk el, ojam vót, mind a 
szurok, csëpëgëtt. 

fekete fäkätä ~ fekete (fäkätít, fäkätík, fäkätíjä, fäkätin, 
fäkätíbb) mn. ,schwarz'. — Vam fekete főggyü (alapszínű fej
kendő). Őrmim vót a csúnya, fäkätä. A mindig fäkätä, váj kík 

1 A személyragos alakokat nagyrészt rákérdezés útján jegyeztem le. 2 A személyragos alakokban felváltva használatos az ä, illetőleg 
ë hangzós is. A gyakrabban hallhatót említem. Rákérdezés útján 
gyűjtöttem. 
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vót a muszúj. Akkó má vátozot, vëd bárnábbat, fäkätít. Mos 
mék töbnyirä fäkätikët visälnäk mind. A szëmä fäkätíjä, úgy 
is monygyuk. A bársom posztót papirozsba tëttik, mëk fäkätíbä. 

gazda (gazdát, gazdák, gazdám, gazdád, gazdája, gazdánk, 
gazdátok, gazdájok, gazdának, gazdász, -ság, gazdálkodik) fn. 
1. ,házigazda', 2. ,ura vkinek'. — És az ärső gazda a rokonnyaji 
(t. i. a bíró rokonai a legjobb gazdák). Ami csak këllëtt ëgy 
gazda-täläkhëz (mindent készített). A gazdák lägëlőkrä atták 
a havazsba (a jószágot). Annak a gazdának, aki kírtä (adtak 
vetőmagot). Vót ëgy zsidó, dä gazdász ämber vót. Ot nagy 
gazdaság vót. Gazdálkodik a magájéba. 

gerenda gërënda (gërëndát, gërëndák, gërëndám, gërëndád, 
gërëndája, gërëndánk, gërëndátok, gërëndájok, gërëndán, gërën
dába, gërëndás) fn. ,balken'. — Hogy në gärnyäzzík a gërënda 
(bekenik). A szúj pusztittya a gërëndát. Tä Pisti, nincs ëgy 
gërëndád ? A gërëndába fë vót kötvä, hintódzott a gyärmëk a 
täkönőbä úgy istrangra. Tëgyäm fël a gërëndába ? Gërëndás 
ház az ijän. 

iskola ëskola ~ iskola (iskolát ~ (ëskolát, iskolánk ~ 
ëskolánk, iskolába ~ ëskolába, iskolás ~ ëskolás, -ji) fn. ,schule'.1 

— Iskolát vigäsztäm ott. Az ëskolát mëkszärättäm. Nëm vót 
ëskolánk, kocsománk. Ëskolába vótam, téli ëskola vót rígëntä 
(azaz csak télen jártak iskolába). 

karika karika ~ karik (ókarikát, karikák, karikája, karikára, 
karikába ~ karikába) fn. 1. ,vasgyűrű, vasperec' ; 2. ,kör'. — 
Két karika älig (a szőlőtőkén). Minden karikát lëlök (a szőlőről). 
Mos së hánnya a karikákat ? A hajikot koszoruba tëttik, karikába. 
A lányok várnak íty karikóba ( = körbe ülve a fonóházban). 
Tëttäk íty karikóba (hajat). Tëttík karikára is (t. i. kontykari¬ 
kára a hajukat). 

koma (komát, komák, komám, komád, komja, kománk, 
komátok, komájok, -ság) fn. ,gevatter, pate'. — Koma, vaty 
komámuram(-nak nevezik a keresztszülőket). Vót ëty komám, 
älső koma ( = főkoma). Gyärä csak, kis komám ! Komád vót, 
vërëshagymát adott äl. Jün a komja, s más, az osztán kilakik 
( = jóllakik). Az asszony kománé vaty komámasszony. Van it 
komaság (t. i. ismerik és gyakorolják). 

ma (máji) ih. ,haute'. — Drágájir vëttük s vësszük ma is. 
A zsidók máji napik së szabadúltak (a fogságból). Én úgy meg
verem eszt a fijut a máji napon! 

maga (magát, magam, magad, maga, magunk, magatok, 
magik ~ magok, magára, magátú, magájé) nm. ,selbst'. — Három 
fija katona, maga is katona vót. Ot vótam tizënkättäd magam
mal. Há, mondom, másod magaddál ( = gyermekkel) jüssz ? 
Ithun a kapávál käräsël kënyärät magadnak. Ärigy, mëny má 
magadnak ( = menj már a csodába)! Magát nëm álhatom, 

1 A többi személyragos alakot ismerik ugyan, de nem használják. 
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halálba ( = halálosan) gyülöllöm. Magok mék csak kizs bimbók 
( = fiatalok). Fëlvëttik äszt a lobogós ingëd, gatyát s úgy 
vëttättík lë magikot ( = úgy fényképeztették le magukat). Ha 
nëm vállója átol, mënyën a magájé is (t. i. a vagyona, ha nem 
vállalja az adósság kifizetését). Vët magára valami ribirókot 
( = rossz ruhát). Nëm vót hütös fäläsígä, az apja magára (=egye
dül) vót, rokkant ämbër. Tuttam én Andrázs báty, hogy 
magátú mëkkapom, 

mezge mäzgä ~ mëzgä (mëzgít, mëzgíjä ~ mëzgijä) fn. 
,a fa kérge alól kifolyó édeskés nedv'. — Az a tavaszi mäzgä. 
Min kijű a mëzgíjä. Fojik a mëzgijä is (és) a lävä. 

ruha (ruhát, ruhák, ruhám, ruhád, ruhája, ruhánk, ruhátok, 
ruhájik ~ ruhájok, ruhán, ruház) fn. ,kleid'. — Bakkancsot 
vëtt a fäläsígem s ruhát. Iluska mëgmutatta a ruhájajit. Äfilä 
ruhába jártak a rígi üdőbë. A ruhanémü izs drága. A ruházott, 
a főzöt näkëm özvätysígëmbä. 

szálka (szálkát, szálkája, szálkás, szálkázik) fn. 1. ,fáról 
lehasadt vékony, hegyes szilánk'; 2., akadály, gyűlölt személy'.— 
Dä má szálka vagyok a szëmigbä. A csälédëk is mëgvättäk 
( = megvetettek), szálka már a szëraigbä az öräg. Az a drága, 
szálkás hús (jó a disznóból). 

szoba szoba ~ szaba (szobát, szobák, szobám, szobád, szobája, 
szobánk, szobátok, szobájik ~ szobájok) fn. ,zimmer'.1 — Má 
mëg is van a naty szaba. Hat cigány úty húszta a pitárba s a 
szobába ! Az inas szobájábul jüttünk. 

tiszta (tisztát, tiszták, tisztám, tisztád, tisztája, tisztánk, 
tisztátok, tisztájok, tisztán, tisztább, tisztái, tisztáz, -ság) mn. 
1. ,tiszta fehérnemű', 2. ,teljesen', 3. ,rein', 4. ,csak', 5. ,iga
zán'. — Vam fen (t. i. a fölső szobában) nekëm tiszta fehér 
kendőm. A tiszta pucé ( = üres) telekre këllëd gabonást, pincét, 
ekíd, boronát, kaszanyelet, fonókereket (készíteni, s azt beren
dezni). Tiszta majomnak vált ( = olyan lett mint egy majom). 
A tiszta búzát älsöpröttä. E tiszta, ahogy a jó Isten atta az ígbe. 
Nëm íg bännä (t. i. a kemencében) még a tiszta csutkó ( = kuko
ricacsutka) së. Aszt fogaggyák tiszta szivéjësën (t. i. azt az 
éjjeli zenét), ha mëkkärängätik háromszó, öccő (az égő gyer
tyát) az ablaknál. Hónap tisztát (kell adnom) rëjátok! Tisztább 
a víz a tálba. 

véka víka (víkát, víkám, víkád, víkája, víkánk, víkátok, 
víkájik ~ víkájok, víkás, víkástul) fn. ,metzen'. — Vittäm 
váj kít víka málít tüllä. Víka szërint vót fëróva (az adósság 
régen). Kít víkát szërëzzëm valahun. Öt víkás täkönő. Mikor 
ëty két víkás csëbër täli van, a vállám viszi két ämbër (szüret
kor a hordóhoz). Szína rít täribä vót nyóc köblös, húsz-hárminc 
víkás (földje). Önti félvíkástul a búzát a hombárba. 

1 A személyragos alakokat rákérdezéssel gyűjtöttem. Ritkán 
használt névszó. 
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A következő tőhasználatokat találjuk itt : 
1. rövid váltóhangú tő : pl. gazdaság ; 2. hosszú váltóhangú 

tő : pl. anyát, bopát. 
Hosszú tővéghangzó áll a : -t tárgyrag előtt : 

anyát, barázdát, bonyát, bopát, butát, búzát, dëckát, fát, fëjszét, 
fäkätít, gazdát, gërëndát, iskolát ~ ëskolát, karikát, komát, magát, 
mëzgít, ruhát, szálkát, szobát, tisztát, víkát. Kivétel a rövid 
tő hang z óhoz járuló bíkit, äkit, ästit ~ estit. Itt az í-zés foly
tán keletkezett hosszú í megrövidülésével van dolgunk. 

A többesszám fele is hosszú tővéghangzóhoz járul : 
anyák, barázdák, bonyák, buták, búzák, dëckák, östék, fák, fäjszék ~ 
fëjszék, fäkätík, gazdák, gërëndák, karikák, komák, ruhák, szobák, 
tiszták. Kivétel az äkik, ästik ~ östík alakpár. Ez utóbbi eseté
ben a bikali nyelvhasználat szerint hosszú és rövid tővéghangzó 
is állhat a többesszám jele előtt. 

Az -n határozórag előtt hosszú tővéghangzót találunk : 
duflán, fánn, gërëndán, tisztán. Kivétel a fäkätin, ahol a hosszú í 
megrövidült. 

Egyéb határozóragok néhány kivételével hosszú tővég¬ 
hangú tőhöz járulnak. Rövid tővéghangzó áll az : äkiväl, ma
gammal alakokban. 

Mindig hosszú tővéghangzós tőhöz járul az -s melléknév
képző : barázdás, búzás, dëckás, gërëndás, iskolás ~ ëskolás, 
szálkás, víkás. 

A fáji és máji névszók kivételével az -i melléknévképző előtt 
mindíg rövid tővéghangzós tő áll : anyaji, iskolaji. 

A -bb középfokképző is hosszú tővéghanzós tőhöz csatla
kozik : butább, fäkötíbb, tisztább. 

Rövid tővéghangzó előzi meg a -ság, -ség névszóképzőt : 
bíkässíg, gazdaság, komaság, tisztaság. 

Az -l igeképző előtt hosszú tővéghangzós tövet találunk : 
barázdál, tisztái. Kivétel a bíkil. 

A -z igeképzőt is hosszú tővéghangzós tő előzi meg : dëckáz 
ruház, tisztáz. 

A hangzórövidítő tövek csoportjában is — a hangzónyujtók¬ 
nál tapasztaltnál kisebb mérvű — ingadozás észlelhető. A 
kiegyenlítődés itt is megkezdődött a hosszú és rövid tőhangzós 
tövek között. 
3. Hangzóvesztő és hangzótoldó névszótövek. 

Ebben a csoportban a névszók csonka töve mássalhang
zóvalvégződik (eper), a teljes tő pedig magánhangzóval (epre-). 
A magánhangzóra végződő teljesebb tőből hiányzik a csonka tő 
utolsó szótagjának a magánhangzója. Ezért nevezik hangzó
vesztő és hangzótoldó névszótöveknek (vö. Gombocz A. 32, 
Csűry I. 31). Ezek közé a névszótövek közé csak két-vagy több
tagú névszók tartoznak. Gombocz nyomán az idetartozó név
szókat az előforduló hangpárok sorrendjében csoportosítottam. 
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b + l. 

kebel (keblet, -em, -ed, -e, -ünk, -etëk, -ëk, kebli) fn. ,brust'. — 
Fóró kebelit öléld mëg! Kebli tanács van. 

kőből (köblöt, köblös) fn. 1. ,négy vékányi ürmérték, négy 
véka mennyiség', 2. ,kisebb deszkamennyiség'. — Három-níty 
köböl dëcka. A lú vitt ëggy-ëty köblöt a hátánn. Vót ëty köblös 
főggyä. 

b + r. 

cseber csëbër (csëbrët, csëbrëk, csëbrëm, csëbrëd, csëbrä, 
csëbrünk, csëbrëtëk, csëbrëk, -bä, csëbrës) fn. ,zuber'. — Nincs 
täli a csëbër. Mikor ëty két víkás csëbër täli van, a vállám viszi 
két ämbër. Tőtik mëg a csëbrët. Csëbrëd, zsëndäjt hosztak. Vót 
ëgy naty káposztás csëbrëm. Csëbërbä, facsëbërbä óttyuk mëg 
(a tejet). A mokány csëbrës hoszta lë a havazsbul. 

szobor (szobrot, szobrok, szobra) fn. ,statue'. — Aj, bä szíp 
szobor az Zilajon! Ot vam Väsälényinäk a szobra. 

c + k. 

pecek pëcëk (pëckët, pëckëk, pëckëm, pëckëd, pëckä, -käl) 
fn. ,stiff. — Bëlé tëszën ëty kis fát, az a pëcëk. Két láncszëmbä 
tëszën ëty pëckët s összäköti. Pëcëkkäl bészorittyák. 

pocok (pockot, pockok, pockol) fn. ,ék'. — A pockot is 
ärőssäp fábul kiszitik. Avál pockóják ki a lábát (az asztalnak). 

c + r. 

kacor (kacrot, kacrok, kacrom, kacrod, -ja ~ kacra, kacrunk, 
kacrotok, kacórjok, kacórrál) fn. ,einschlagmesser'. — Összä¬ 
vagdosta til-tul ëty kacórrál. 

cs + k. 

bicsok (bicskot, bicskok, bicskom, bicskod, bicskája, bicskás, 
-kal) fn. ,taschenmesser'. — Sog bicskás (jöjjetek ide)! 

lucsok (lucskos, lucskol) fn. ,nässe'. — Ha valami vizäs, 
asz monygyuk, lucskos. A muszúj is lë vót lucskólva s a päny¬ 
gyäl is. Läszëdëm a szoknyámot, lëlucskolom. Lucskolás, nëm 
szëdis, lucskolás. 

mocsok mucsok ~ mocsok (mucskot ~ mocskot, mucskos ~ 
mocskos ~ macsikos, -ság, macsikol) fn. ,schmutz'. — A zsidó 
mucsok, ronygy. Úty szittam ( = szidtam) aszt a mucskos olát! 
Mucskos fogó vót. A szádba teszed aszt a mucskos pappirt? 
Macsikos munka (a bélmosás). Mëgëttä a mucsokság. 
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d + r. 
fodor fodor ~ fodór (fodrot, fodrok, fodra, fodros) fn. 

,krause'. — Fodor van a szoknyáim. Oda csinálok ojam fodrot 
(t. i. a szoknyára). Fodrot tëszën rá. Fodrokat rak rëjá. Fodros 
ruha, fodros az aja. 

gödör gödör ~ gödör (gödröt, gödrök, gödrä, -bül, -tül, göd
rös) fn. ,grube'. — Ämbërëk csinálták a värmët, ëgy gödröt. 
Vót ë kizs gödrä (a talajnak). Annyi kizs gödrä vót. Vonszója¬ 
nak ki a gödörbül. 

meder (mëdrët, medrije) fn. ,strombett'. — A medrije 
erőssen szílës. 

szeder szëdër (szëdrët, szëdrëk, szëdrëm, szëdrëd, szëdrä, 
szëdrünk, szëdrëtëk, szëdrëk, -nek, szëdrës) fn. ,brombeere'. — 
Szëdrët (t. i. szederízet) is kíszitünk. A szëdrët kártyussal ( = kis 
fából készült edény) viszik. Ojam futó, szúrós a fája a szëdërnek. 

veder vëdër (vëdrët ~ vedret, vëdrëk, vëdrëm, vëdrëd, vëdrä, 
vëdrünk, vëdrëtëk, vëdrik, -ig, vëdrës) fn. ,eimer'. — Bälétëttäm 
a lëkfimonjabbikat, nyóc vëdrët. Hozom bé a vëdrët. Nägyvän 
krájcárir ëgy vëdrët. Nëm kaptam ëgy mázas vëdrët. Várálmáson 
kapsz ojam vëdrëkät. A másik vëdrünk nëm jó? Vót háromszáz 
vëdërig bora. 

t + r, 
motor motor ~ motor (motrot, motrok ~ motorok, mot¬ 

rom ~ motorom, motorod, motórja, motrunk, motrotok, motórjok) 
fn. 1. ,gépkocsi', 2. ,a malmot hajtó benzinmotor'. — Ety fähír 
motór vót itt. Jó vót a motor, jól hájtott. Tártottam ëgy motór¬ 
málmot, itt a faluba. Väzättä a motrot (a gépész). Ot van näkünk 
motrunk. 

s + ly (j). 
bagoly bagój (bagjot ~ -t, bagjok) fn. ,eule'. — Äz a bagój 

minditig it huhogatott äzën a fánn. Aszt a várjak s a csókák 
kärgätik, űzik a bagjot. Bagójt láttam. 

fogoly fogój (-t, fogjok) fn. ,gefangene'. — Tísz hónapig 
vótam fogój. Sok orosz fogójt hosztak. Mim fogójt, úty tártot
ták itt. 

g + l. 

szeglet szëglät ~ szëgälät (szëgälätët, szëgälätën ~ szëglä¬ 
tënn, szëgälättyä) fn. ,ecke'. — Ë kis szëgälätët vágj, mä vacso-
rálék. Ojan kűrtös vót a szëgälätën. Az asztal szëgälättyirä 
lëültäm. 
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g + z. 
tegez tägzä (tägzét, tägzéväl) fn. , í j ' . 1 — Mikor a tägzä lë¬ 

äsëtt (leszállt a lóról a vadász). A tägzét älévëttík. A tägzéväl 
nëm tutták lëlűni. 

r + h. 

tereh tere ~ tärä ~ täri (tärét ~ tärit, täribä, tärinäk, 
terivä, tärhës ~ tärhäs) fn. 1. ,last', 2. ,rakomány, szállítmány', 
3. ,állapotos'. — Széd ëty-kéd zsák tere gyümőcsöt (s megy a 
városba vele). Naty tärä vót az! Kicsi täri vót. A hunyadi 
(t. i. a Bánffyhunyadon lakó leánya) mëgin täribä van. Nëm 
dógoszta tizäd ríszit annak a tärinäk mind én. Tärhës asszont 
nëm láttam (városon). Nagy, náhísz, tärhäs munka marad a 
níp nyakára. 

j + k. 

ajak (-at, -ak, -am, -ad, -a, -unk, -atok, -ok, -nak) fn. ,lippe'.— 
Mëgüttä az ajakát a gyärmëknäk, hoty kihasatt. Jáj , hoty fáj 
az ajakam ! Aszt ajaknak monygyuk. 

j + m. 

majom (májmot, májmok, májmom, májmod, -ja, májmunk, 
májmotok, -jok, -mal, -nak) fn. ,affe'.2 — Majom vagy ? Üs nä¬ 
rëd a májmot ? Fus szë nbä a majommal ( = olyan vagy, mint a 
majom). Tiszta majomnak vált ( = olyan lett, mint a majom). 

k + l. 

akol akó (-t, -ba) fn. ,stall'.3 — Éccakára akóba hájtottuk 
a csikókat. 

ököl (öklöm, öklöd, öklä) fn. ,faust'. — Annyi kis fűtöt túró 
mind a fél Öklöm (egy pengő). Ëggyik härém ojam mind a két 
öklöm. Az öklöt së nagy. Az öklömmél attam neki. Az ökliväl 
ütöt mëg. 

pokol (poklot, pokla, -ba, poklos) fn. 1. ,hölle', 2. ,a tehén 
ellésekor kijövő lebernyeg'. — A tähénnäk a pokla, amit äldob 
(elléskor). Ojam bélpoklos ämbërëk vótak. 

k + ny. 

takony (taknyot, taknyom, taknyod, taknya, taknyos) fn. 
1 Ritkán használt névszó. 2 A személyragos alakokat rákérdezés útján gyűjtöttem. 3 Ma már csaknem ismeretlen névszó. 
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,rotz'. — Takony az órod alatt. Haszontalan! vagy a világon, 
taknyos ! Taknyos vaty, t ë gyärmëk! 

k + r. 

bokor bokor ~ bokór (bokrot, bokrok, bokra, -ba, bokros, 
bokrozik) fn. ,strauch'. — A bokór nëm jó. Úgy bánom äszt a 
bokrot, nincs ärőm (kivágni). Nëm kökiny, nagy bokrok. A bok
rok alat tärëmnäk a gombák. Abból a bokrogbúl sokat kivág. 
Mënny a bokórhoz ! Mëksűrüzöt vóna, mëgbokrozot vóna, ha 
nëm (nyesik meg). 

cukor cukor ~ cukór (cukrot, cukrok, cukrom, cukrod, 
cukra, cukrunk, cukrotok, cukrok, cukros, cukroz) fn. ,zucker'. — 
Hozog bé näkët cukrot. A cukrot mëgutálta. Törjä ki a nyavaja 
még a gyárját is a cukórnak. Mëg van cukrozva a pánkó? 

csokor csokor ~ csokór (csokrot ~ csokórt, csokrok, csokrom, 
csokrod, csokra, csokrunk, csokrotok, csokrok, csokros) fn. 1. 
,blumenstrauss', 2. ,szalagcsokor'. — Három kis csokórt vitt. 
Ot csokra vót a hajába. Ara vállat (öltött magára), ojam mind a 
märävaló s vót pándlika csokrosonn a vállán. 

iker (ikrek) fn. ,zwilling'. — Ikrek azok. Ikreket hozott a 
világra. 

ökör (ökröt, ökrök, ökröm, ökröd, ökrä, ökrünk, ökrötök, 
ökrök) fn. ,ochs'. — Két jó bihajom, ökröm, lovam vót. Két jó 
ökrä vót, jó säbës járásu. Ökrünk vód, bihajunk vót. Mënyën, 
az ökörnäk hosz színát. Ökörnek számot tët vóna (t. i. olyan 
nehéz munka volt). 

tükör tűkor (tűkröt ~ tűkört, tűkörök, tűkröm, tűkröd, 
tűkrä, tükörünk, tűkörötök, tűkrök) fn. ,spiegel'. — Fődig írő 
tűkörök (voltak). 

l + g. 

dolog (dógot, dógok ~ dólgok, dógom, dógod ~ dólgod, dóga, 
dogunk, dógotok, dógok, dógos, dógozik) fn. 1. ,arbeit', 2. .holmi'.1 

A kis üstöm főzöd dolgokat isszák. Én az én dógomot evígzëm, 
s asztán nëm parancsól sënki. Nekëd vam még megvetve 
gyapottazs dólgod. Falu dóga vót a tënnap älőtt. Ojam pontosom 
mëkcsinája a dógát ! Az ojan dógos ämber vót! Nëm dógozik 
az ägisz nap, álszik. 

l + k. 

lélek lélek ~ lélek ~ lílëk (lälkët, lälkëk, lälkëm, lälkëd, 
lälkä, lälkünk, lälkätëk, lälkëk, lälkës, lälkätlän) fn. ,seele'. — 

1 Az azonszótagú l a legtöbb esetben kiesik, különösen a gyors, 
hanyag beszédben. 
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Ez rosz lélek vót. A lilëk mënt ki bälüllä. Én kinísztäm a lälkëd 
bälüllä? Azok a rosz lälkëk. Jáj, lälkëm, többät nëm bírtá (gú
nyos kérdés)? Nëm ugyan. Sájnállom, a lälkëm fáj, ha látom. 
Annak a lälkä mindék fúrdossa. 

telek täläk ~ telek (tälkët, tälkëk, tälkëm, tälkëd, tälkä, 
tälkünk, tälkëtëk, tälkëk, tälkën, -hëz, -rű) fn. ,grundstück'. — 
Hárminckét täläk vót az ägisz falu. Äszt örököltük, äszt a 
tälkët anyámtul. Ëty pucér tälket kapott. Sok, szép, naty täl
këk vótak itt, az apja vëtt ëty tälkët. Hogy ojan csälíggyä 
lëgyën, hogy në tuggya aszt a tälkët mëgőrizni! Külön tälägbä 
van az ëggyig báttya. Fëlmírtík a Móric tälkit. Ami csak këllëtt 
ëgy gazda täläkhëz. Ärű a täläkrű (nem megyek sehova). 

tulok (túlkot, túlkok, túlkom, túlkod, túlka, túlkunk, túlkotok, 
túlkok) fn. ,farre'. — Ni, mijän szép túlkot fogod bé, kättőt! 
Áj, bä szíp két túlkod vót! 

l + m. 

álom (álmot, álmok, álmom, álmod, álma, álmunk, álmotok, 
álmok ~ álmuk, álmos, -talan, álmodik) fn. ,traum'. — Ëty 
kis szíp álom älíri (este). Álom nëm jön a szëmëmrä. Álmomba 
álmottam. Ojan sötít vót álmomba ! Az íjäl álmomba ojam magos 
házat láttam! Álomtalan ( = keveset alvó) ämbër vót. 

halom (hálmot, hálmok, hálmom, hálmod, hálma, hálmunk, 
hálmotok, hálmok, -ná, hálmoz) fn. ,hügel'. — Ahogy van a 
halom az ärdő szílën (úgy húzódik a határ). Akkor (t. i. tagosí
táskor) újitottuk mëg aszt a hálmot. Nëm hatták a hálmokat. 
Ej, baszam az anyádnak a sírhálmát, sze itt ém poroncsolok! A 
hármashalomná ot van három kű. Az ägisz határ ki van halmozva. 

jövedelem jövedelëm (jövedélmet, jövedélmem, jövedélmed, 
jövedélme, jövedélmünk, jövedélmetek, jövedélmik ~ jövedélmëk, 
jövedélmez) fn. ,einnahme'.1 — Jövedelëm vót elíg. Nagy jöve
délmet hozott (a havas). Nekëm nincs nagy jövedélmem. 

késedelem kisädälëm (kisëdälmät ~ kisedélmet, kisedélmëk) 
fn. ,késés'. — A bangba ännyi s ännyi kamat kisädälëm. Mëgin 
hájtya (az óra) a kisedélmet. 

lakodalom (lakodálmat, lakodálmak, lakodálmam, lakodál
mad, lakodálma, lakodálmunk, lakodálmatok, lakodálmok, -ba, 
lakodálmas) fn. ,hochzeit'. — Mikór van lakodalom, a násznaty 
kändőjit përëcrä tëszik. Mikór lëssz a lakodálma Pali? Ëmën¬ 
tünk a lakodalomba Zsobokra s fëborúltunk (a szánnal). A bikali 
lakodálmas urak (felborultak, mondták a faluban). 

malom (málmot, málmok, málmom, málmod, málma, mál
munk, málmotok, málmok, -ba) fn. ,mühle'. — Akár lëfele, akár 

1 Az e hangot ritkábban ejtik ä-nek. Ezért nem jelöltem, illetőleg 
soroltam fel a párhuzamos alakokat. 
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fëlfele, (de) vigyik ( = költöztessék) a málmot. Vízimálmok 
vannak (errefelé). Vót näkünk egy málmunk itt a faluba. 
Lepecsítëltík a málmunkat. Ém mejek hónap a malomba. 

szerelem szärälem (szärälmät, szärälmä, szärälmës) fn. 
,liebe'.1 A szärälmät hazutta, värjä mëg az Istän! Äddik tár
tott a szärälmä. S a lëján nagyon szärälmës vót. 

veszedelem väszëdälëm (väszëdälmät, väszëdälmäk, väszë¬ 
dälmës) fn. ,gefahr'. — Minditig väszëdälmës világ vót. A zőt 
hirnyó a lägväszëdälmäsäbb (ellensége a gyümölcsfáknak). 

ly (j) + k. 

kölyök köjök (kőjköt, kőjkäk, kőjkä, kőjkäzik) fn. ,junge'. — 
Rosz köjök ! Köjök a még. Värjä mëg az Istän äszt a kőjlöt ! 
A fänä ëgyëm mëk, taknyos kőjkä ! Mëkkőjkäzëtt a kutya. 

sulyok sujok (sújkot, sújkok, sújkom, sújkod, sújka, sújkol) 
fn. ,gewicht'. — Sujokkál kisújkojuk a mosószikën (a ruhát). 

ly (j) + m. 

selyem säjëm (säjmët, säjmëk, säjmëm, säjmëd, säjmä ~ -jä, 
säjmünk, säjmëtëk, säjmëk, säjmëz) fn. ,seide'. — Säjëm pánt
likába (jártak régen). Három iämbéli pándlika (volt a leányok 
pártáján) zőt, piros, kík säjëm sinyór. A cifra märävaló bárám¬ 
börbül vót s ki vót säjmëzvä. 

m + r . 

gyomor (gyomrot, gyomrom, gyomrod, gyomra, gyomrunk, 
gyomrotok, gyomrok, gyomron) fn. ,magen'. — Nëm jó a gyom
rodnak näkët së. Sëm a gyomra nëm fáj (a bortól), a gyomornak 
jó. Tälä lëgyën a gyomra (ez a fő). Mëktisztittya az ämbërnäk 
a vérit (a bor) s a gyomorra jót tëszën. Gyomron üttä ( = ütötte) 
a gyärmëkët. 

p + r. 

csupor (csuprot, csuprok, csuprom, csuprod, csupra, csup
runk, csuprotok, csupórjok, csupórba) fn. ,töpfchen'. 

eper epër ~ äpër ~ eper (eprët ~ äprët, eprëk ~ äprëk, 
eprëm, eprëd, epre, eprünk, eprëtëk, eprëk, eprész) fn. ,erdbeere'.— 
Rëndës fődiepër. S aszt, az eprët is (készítik befőttnek). 

kapor (kaprot, kaprom, kaprod, kapórja, kapórnak, kapórál) 
fn. ,dille'. — Kapor nállunk is terem. Kaprot a káposztába 
tësznäk. 

1 A többi személyragos alakot is ismerik ugyan, de nem igen 
használják. 
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r + g. 
féreg fírëg (fírgät ~ fírget, firgäk, fírgäm, fírgäd, fírgä, 

fírgünk, fírgätëk, fírgik, fírgäs) fn. ,wurm'. — Läëttä a fírëg (a 
gyümölcsfák levelét). A fírgät, ha mëgöli (csak akkor védheti 
meg a fát). A disznóba kőtözöt fírget (ki kell hajtatni). A fír
gäkët szëdi összä a sármánkó s a cinëgä. 

horog (hórgot, hórgok, hórgom, hórgod, hórga, hórgunk, 
hórgotok, hórgok, hórgon, hórgas, hórgol) fn. ,hacken'. — Horog 
a nyakára! Hosz ki a hórgot a pájtábúl! Hórgokkál szëttä ki a 
tisztnäk. Váj szallag (díszítette), váj ki vót ë kicsit hórgasom 
várva. Őtnäk ëggyät älőrä s ëggyät vissza, úty hórgasra. 

kéreg kírëg (kírgät, kírgä, kírgin, kírgäs) fn. 1. ,rinde', 
2. ,a csizma és cipő hátsó, sarokkörüli kemény része'. — Nëm 
szärättík aszt a naty kírgät (a csízmán). Dë avál nëm hajúlt, 
mä nëm ängettä! A kírgin kërësztül fúrja a firëg. 

méreg mírëg (mírgät, mírgäk, mírgäm, mírgäd, mírgä, 
mírgünk, mírgätëk, mírgëk, mirgäs ~ mírgäs, mírgëlődik, mír¬ 
gez) fn. 1. ,gift', 2. ,düh'. — Ëszën azir a mírëg. Dä mijäm mír
gäm vót! Mirgäs vót, ojan dühüs. Mírgäs az ojan, hogy! Nëm 
tuttunk innya ( = inni) së, mim rnëg vót mírgäzvä. 

nyereg nyärëg (nyärgët, nyärgäk, nyärgëm, nyärgëd, nyärgä, 
nyärgünk, nyärgätëk, nyärgëk, nyärgës, nyärgäl) fn. ,sattel'. — 
Nyärëg alat së mënt (a ló). Nyärgët, mid ( = mit, t. i. más 
dolgokat) béhórtak. 

r + k. 

árok (árkot, árkok, árkom, árkod, árka, árkunk, árkotok, 
-fok, árkol) fn. ,grube'. — Az árkokat mëkcsinálta a kössíg. 
Nem vót az ároktól csak ännyirä. 

berek bärëk (bärkät, bärkäk) fn. ,hain'.1 — Hallottá t ë 
id bärkät ? 

bürök (bürköt, bürkök, bürkit) fn. ,schierling'. — Mik 
lëkaszájuk a fűväl a bürköt. 

farok (fárkat, fárkak, fárkam, fárkad, fárka, fárkunk, 
fárkatok, fárkik ~ fárkok, fárku, fárkas) fn. ,schwantz'. — 
Filät, fárkad, bűrt a kocsonyába tësszük. A boszórkánnak it 
(t. i. hátul) fárka van. A sörénnyit s a fárkát mekhatták (a 
lónak). Hogy në värjä szëmköszt ëgymást a fárkával (levágják). 
Kokasfárku fű van ännyi magossan ( = nő ilyen magasra), 
virágja van. Sok fárkas vót it rigën. 

hurok urok (úrkot, úrkok, úrka, úrkol) fn. ,schlinge'. — 
Ere csináj ëggy úrkot ! Úrkot köt az ämbër a cérnára. Aszt az 

1 Személyragos alakjait ismerik ugyan, de nem használják. 
Ritkán hallható névszó. 
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úrkot úgy összähúsztuk, ot vót a bál ( = köteg). Urokra húzó
dik a fonal. Id bälől urokra van (t. i. a darázsolás). 

marok marék ~ marok ~ marík (márkot, márkom, már
kod, márka, márkunk, márkotok, márkok, márkol) fn. „hohle hand'. 
— Ëggy összämarék kis por, s hét koponya (van a templom 
alatti kriptában). Meddő marok ( = áldástalan kéz). Mind az 
összemárkom, vëszën ëggy annyi kis ingët, hogy még a mäjit 
së takárja. A márkomba nëm fír. A márkába vëszi a kändërt. 
Innät is ëgy maríkkal, onnat is ëgy maríkkal (vesz). 

murok (múrkot, múrkok, múrkom, múrkod, múrka, múr¬ 
kunk, múrkotok, múrkok) fn. ,mőhre'. — A múrkot így ette. 
Szípën a múrkot lërakni (a pincébe). Vót múrka, ubórkája. 

nyirok (nyírkot, -ja, nyírkos) fn. ,feuchtigkeit'. — Nëm 
bírt ű älíg nyírkot kapni. Nyirokja van a pincénäk, nädväs. 

sarok (sárkot, sárkak, sárkam, sárkad, sárka, sárkunk, 
sárkatok, sárkik ~ sárkok, sárkon, -ba) fn. 1. ,ecke', 2. ,cipő
sarok', 3. ,a ló patkójába tett vassarok'. — Dë vam bännä 
(t. i. a ló patkójában) sarok. A sárkod bäli kë tënni. Ëgymás 
sárkát tapottuk. Kë rátënni a sárkára patkót. Az ucca sárkon 
(állt a rendőr). Äbbä a sarogba vam bítívä. 

szurok (szúrkot, szúrkom, szúrkod, szúrka, szúrkunk, szúr
kotok, szurkok, szúrkos) fn. ,pech'. — Fejszévé váktuk el, 
ojan vót mind a szurok, csëpëgëtt. Szurok csak fenyőfám van. 
A szúrkot a käzirä is tëszik, hoty szíja (a kelevényt), hoty 
fokaggyon ki. Vót ijän kórpa s a szúrkod bälitëttä, hogy a szőrös¬ 
ségit ragassza lä (a fonalnak), hogy jobbam mënnyëm a bor
dába a fonál. 

torok (tórkot, tórkok, tórkom, tórkod, tórka, tórkunk, tór
kotok, tórkok, tórkon) fn. ,kehle'. — Fáj a tórkom, mëkhültäm. 
A torkába csak mëg vót akadva valami. Órditottak, hogy a 
tórkok szakat ki. Tórkom fokta a másikot. Fogja a macskát 
tórkon. 

r + m. 

barom (bármot, bármok) fn. ,vieh'.1 — Barom nëm vót 
sëmmi. A barompijacra vittäk (állatokat eladni). Jütt a barom¬ 
órvas mindën hétën. 

három l. a hangzónyújtó névszótövek között. 
járom (jármat, jármak, jármam, jármad, járma, jármunk, 

jármotok, jármok, jármas ~ jármos, jármaz) fn. ,joch'. — 
A járom az ökörnek kell. Járommal húzott a tähén. Jármos 
márhája van. Vëd bórnyut s asztán jármas jószágot. Hát, 
akinek van jármos jószága! 

1 Ritkán használt névszó. Barompiac és baromórvas összetétel
ben általános. 
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karom (kármol ~ kasmol) fn. ,kralle'. — Kasmol a macska, 
bäliüttä a körmit a vállamba. Mëkkörmélli váj mëkkármója 
a macska. 

korom (kórmot, kórmos, kórmoz) fn. ,russ'. — A korom 
akkó mëggyúl. Mëggyúttya a kórmot. Attul a koromtul gyúl 
mëg. Korommal kiégäti (a kéményseprő a kéményt). 

köröm (körmöt, körmök, körmöm, körmöd, körmä, kör
münk, körmötök, körmök, körmél, -näk) fn. 1. ,nagel', 2. ,a ló 
patája'. — Äszt körömháznak monygyák. Lëvágom a körmöt. 
A körmit mëktakaritottuk (a lónak). Asz körömnäk híttuk. 
Mëkkörmélli váj mëkkármója a macska. 

orom órmó (-t, -ja) fn. ,gipfel'. — Mëkkőt, ni mijän órmója 
van (a kelésnek). Az órmójára mënt. 

terem terem ~ tärëm (térmët, térmëk, térmünk) fn. ,kórházi 
szoba'.1 — Amikó jüttek a mi térmüngbe, mindik hét óra vót. 

verem värëm ~ verem (värmët, värmëk, värmëm, värmëd, 
värmä, värmünk, värmëtëk, värmëk, värmäl) fn. ,gruft'. — 
Ämbërëk csinálták a värmët, ëgy gödröt. Värëmbä bälérakta. 

r + ny. 

torony (tórnyot, tórnyok, tórnya, tórnyon) fn. ,turm'. — 
Akkó fatorom vót. Aszt a szíp tórnyot in ( = én) ämältäm. 
A toronhoz váj kiläncvän ölöt (t. i. öl követ) májdnëm mind 
mi hántuk (ki). 

sz + k. 

észak (-ra, -os) fn. ,nord'. — Az északos häjnäk monygyák. 
fészek físzëk ~ fiszëk (físzkät, físzkäk, físzkäm, físzkäd, 

físzkä, físzkünk, físzkätëk, físzkëk, físzkäl) fn. ,nest'. — Nëm 
kël näki a físzëk, nëm kël näki a madár së ( = nem jár haza, 
a feleségét sem szereti). Kít víkás físzëk. A físzkät ( = a családi 
otthont) szäräti, dë madár (== feleség) nëm kë näki. Mëgvértük 
alaposonn a físzkibä (a muszkát). Äräsz alat físzkäl a fäcskä. 

piszok (piszkot, piszkok, piszkos) fn. ,schmutz'. — Ëggy 
ojam piszok, hitvám fähírníp. Jáj, dä piszkos vaty, tä Lájcsi! 
Piszkosabbak vótak mind a cigányok. 

üszög (üszköt, üszkös) fn. ,brand'. — Nagy, magos, fäkätä, 
mind az üszög. Üszkös a búza. 

sz + l. 

jászol jászój (jászlat, jászlak, jászlon, -bul, jászlas) fn. 
,krippe'. — Tönkrätëtt hídlást, jászlat, mindënt. Rácsójbul 
ëtättik, a jászójbul. 

1 Igen ritkán hallható névszó. 
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sz + n. 

haszon (hasznot, hasznom, hasznod, haszna, hasznunk, 
hasznotok, hasznok, hasznos, -talan, -vëhätätlän, mihaszna, hasz
nál) fn. ,mutzen'. — Nagy hasznot hájtott a taváj. Nëm vót sok 
hasznom bälüllä. Haszontalam vagy a világon, taknyos! Äz mind 
ojam mihaszna dolog, ä kë hogy ígässä. Más hasznája bäm¬ 
valóját ( = belső telkét), kümvalóját ( = külső birtokát). Ki 
vót jukálva a száránn (a csizma), csag Dávit Pista használta 
vót, ëggy öräg ämbër. 

vászon vászon ~ vászony (vásznat, vásznak, vásznom, 
vásznod, vászna, vásznunk, vásznotok, vásznok, vászomból ~ 
vászombúl) fn. ,leinen'. — Bűjjeb mind a vászongatya. Vászony 
ink (is) pappir (manapság). Igen drága vásznat szűni! Ojam 
fejir vásznat szűttek, hogy mék fémlëtt. Kitűnő vásznakat 
szűnek. Penygyél, vászomból, nígy nyüstös. Van alatta päny¬ 
gyäl, gyapot vászombúl. 

t + k. 

átok (átkot, átkok, átkom, átkod, átka, átkunk, átkoz) fn. 
,fluch'. — Az átok nëm fog. Mëkfokta az apja átka. Mëgátkoszta 
még a maradékját is. 

(étek) ítü (ítüjäk) fn. ,étvágy'. — Nagy ítüjäk vótak. 
retek retëk ~ rätëk (retkët ~ rätkët, retkek ~ rätkëk, ret

këm, retkëd, retke ~ rätkä, retkünk, retkëtëk, retkëk) fn. ,rettig'. — 
Hagyma, retëk, káposzta (van a kertben). Hagymát, retkët 
vëttig zsákostúl, zsák számra. 

titok (titkot, titkom, titkod, titka, titkunk, titkotok, titkok, 
titkos, titkol) fn. ,geheimnis'. — Titkot őrizni tudni këll. 

vétek vétëk (vétkëzik) fn. ,vergehen'. — Nagyot vétkëzëtt 
ű akkor. 

t + r. 
bátor (bátórt, bátrak, bátron, bátrabb) fn. ,tapfer'. — Bátor 

ember vót a magyár. Bátor ämbër az! Mëhäd bátron oda. 
lator (latrok) fn. ,ehebrecher'.1 — Lator, it ritkán mony¬ 

gyák. Jünnek a latrok, a biblijába. 
liter litér ~ litër (litërt, litërës, litërënkint, litërit, litërëstül, 

litërig, litërir) fn. ,liter'. — Két liter tejet lëád. Vëttäm ëgy 
litër szëszt. Attam ém paszújt, öt litërt. Szëttík kupánkint, 
litërënkint. Mind it vannak a két litërës lábosok. Litërës fórma 
( = kb. egy literes nagyságú) csupor. Száz litërig is fősztäm 
törköjt. Litërëstül atta a bënzint. Hárminc fillért (adott) min
dën litërir. 

1 Ritkán használt névszó. 
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sátor (sátrat, sátrok, sátórrál, -os) fn. ,zelt'. — Sátor näm 
vót. Hét sátoráj (ember) van, asz monygya. Az a Lula Márton 
csinált ojan nígy öläs sátrat. Sátrok vótak. Min täli vót sátórrál. 

ty + l . 

fátyol (fátyólt, -ak, -om, -od, -ja, -unk, -otok, -jok, -on) fn. 
,schleier'. — Szoktak fátyólt tënni rá. Fikötőnäk tëszik a fá
tyólt. Naty fátyolak vótak ott. Nëm vót mindënkinäk fátyólja. 
Azonn a fátyolon csüngenek szíp nemzeti szallagok. 

ty + r. 

szatyor szatyor (-t, szatyrok, szatyrom, szatyrod, -ja) fn. ,zecker'. 

z + l. 

kazal kazál (-t, kazlak, kazlam, kazlad, kazla, kazlunk, 
kazlotok, kazlok, -ba) fn. ,schober'.1 — Ha vóna naty kazal ! 
A kazált nëm típászta mëg. A szálmát kazálba (rakják). 

z + m. 

izom (izmos) fn. ,muskel'. — Izmos, ärőss ämbër vót a! 

z + r. 

ezer äzër (-ät, -it, -än, -äs) szn. ,tausend'. — Äzër, äzer¬ 
öccáz (ember) äsett äl. Ki ad näki szászhúsz äzërät? Äzërit a 
zsëndäjnäk két forintér vättë. Ëggy äzräd vëtt részt abba. 

A felsorolt névszók alapján megállapítható, hogy a hang
párok egyike rendszerint folyékony- (liquida) vagy orrhang 
(nasalis). Az önálló zár- (explosiva) és réshang (spirans) kapcso
latok között leggyakoribbak a : p + r, sz + k, t + k, ty + k. 

A következő négy típus állapítható meg a hangzóvesztő 
és hangzótoldó névszótövek között : 

1. teljes tő tőhangzóval, pl. vëdrët, kőjkäk ; 
2. teljes tő tőhangzó nélkül, pl. fárku, äprész ; 
3. csonka tő tőhangzóval, pl. szëgälätët ; 
4. csonka tő tővéghangzó nélkül, pl. bagójt. 
A tárgy ragja járul : 1. teljes tővéghangzós tő

höz a következő névszóknál : keblet, köblöt, csëbrët, szobrot, 
pëckët, pockot, kacrot, bicskot, mucskot ~ mocskot, fodrot, mëd
rët, szëdrët, vëdrët ~ vedret, motrot, bagjot, tägzét, tärét ~ tärit, 
májmot, poklot, taknyot, bokrot, cukrot, csokrot, ökröt, tűkröt, 

1 A személyragos alakokat rákérdezéssel gyűjtöttem. 
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dógot, ( = dolgot), lälkët, tülkët, túlkot, álmot, hálmot, jövedél
met, kisädälmät ~ kisedélmet, lakodálmat, málmot, szärälmät, 
väszëdälmät, köjkät, sújkot, säjmët, gyomrot, csuprot, äprët, 
kaprot, fírgät ~ fírget, hórgot, kírgät, mírgät, nyärgët, árkot, 
bärkët, bürköt, fárkot, úrkot, márkot, múrkot, nyírkot, sárkot, 
szúrkot, tórkot, bármot, jármat, kórmot, körmöt, órmót, tärmët, 
värmët, tórnyot, físzkät, piszkot, üszköt, fászlat, hasznot, vásznat, 
átkot, retkët ~ rätkët, titkot, sátrat ; 2. csonka tő tővég¬ 
hangzóval : szëgälätët, ajakat, äzërät ; 3. csonka tő 
tővéghangzó nélkül : bagójt, fogójt, bátórt, litërt, fátyólt, 
szatyórt, kazált. A tővéghangzó : a, o, ö, e, ë, ä. 

A többesszám ragja előtt állhat: 1. teljes tő tővég
hangzóval a következő névszók előtt : csëbrëk, szobrok, 
pëckëk, pockok, kacrok, bicskok, fodrok, gödrök, szëdrëk, vëdrëk, 
motrok, bagjok, fogjok, májmok, bokrok, cukrok, csokrok, ikrek, 
tűkrök, dólgok, lälkëk, tülkëk, túlkok, álmok, hálmok, lakodálmak, 
málmok, väszëdälmäk, kőjkäk, sújkok, säjmëk, csuprok, eprëk ~ 
äprëk, fírgük, hórgok, mírgäk, nyärgäk, árkok, bärkëk, bűrkök, 
fárkak, úrkok, múrkok, sárkak, tórkok, bármok, jármok, kör
mök, tärmëk, värmëk, tórnyok, físzkäk, piszkok, jászlak, vász
nak, retkek ~ rätkëk, bátrak, latrok, sátrok, szatyrok, kazlak ; 
2. csonka tő tővéghangzóval : motorok, ajakak, fátyolak. 

A birtokos személyragok járulhatnak : 1. teljes, tővég¬ 
hangzós tőhöz : egyesszám 1. személyben ; a tővéghangzó : 
a, o, ö, ë, e, ä : csëbrëm, pëckëm, kacrom, bicskom, szëdrëm, vëd
rëm, motrom, májmom, öklöm, taknyom, cukrom, csokrom, ökröm, 
tűkröm, dógom ( = dolgom), lälkëm, tälkëm, túlkom, álmom, 
hálmom, jövedélmem, lakodálmam, málmom, sújkom, säjmëm, 
gyomrom, csuprom, eprëm, kaprom, fírgäm, hórgom, mírgäm, 
nyärgëm, árkom, bärkëm, fárkam, márkom, múrkom, sárkom, 
szúrkom, tórkom, jármam, körmöm, värmëm, físzkäm, hasznom, 
vásznom, átkom, rätkëm, titkom, szatyrom, kazlam ; egyesszám 
2. személyben ; a tővégi magánhangzó : a, o, ö, ë, e, ä : csëbrëd, 
pëckëd, kacrod, bicskod, szëdrëd, vëdrëd, májmod, öklöd, taknyod, 
cukrod, csokrod, ökröd, tűkröd, dógod ~ dólgod, lälkëd, tälkëd, 
túlkod, álmod, halmod, jövedélmed, lakodálmad, málmod, sújkod, 
säjmëd, gyomrod, csuprod, eprëd, kaprod, fírgäd, hórgod, mírgäd, 
nyärgëd, árkod, bärkëd, fárkad, márkod, múrkod, sárkad, szúr
kod, tórkod, jármad, körmöd, värmëd, físzkäd, hasznod, vásznod, 
átkod, rätkëd, titkod, szatyrod, kazlad ; egyesszám 3. személy
ben ; csëbrä, szobra, pëckä, kacra, bicskája, fodra, gödrä, mëdrijä, 
szëdrä, vëdrä, öklä, pokla, taknya, bokra, cukra, csokra, ökrä, 
tükrä, dóga ( = dolga), lälkä, tälkä, túlka, álma, hálma, jöve
délme, kisedélme, lakodálma, málma, szärälmä, kőjkä, sújka, 
säjmä, gyomra, csupra, epre, fírgä, hórga, kírgä, mírgä, nyärgä, 
árka, bärkä, fárka, úrka, márka, múrka, sárka, szúrka, tórka, 
járma, körmä, órmója, värmä, tórnya, físzkä, haszna, vászna, 
átka, rätkä ~ retke, titka, szatyra, kazla ; többesszám 1. személy-



131 

ben ; a tővégi magánhangzó : u, ü : csëbrünk, kacrunk, szëd
rünk, vëdrünk, motrunk, májmunk, cukrunk, csokrunk, ökrünk, 
dógunk ( = dolgunk), lälkünk, tälkünk, túlkunk, álmunk, hál
munk, jövedélmünk, lakodálmunk, malmunk, säjmünk, gyom
runk, csuprunk, eprünk, fírgünk, hórgunk, mírgünk, nyärgünk, 
árkunk, bärkünk, fárkunk, márkunk, múrkunk, sárkunk, szúr
kunk, tórkunk, jármunk, körmünk, tärmünk, värmünk, físzkünk, 
hasznunk, vásznunk, átkunk, retkünk, titkunk, kazlunk ; többes
szám 2. személyben ; a tővégi magánhangzó : a, o, ö, ë, e, ä : 
csëbrëtëk, kacrotok, szëdrëtëk, vëdrëtëk, motrotok, májmotok, cuk
rotok, csokrotok, ökrötök, dógotok (== dolgotok), lälkëtëk, tälkëtëk, 
túlkotok, álmotok, hálmotok, jövedélmetek, lakodálmatok, málmo
tok, säjmëtëk, gyomrotok, csuprotok, eprëtëk, fírgätëk, hórgotok, 
mírgätëk, nyärgätëk, árkotok, bärkëtëk, fárkatok, márkotok, múr
kotok, sárkotok, szúrkotok, torkotok, jármotok, körmötök, vär¬ 
mëtëk, físzkätëk, hasznotok, vásznotok, retkëtëk, titkotok, kazlotok; 
többesszám 3. személyben ; a tővégi magánhangzó : ö, o, ë, i : 
csëbrëk, szëdrëk, vëdrëk, cukrok, csokrok, ökrök, tűkrök, dógok 
( = dolguk), lälkëk, tälkëk, túlkok, álmok ~ álmuk, hálmok, jöve
délmik ~ jövedélmëk, kisedélmëk, lakodálmok, málmok, säjmëk, 
gyomrok, eprëk, fírgëk, hórgok, mírgëk, nyärgëk, fárkik ~ fárkok, 
márkok, múrkok, sárkik ~ sárkok, szúrkok, tórkok, jármok, 
körmök, värmëk, fiszkëk, hasznok, vásznok, retkëk, titkok, kazlok ; 
2. csonka tő: egyesszám 1. személyben : kebelem, motorom, 
fátyolom ; egyesszám 2. személyben : kebeled, motorod, ajakad, 
fátyolod ; egyesszám 3. személyben : kebele, kacórja, motorja, 
szëgälättyä, ajaka, majomja, säjëmjä, kapórja nyirokja, fátyolja ; 
többesszám 1. személyben: kebelünk, ajakunk, tűkörünk, fátyo
lunk ; többesszám 2. személyben : kebeletëk, ajakatok, tűkörötök, 
fátyolotok ; többesszám 3. személyben : kebelëk, kacórjok, motór¬ 
jok, ajakok, majomjok, csupórjok, árokjok, fátyóljok. 

Az -n határozórag elölt állhat : 1. teljes, tövéghang¬ 
zós tő; a tővégi magánhangzó : o, ë, i : szëglätënn, tälkën, 
gyomron, horgon, kírgin, sárkon, tórkon, tórnyon, jászlon, bát
ron ; 2. csonka tő, tővéghangzóval: szëgülätën, 
fátyolon, äzërän. 

Más határozóragok a tővéghangzó nélküli, 
csonka tőhöz járulnak : csëbërbä, kacórrál, bicsokkal, gödör¬ 
bül, gödörtül, szëdërnäk, vëdërig, majomnak, akóba ( = akolba), 
täläkrű stb. Kivétel a ritkán használatos tägzéväl ( = tegezzel) 
alak. 

Az -s melléknévképző járulhat : 1 . teljes tőhangzós 
tőhöz ; a tővégi magánhangzó : a, o, ö, ë, e, ä : köblös, csëbrës, 
luckos, mucskos ~ mocskos, fodros, gödrös, szëdrës, vëdrës, 
tärhës ~ tärhäs, poklos, taknyos, bokros, cukros, csokros, dólgos, 
lälkës, álmos, lakodálmas, szärälmës, väszëdälmës, fírgäs, hórgas, 
kírgäs, mírgäs, nyärgës, fárkas, nyírkos, szúrkos, jármas ~ 
jármos, kórmos, piszkos, üszkös, jászlas, hasznos, titkos, izmos ; 
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2. tővéghangzós csonka tőhöz : északos, litërës, sáto
ros, äzëräs, macsikos ( = mocskos). 

Az -ú, -ű melléknévképző a tővégi magánhangzó nélküli 
teljes tőhöz járul : fárku. 

A teljes tővéghangzós tőhöz csatlakozik a középfok ragja : 
bátrabb. 

A -talan, -telen, illetőleg -tlan, -tlen fosztóképző előtt áll
ha t : 1. teljes, tővéghangzós tő: lälkätlän ; 2. csonka, tő véghangzó 
nélküli tő : álomtalan, haszontalan. 

Tővégi magánhangzó nélküli teljes tőhöz járul az -ász, 
-ész képző : eprész. A -d sorszámnévképző pedig a tővéghangzós 
teljes tőhöz csatlakozik : hármad, äzräd. A -ság, -ség névszó
képzőt csonka, tővégi magánhangzó nélküli tő előzi meg : 
mucsokság ~ mocsokság. 

Az -l igeképző előtt mindig teljes, tőhangzós tövet találunk. 
A tővégi magánhangzó : o, á, é, ä : pockol, lucskol, sújkol, hórgol, 
nyärgäl, árkol, úrkol, márkol, kármol ~ kasmol, körmél, värmäl, 
físzkäl, használ, titkol. Kivétel a macsikol ( = mocskol) alak. 
Ugyancsak teljes tővéghangzós tő előzi meg a-z igeképzőt i s ; 
a tővégi magánhangzó : a, o, ë, e, ä : bokrozik, cukroz, dógozik 
( = dolgozik), hálmoz, jövedélmez, köjkäzik, säjmëz, mírgäz, 
jármaz, kórmoz, vétkëzik. Más igeképző is ugyanahhoz a tőhöz 
járul : álmodik. 

A csonka tő tővéghangzója az a kivételével középső nyelv
állású : o, ë, e, ä. 

A hangtoldó és hangvesztő névszótő-típusban is észlelhető 
ingadozás a csonka és teljes tő között. Egyes történeti alapon 
idetartozó névszók többalakú változatlanokká váltak (ajak, 
fátyol). Külön kellene leíró alapon a dolog ~ dógot névszót is 
tárgyalni. Itt az azonszótagú l kiesése folytán pótlónyújtás 
következett be. Azonban néha, amint a felsorolt alakváltozatok 
között is látható, megmarad az l (dolgok, dólgod, dólgos). 

A kétalakúság gyakoribb a folyékony hangra végződő 
névszóknál : pl. bagój, fogój, äzër. 

4. d ~ á és ő ~ é váltakozást mutató névszó
tövek. 

Ide tartoznak történeti alapon mindazok az ó-ra, illetőleg 
ő-re végződő névszótövek, amelyek egyes alakokban á-ra, 
vagy é-re változtatják tövüket. 

A következő típusok fordulnak itt elő : 
l . ó, ő véghangzós tő, 2. á, é véghangzós tő. 
apró (-t, -k, -m, -d, -ja, -ra, apránkint, -ság, aprit) mn. 

,gering'. — Apró pinzä van. Äzëk kicsinyëk, aprók. Aszt a 
koszt lëásztattya (a disznóról), fëlvëszi az órját, mindën apró
ságját úty szëdi fël. Aprittya a kënyärät az ítälbä. 
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bíró (-t, bírák ~ bírók, -ja ~ bírája, -ni, -val, -nak, -ság, 
bíráskodik) fn. ,schultheiss'. — Hája a bíró, a tanitó, hogy ot 
nincs sëmmi. A bíró, älül a naty kozsókkal! Bíróvisält ämbërëk, 
kulátorok (voltak). A bírák ot vótak (a tárgyaláson). Sog bírók 
mëntäk a bíróságra. Biharmägyénäk főszógabírája vót a! A bíró
jának asz monta, járjom bé mindënki (inni az urasághoz). 
Vettí ( = hívtál) még valakit a bíróni? A bírónak a fájtájaji 
nëm fizätnäk. Mënëk a bíróval. 

forró fóró (-t, -n, fóráz) mn. ,siedend'. — A fóró kebelit 
öléld mëg! Fóró a víz. Mëkfórásztad, Iluska ? 

idő idő ~ üdő (-t, -k, -m, -d, ideje ~ idäjä, -nk, -tök, idäjëk, 
idén, idäjig, -bä, -s) fn. 1. ,zeit', 2. ,vihar'. — Téli idő vót. 
Még akkor mäläg az idő. Ha lágy üdő van. Sok szép üdőt äl¬ 
tőtöttäm. Nagy üdők jöttäk arunnat. Az időmet munkába tő¬ 
töttem. Ot van az idäjä. Az idén a csiplés nagyon rëndësëm 
mënt. Azután köszöntäm näki sok üdőrä. Csak a régi üdőbül 
tanulunk. Fijatal vótam, ő üdősäbb. Mikor az üdőjárás jó, 
mind jól csinája. Az üdőjárás së úgy vam mind äddig vót. 

Ebben a csoportban a névszótövek a következőképpen 
viselkednek. 

a tárgy ragja előtt mindig ó, ő v é g ű t ő áll : aprót, 
bírót, fórót, időt ~ üdőt ; 

a többesszám ragja előtt állhat: 1. d, ő : aprók, bírók, 
idők ~ üdők ; 2. á : bírák ; 

birtokos személyragok előtt : 1. ó, ő : aprója, bírója, időm ~ 
üdőm, időd ~ üdőd, időnk ~ üdőnk, időtök ~ üdőtök ; 2. a, e, ä : 
bírája, ideje ~ idäjä, idäjëk ; 

az -n határozórag előtt : 1. ó, ő : fórón ; 2. á, é : aprán(kint), 
idén ; 

más határozóragok az -ig-et kivéve (idäjig), az ó, ő-s 
tőhöz járulnak : apróra, bíróni, időbä ; 

az -s melléknévképző előtt : 1. ó, ő : idős ~ üdős ; 2. á : 
bíráskodik ; 

más névszóképzők előtt ó, ő áll : apróság, bíróság ; 
a -z igeképző az á-s tőhöz csatlakozik : fóráz. 
E névszótőtípusban ment végbe a legteljesebb mértékben 

a kiegyenlítődés a kétféle tő között. A birtokos személyragozás 
egyes- és többesszám 3. személyében őrződött meg legjobban a 
tővéghangzó váltakozás : ideje ~ idäjä, idäjëk, de itt is a 
bírója ~ bírája alakpár esetében megtaláljuk már a párhuza
mos alakokat, sőt az aprója csak így hallható. 

5. ó ~ a és ő ~ e váltakozást mutató névszó
tövek. 

Az idetartozó névszótövek néhány esetben ó ~ a, illető
leg ő ~ e váltakozást mutatnak. Az előző csoportban tárgyalt 
idő ~ ideje ~ idäjä névszó ide is sorolható. 
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ajtó ájtó (-t, -k, -m, -d, -ja ~ ájtaja, -nk, -tok, -jok, -n, 
-jig, -tul) fn. ,tűr'. — Két ájtófél vagyon a Vík székjik alatt 
(t. i. a templom alatt lévő kripta ajtófélfája). Az ájtót tëd bé! 
Ugyan az ájtót në zárd bë, hátha apát kimëgy. Faragot kűbül 
van az ajtója. Öräkház ájtaja. Övägäs ájtón kërësztül (láttam). 
Az ájtótul Lájcsika, szët fël! 

belső bärső (bärsäjä, bärsäjin) mn. ,vminek a belső része'. 
— A bärső fälä ki vód gyalúlva. Kik ronygy vót, posztó vót a 
bärsäjä (a pártának), ara gyönygyöt vártak. 

bimbó (-t, -k, -ja, -nak, -zik) fn. 1. ,knospe', 2. ,fiatal'. — 
Ahoty hasad a kizs bimbó ki (úgy fejlődik a gyermek). Magok 
(t. i. a 20—30 évesek) mék csak kizs bimbók. 

csikó (-t, -k, -m, -d, -ja, -nk, -tok, -jok) fn. ,füllen'. — 
Éccakára hájtottuk a csikókat. Van sok nävändék csikója. 

csípő (-t, -m, -d, -jä, -jik ~ jök) fn. ,küfte'. — A csípőm 
fáj, nyilallik a kis härémbä, hogy nëm hajúlhatok. 

dió dijó (-t, -k, -ja, -nk, -tok, -jok, -s) fn. ,nuss'. — Ippän 
szëttük a dijót. Nincs it sënkinäk sog dijója. Szäräti a dijós 
laskát? 

disznó (-t, -k, -m, -d, -ja ~ disznaja, -nk, -tok, -jok, -ba, 
-nak) fn. ,schwein'. — Én nëm törődök avál, ha të disznó
bálba ( = disznótor) vótá. Vët két süldő disznót. A disznók 
nëm mëntäk ki, Kati? Most van, asz monygya kövir disznóm, 
lëvágom. A disznaját is ähájtották. A fänä a disznóját ëgyä 
mëg! A disznóba kőtözöt fírgät (ki kell hajtatni). Tëgyä a disz
nának ( = disznójának). 

elő älő ~ elő (eleje ~ äläjä) fn. ,vminek az első része'. — 
Hogy nëm jű äszëmbä az äläjä ! Idä a spór ( = főzőkemence) 
äläjibä. S itt az äläjibä is ë kis kötis (a köténynek). 

első ärső (ärsäjä, ärsäjin) fn. ,a hónap első napja'. — 
A fináncoknak mindën ärsäjin bé këllët mutatni (a könyveket). 

erdő ärdő ~ ärdű (-t, -k, -m, -d, ärdäjä, -nk, -tök, ärdäjëk, 
ärdűrä, ärdäji) fn. ,wald'. — Ärdővéd ( = erdőkerülő) vót a 
havason. Az ëtyháznak van ëty kis ärdäjä. Annak vót ärdäjä, 
nagy! A Csëpëgűnil (hn.) mënyën a határszil, ot van drága 
ärdäjëk. Ott az ärdőn älig drágába áll (a fa). Ärdűrä nëm 
mënëk. 

erő ärő (-t, -m, -d, äräjä, -nk, -tök, äräjëk ~ äräjik, ärős ~ 
ärűss, -tälän) fn. ,kraft'. — Mëggyëngült az ärőm, a látásom, 
még a hallásom is mëkcsüggät. Úgy bánom äszt a bokrot, 
nincs ärőm (kivágni). Nincs näkëd tähäccsígëd, ärőd. Nincs má 
äräjä az ämbërnäk úgy min rigëntä. Többät ésszäl mind ärőväl. 
Äz ärűss, a zacskó. Ärős szagu vót. Erős kű az az apró kovicskű. 
A pockot is ärőssäp fábul kíszitik. Ojan ärőtälän vagyok. 

esztendő äsztändő (-t, -k, -m, -d, äsztändäjä, -nk, -tök,, 
äsztändäjëk, -bä, äsztändäjig, -s) fn. , jahr ' . — Annyi a përkőccsík, 
kilänc äsztändäjä. Od dógosztam sok äsztändäjig. Aval äljár 
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äsztändäjig. Most nígy-öt äsztändőtű fogva mindëm väszändő. 
Äzälőtt ötvän-ötvänöt äsztändőväl (történt). Ot vagyon, hogy 
mikor hárminc äsztändős, täli van fájdalommál. Azälőt való 
äsztändőbäli vót. 

fő fű ~ fő ~ fi ~ fäj ~ féj, (fűt ~ főt ~ fäjät, fűk ~ 
fők ~ fäjäk, fäjäm, fäjäd, fäjä, fäjünk, fäjätëk, fäjik ~ fäjëk, 
fäjën, fäjin, fűtül, fäjbül, fäjü) fn. 1. ,kopf, 2., vminek a feje'. — 
Húsz fű van rájta (a hagymakoszorún), naty cikkëk. Kis 
hagyma fű. Vót fikötő is rigën. Itt älőll ojan csipkä vót näki, 
asz kiláccott a käszkënő alól. Kapot húsz-hárminc féj káposz
tát. Annyira zúgott a fejem ! Kifutott a fäjämbű rigën. A szí¬ 
gyën, a gyalázat jött a fäjämrä. Mid gondol, a fäjämrä ästäm? 
Ha fäjädët odaüttäd vóna, nëm kacagnál! A bárdal a fäjit 
lëütöm. A gutta beléüt abb a három fërtájos happintok ( = bo
londos) fejibe. A fäjik min csupa säb vót. A fäjikrä posztó
kalapot tëttäk (a legények). Azok (t. i. a nyulak) a fűtül való 
fák tövibä (húzódnak meg a temetőben). Féjbül is írtam (az 
emlékkönyvbe nótákat). Féjbül vállasztottam (a mintát). 

kettő kettő ~ köttő (két, -t, kättän, -jig, -kó, -s, kättäd) szn. 
,zwei'. — Kättő járt lë, két jëgy járt lë. Két rent tőtisës, macska¬ 
nyomos, leveles. Kättän laktunk itt. Fokta a szërszámot zs 
dógosztak kättän. Ezëk a tizennigy läginyëk kettős sórba mën
nek. Ot vótam tizënkättäd magammal. Fél kättőkó jön a gyórs. 

külső kürső (kürsäjä (ritka!)) mn. ,vminek a külső része'. 
mező mäző ~ mező (-t, -k, -m, -d, mäzäjä, -nk, -tök, mäzäjëk, 

-n, -rű, -re, mäzäji) fn. ,flur'. — Äszt a mäzäji föväkët äsmäri. 
A mäzőrű mind bëkäräkëdik ( = bekerül, t. i. ősszel a jószág). 

nő nő ~ né (-t, -k, -näk, -nak) fn. 1. ,frau', 2. ,weib'. — 
Ötven nőcselíd vót, hogy rëggáltül östik féjt. A nőknäk vót 
piross (t. i. csizma). Itt vót tanitonő. Dógosztam én grófnéknak, 
két özvägy grófné vót. 

olló (-t, -k, -m, -d, -ja, -nk, -tok, -jok, -vál) fn. ,schere'. — 
Ollóval drága, äz mäccolló ( = metszőolló). 

posztó (-t, -k, -m, -d, -ja, -nk, -tok, -jok, -bul) fn. ,tuch'. — 
Kík ronygy vót, posztó vót a bärsäjä (a pártának), ara gyöny¬ 
gyöt vártak. Fäjír vót a posztónadrák, szürkét nëm visältäk 
a läginyëk. Aszalos märävaló zőt posztóbul vót csinálva, piros 
csipkéväl. 

szöllő szőllő ~ szőlő (-t, -k, -m, -d, szőlläjä ~ szőläjä, -nk, 
-tök, sőlläjäk ~ szőläjäk) fn. 1. ,weintraube', 2. ,weingarten'. — 
Mekfatytak a szőllők. Tám ( = talán) hat párcella szőlőjä van. 
Sok szőlläjä van. Bórzasztó naty szőläjäji vannak. A szőllöbe 
van apám. Kimëntünk a szőlőhëgyre. A szőlőpásztor ott a szőlő
hëgyäkën (jár). 

tető tütő ~ tető (-t, -k, -tätäjä, tätős, tätäjü) fn. 1. ,dach'. 
2. ,vminek a csúcsa'. — Kimëntäm a tätős tätäjibä (t. i. a 
gyümölcsfának). 
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tüdő (-t, -k, -m, -d, tüdäjä, -nk, -tök, tüdäjëk ~ tüdäjik) 
fn. ,lunge'. — Gyëngä má szëginnäk a tüdäjä is. 

üsző (-t, -k, -m, -d, -jä, -nk, -tök, -jök) fn. ,tehénborjú'. — 
Vágják az üsző bórjakat. 

velő (-t, -m, -d, väläjä, -nk, -tök, väläjëk, -s) fn. ,mark'. — 
A velő, az agyvelő jó ënni. 

vessző vessző ~ vässző (-t, -k, -m, -d, -je, -nk, -tök, -jök ~ 
vässzőjëk) fn. ,gerte'. — Hoz ojam fűz vesszőt, összenyalábója, 
tisz fejet is. Lë kë vëgyäm a vässzőt. Nincs jó vesszője most 
annak së. Fëlëzőnyél, fëlëzőszárnya s a vässzőjä (a felező szer
szám részei). 

vő (-t, vejem ~ väjäm, -d, väjä, väjünk, väjätëk, väjëk) 
fn. ,schwiegersohn'. — Ki lëssz a vőläginyëm ? A vejemnek az 
ëcese is mëksebësült. A lányomhoz, a väjämhëz mëntäm. A vä¬ 
jivä ittunk ëggyütt. Ëggy ë csëppët kädväskëttäk a väjäjim. 
A väjäji mind it laknak. 

zászló (-t, -k, -m, -d, -ja, -nk, -tok, -jok, -s) fn. ,fahne'. — 
Minha nëm is lët vóna kim a zászló. 

zsidó (-t, -k, -ja, -nak) fn. ,iude'. — Vót ëgy zsidó, dä 
gazdász ämbër vót. A zsidók kitávosztak onnét? Mind a zsidók
kal, zsidóknak (dolgoztak). Ronygyos olának, büdözs zsidónak 
csináltam (a szerszámot). 

Az idetartozó névszók kétféle tőtípusúak : 
1. ó, ő végűek és 2. a, e, végűek. 
Az egyes ragok és képzők előtt a következő e két tőhangzó 

váltakozása : 
a tárgyrag előtt állhat : 1. ó, ő v é g ű t ő : ájtót, bimbót, 

csikót, csípőt, dijót, disznót, ärdőt, ärőt, äsztändőt, fűt ~ főt, 
kättőt, mäzőt, nőt, ollót, posztót, szőllőt, tätőt, tüdőt, üszőt, välőt, 
vässzőt, vőt, zászlót, zsidót ; 2. ä, é v é g ű t ő : fäjät, nét; 

a többesszám ragja előtt : 1. ó, ő v é g ű t ő : : ájtók, bim
bók, csikók, dijók, disznók, ärdők, äsztändők, fűk ~ fők, mäzők, 
nők, ollók, posztók, szőllők, tätők, tüdők, üszők, vässzők, zászlók, 
zsidók ; 2. ä, é v é g ű t ő : fäjäk, nék; 

birtokos személyragok előtt : 1. ó, ő v é g ű t ő használatos : 
egyesszám 1. személyben : ájtóm, csikóm, csípőm, disznóm, 
ärdőm, äröm, äsztändőm, mäzőm, ollóm, posztóm, szőllőm, tüdőm, 
üszőm, välőm, vässzőm, zászlóm ; egyesszám 2. személyben : 
ájtód, csikód, csípőd, disznód, ärdőd, ärőd, äsztändőd, mäződ, 
ollód, posztód, szőllőd, tüdőd, üsződ, välőd, vässződ, vőd, zászlód; 
egyesszám 3. személyben : ájtója, bimbója, csikója, csípőjä, 
dijója, disznója, ollója, posztója, üszőjä, vässzőjä, zászlója, 
zsidója; többesszám 1. személyben: ájtónk, csikónk, disznónk, 
ärdőnk, ärőnk, äsztändőnk, mäzőnk, ollónk, posztónk, szőllőnk, 
tüdőnk, üszőnk, välőnk, vässzőnk, zászlónk ; többesszám 2. 
személyben : ájtótok, csikótok, disznótok, ärdőtök, ärőtök, äsztän¬ 
dőtök, mäzőtök, ollótok, posztótok, szzőllőtök, tüdőtök, üszőtök, 
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välőtök, vässzőtök, zászlótok ; többesszám 3. személyben : ájtó¬ 
jok, csípőjik ~ csípőjök, disznójuk, ärdőjëk, ollójok, posztójok, 
szőlőjök, vässzőjik ~ vässzőjëk, zászlójok ; 2. a, e, ä v é g ű t ő 
használatos az : egyesszám 1. személyben : fäjäm, väjäm ~ 
vejem ; egyesszám 2. személyben : tájad ; egyesszám 3. személy
ben : ájtaja, bärsäjä, disznaja, äläjä ~ eleje, ärsäjä, ärdäjä, 
äräjä, äsztändäjä, kürsäjä, mäzäjä, szőlläjä ~ szőläjä, tätäjä, 
tüdäjä, väläjä, väjä ; többesszám 1. személyben : fäjünk, väjünk ; 
többesszám 2. személyben : fäjätëk, väjätëk ; többesszám 
3. személyben : äräjëk ~ äräjik, äsztändäjëk, fäjik ~ fäjëk, 
mäzäjëk, szőlläjäk, tüdäjik ~ tüdäjëk, väläjëk, väjëk ; 

az -n határozórag előtt állhat : 1. ó, ő v é g ű t ő : ájtón, 
mäzőn ; 2. ë, ä, i : fäjën ~ fäjin, kättän ; 

az -ig határozórag előtt: 1. ó, ő : ájtójig, kättőjig ; 2. ä: 
äsztändäjig ; 

mindig ó, ő v é g ű t ő -höz járulnak a fiatalabb határozó
ragok : ájtótul, bimbónak, disznóba, ärdűrä, fűtül stb. Egyetlen 
kivétel a fäjbül alak; 

ugyanígy mind ó, ő v é g ű t ő áll az -s melléknévképző 
előtt : dijós, ärős ~ ärűss, äsztändős, kättős, tätős, välős, zászlós. 

az -i melléknévképző az ä v é g ű tőhöz járul : ärdäji, 
mäzäji ; 

az -ű melléknévképző is az ä v é g ű tőhöz járul : fäjü, 
tätäjü ; 

a -talan, -telen fosztóképzőt ó, ő v é g ű t ő előzi meg : 
ärőtälän ; 

a -d sorszámnévképző előtt ä- s t ő áll : kättäd ; 
a -z igeképző előtt ó véghangzó áll : bimbózik. 
A történeti alapon idetartozó névszók nagy része a ki

egyenlítődés folytán már egyalakú változatlan tövűvé vált. 
Csak az egyes és többesszámú 3. személyben őrződött meg 
aránylag több névszóban az a, e hangzós tő, de itt is igen sok 
esetben már párhuzamos alakokat találunk. Csak a gyakrabban 
használt alakokban maradt meg az ó ~ a, ő ~ e váltakozás 
az analógiás hatás ellenére. Leíró alapon tehát sok egyalakú 
változatlan tő került ebbe a csoportba. 

6. u ~ a váltakozást mutató névszótövek. 

Nehány -u véghangzójú névszó bizonyos ragok és képzők 
előtt véghangzóját a-val cseréli fel. Ezért u- enyésztő töveknek is 
nevezik. 

borjú bórnyu ~ bórju (bórnyut ~ bornyat, bórnyuk ~ bór¬ 
nyak ~ bórjak, bórnyum, bórnyud, bórnya ~ bórnyuja, bór¬ 
nyunk, bórnyutok, bornyujok, bórnyun, bórnyas, bórnyuzik) 
fn. ,kalb'. — Bika bórnyu vót s älatta. Bórnyu bőrbül van a ci
pőm. Ecce csak jön ëty kizs bïhájbórnyu, de bömböl, de íg 
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a szeme! Ott a bórnyat nëm eresztik az annya alá, amint ki
bukik az annyábúl. Vëd bórnyut, s asztán jármas jószágot. 
Vágják az üsző bórjakat. Vëttäm két kizsbórnyas tähänät. 

bosszú bosszu (bosszant) mn. ,düh, harag'. — Bosszantot
tam, hogy nincs foga. 

faggyu (-t, -uk, -m, -d, -ja, -nk, -tok, -jok, faggyas) fn. ,talg'. 
— Faggyazs zsír nëm jó ënni. Faggyubúl főzzük a szappant. 

fattyu (-t, fattyak, -hoz) fn. ,serdülő ifjú'. — Asztán én së 
vótam ojan fattyu gyärëk. A fattyak is fokták a madarat. Ojan 
fattyak vótunk. Idä jött a fattyuhoz. 

fiú fiju (-t, -k ~ fijak, fijam, fijad, fija, -nk, fijatok, fijok ~ 
fijak, fijal, fijatal) fn. 1. ,knabe, sohn, kind'; 2. ,mindenféle 
állat magzatja, kicsinye'; 3. ,fattyú hajtás'.1 — A fijak äl¬ 
hoszták aszt a hítfát a szőllők alól (mondja a bíró). Van ojan, 
hogy van näki szász fija is. A fijának a gyärmëkäji mondanák 
az apjának déttata, dédmama, dédbonyó, dédbopó. Ëty fijak 
lëtt. A kätëk fijoknak adott älägät. Mëgäsëtt (a lány) ëty fiju¬ 
tul. Az is (t. i. az a koca is) fijált (többször). Haranglábat csinál
tak a fijatalok. A fijatáljabbiknak lëgyën (ezt akartam). 

gyapju (-t, -m, -d, -ja, ~ gyapja, -nk, -tok, jok, gyapjas) 
fn. ,wolle'. — A románság, inkább asz küszködik a gyapju¬ 
félikkél. 

hattyu (-t, -k, -m, -d, -ja, -nk, -tok, -jok) fn. ,schwan'.2 

— Ojan fähir, mind a hattyu. 
hiju (-t, -m, -d, -ja ~ héja, -nk, -tok, -jik ~ -jok, héján, 

héjárul, -ba, -búl) fn. ,padlás'.3 — Pál Dénës fud bé a csűrbä 
s fël a pájtahéjára. Näkünk küm maratt a pájtahéján. Lëszökik 
a pájtahéjárul. Fëmënt a hijuba. 

hosszú hosszu (-t, hossza, hosszabb, hosszas) mn. ,lang'. — 
Ot van ëty fënn, ëty hosszu vájuvál. Ëggyik lúnak hosszabb 
a hámja. Hosszas ilätët ílt. 

lassú lassu (lassan) mn. ,langsam'. — Lassu lípíssél (jár). 
Lassam mënyën. 

sarju sárju (-t, -m, -d, -ja, -nk, -tok, -jik ~ -jok, -vál, sár¬ 
jaddzik) fn. ,grummet'. — Kis szäkäräcskä sárju vót. Sárjuvál 
mëgrakva jün a szäkir. A gyükärit vágjuk äl, hogy në sárjaddzik. 

savanyú savanyó (-t, -bb, -n, savanyodik) mn. „sauer'. — 
Nëm savanyó az álma. Savanyó bórt nëm iszom. A savanyót 
nëm szärätëm. 

szigorú szigoru (-abb, szigorán) mn. ,streng'. — Szigoru 
zárlat vót, nëm vót szabat katonának lítezni az uccán. Mék 
szigoruabbam büntetik, ha álomi ämbër (t. i. ha állami állást 
betöltő) vót. Szigorán tártom (t. i. az unokákat). 

1 Történeti alapon ugyan a fi tőből származik, de a használat 
szerint a köznyelvben is fiú-ként használatos. Ezért soroltam ide az 
u ~ a váltakozást mutató névszók közé. 2 A személyragos alakokat ismerik, de nem használják. 3 Horger, Mnyj. 109 szerint a hiju szóban az u képző. 
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szomorú szomoru (-bb, szomorán, szomórkodik) mn. t r au 
rig'. — Szomoru dolog äz a bűn. Szomorub vót az minditig 
(t. i. az egyik malac). 

tollu tollu ~ tullu, (-t, tollak, -m, -d, -ja ~ tolla, ~nk, -tok, 
-jok, tollas) fn. ,feder'. — Az a pokróc ojan könnyü mind a 
tollu. Hoszták aszt a tollakat. Jünnäk a kakastollasok (t. i. a 
csendőrök)! A tullusöprüt a hunyom alá (tettem). A libának 
nagyobb a tolla. 

varjú várju (-t, várjak) fn. ,krähe'. — Várju, av vagyon, 
s mëgin äz az ülü félä fájta. Aszt a várjak s a csókák kärgätik, 
űzik a bagjot. 

Az u ~ a váltakozást mutató névszók esetében két típust 
találunk : 

1. u-ra végződő tövet és 2. a-ra végződő tövet. 
A kétféle tő ragok és képzők előtti váltakozása a következő : 
a tárgy ragja járulhat : 1. az u v é g h a n g z ó j ú t ő 

höz : bórnyut, faggyut, fattyut, fijut, gyapjut, hattyut, hijut, 
hosszut, sárjut, tollut, várjut ; 2. az a v é g ű tőhöz : bórnyat; 

a többesszám ragja előtt állhat : 1. u v é g h a n g z ó s t ő : 
bórnyuk, fijuk, hattyuk; 1. a v é g ű t ő : bornyak ~ bórjak, 
fattyak, fijak, tollak, várjak. 

a birtokos személyragok előtt u v é g ű töve t találunk : 
egyesszám 1. személyben : bórnyum, faggyum, gyapjum, hattyum, 
sárjum, tollum ; egyesszám 2. személyben : bórnyud, faggyud, 
gyapjud, hattyud, sárjud, tollud ; egyesszám 3. személyben : 
bórnyuja, faggyuja, gyapjuja, hattyuja, hijuja, sárjuja, tolluja; 
többesszám 1. személyben: bórnyunk, faggyunk, fijunk, gyap
junk, hattyunk, hijunk, sárjunk, tollunk; többesszám 2. személy
ben : bórnyutok, faggyutok, gyapjutok, hattyutok, hijutok, sár¬ 
jutok, tollutok ; többesszám 3. személyben : bórnyujok, faggyujok, 
gyapjujok, hattyujik ~ hattyujok, hijujik ~ hijujok, sárjujik ~ 
sárjujok, tollujok ; 2. a v é g h a n g z ó s t ö v e t találunk : 
egyesszám 1. személyben: fijam; egyesszám 2. személyben: 
fijad ; egyesszám 3. személyben : bórnya, fija, gyapja, híja ~ 
héja, tolla ; többesszám 2. személyben : fijatok ; többesszám 
3. személyben: fijak ~ fijok; 

az -n határozóragot megelőzheti : 1. u v é g h a n g z ó s 
tő : bórnyun ; 2. a, i l l e t ő l e g á v é g h a n g z ó s t ő : 
héján ~ hiján, lassan, szigorán, szomorán ; 

más határozóragok előtt mindig az -u v é g h a n g z ó s 
t ő áll: fattyuhoz, hijuba, hijubúl, sárjuvál; 

az -s melléknévképző csak az -a v é g ű tőhöz járulhat : 
bórnyas, faggyas, gyapjas, hosszas, tollas ; 

a -bb középfok ragja előtt állhat : 1. u v é g h a n g z ó s 
tő : szigoruabb(!), szomorubb ; 2. a v é g ű t ő : hosszabb ; 

a -z igeképző az -u-s tőhöz járul: bórnyuzik ; 
az -nt mozzanatos igeképző előtt a v é g h a n g z ó s t ő 

áll : bosszant. 
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Érdekes jelentésváltozásbeli tünet észlelhető az u-s és 
a-s tőváltakozás között. Az egyesszám 3. személyű birtokos 
szeméi rag az a tővéghangzós tőhöz járul, ha az illető élőlény
hez vagy tárgyhoz közvetlen hozzátartozóságról van szó : 
bórnya ( = a tehénnek a borja), gyapja ( = a juhnak a gyapja), 
híja ~ héja ( = pl. a pajtának a padlása), hossza ( = vminek 
a hosszúsága), tolla ( = a tyúkon lévő toll). Ezzel szemben meg
találjuk az u véghangzós alakot is. Ez már nem az illető élő
lény vagy tárgyhoz való tartozást jelenti, hanem valakinek 
a birtokában léteit : bórnyuja (pl. a bátyám tehenének a borja), 
gyapjuja, hijuja, tolluja. 

Az ebbe a csoportba tartozó névszók között jobban meg
őrződött a különbség, mint az előzőkben. 

7. A v -tövű névszók. 

Az idetartozó névszóknak van csonka és teljes tövük. 
A csonka tő ó, ő, é, illetőleg ú, ű (u, ü) magánhangzóra végződik. 
A másik, rövidebb hangzó s tő előtt v, illetőleg a magyarbikali 
népnyelvben j hangzót is találunk. 

A v-tövű névszókat tőhangzójuk és egy- vagy többtagú¬ 
ságuk szerint a következőképpen csoportosíthatjuk : 

a) a ló ~ lovat, kő ~ követ típus. 
bő bű (bővän, bűjjebb, büjäbbän) mn. ,weit'. — Három 

kis csokrot vid, bű ruha vót rájta. A világba jártam, bőväm 
vót mindën. Ëgyäbüt këllänä, ahum vara büjäbbän. Bűjjäb 
mind a vászon gatya. 

eső csű (-t ~ csövät, -k ~ csöväk, -m, -d, -jä ~ csövä, 
-nk, -tök, -jök ~ csövik, -s, -stül) fn. ,rohr'. — Mekhibázik 
a csű, kifokad. Äsz Hunyadom vëvődik, äz a csű. Az álam 
( = állam) adot csövät (t. i. a vízvezetékhez). Csűs kukoricát 
vëttäm vóna. Csűstül jütt a báj ránk. 

kő kű ~ kü (kövät, köväk ~ kövek, köväm, köväd, kövä, 
kövünk, kövütëk, kövik, kövön, -bül, köväs, kovics, kovacsos, 
köväz) fn. ,stein'. — Erős kű az az apró kovicskü. A hármas 
halomná ot van három kű. Bälévét ëgy bolond a kúdba ëty 
kövät, osztám más vëgyä ki ( = egy bolond százat csinál). 
Mijen káposzta köveket ( = káposztás kádba nyomtató követ) 
hosztam vót én, János! A búzát is mëgőrölik a kövön (t. i. az 
örményen) is. Bikasó ( = békasó) kovics ( = apró, kemény 
tojáskő) vara bännä. Zsobokon kovacsos ( = kavicsos) a főd. 
Faragot kűbül van az ájtója. Kűbül asztán azután szokták fël 
-az istálló építését). Id Bikalatt is ű köväsztättä vót ki (az utat). 

ló lú (lovat, lovak, lovam, lovad, lova, lovunk, lovatok, lovok, 
(nak, -va, -ra) fn. ,pferd'. — Kähäs lú. Ot lövättä ( = levetette) 
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a lú. Hójcra këllët vënni a lovat. Ezëk a gebék nëm jó lovak. 
Béhájcsák aszt a drága lovakat. Mënt a nyavajába ( = dehogy 
ment), tëszi fël a hámot a lovakra. Két jó bihajom, ökröm, 
lovam vót. Az ëggyik lovam mindig gyëngéb mind a másik. 
A lovajit itt ällëtték nálla. Mindik tënník a lúnak (enni). Jüt 
három lúva minditig. Nëm ért fël a lúra (olyan kicsi volt). 
Nëm kël nekëm lújószák, csak másszak ki a bajogbul. 

ő ű ~ ü ~ üv (ütät, űk ~ ők, övé, övék) nm. ,er'. — Ha 
ríszëk, ha józan, ű kír. Ű má lëvizsgászta az ílätit. Az ü saját 
rokonnyajiná nëm lakik. Üv is valami ízéjä (t. i. rokona) näki. 
Bähozom én ütät. Äzëk mind älvaditották űkät (a vevőket). 
Űk szógáladba vannak. Ha ők nëm hálnak mëg éhäl, të së 
hálsz mëg éhäl. A tämätőbä a sírkű az övé. 

tő tű (-t ~ tövät, -k ~ töväk, -m, -d, -jä ~ tövä ~ töve, 
-nk, tövätëk, tövëk, -n ~ tövön) fn. ,wurzel'. — Lëgaláp szász tűt 
ma még lëfëdnäk. Mëkkapálni szipën a tövejit, jobbam be
veszi a vizet. Vittä fël a gyümőcsfák tövirä. Kihájt a tövirül. 

Jellemző erre a névszótő csoportra, hogy az alanyesetben 
mindig végbement a bikali népnyelvben az ő > ű változás. 
E mellett pedig a v előtt az ó, ő megrövidült o, ö-vé. 

b) a hó ~ havas, hé ~ heves típus. 

hé hé ~ hő (hébe-kórba, hősíg, hävit, hävüllís) fn. ,hitze'. — 
Itt a hé-Szamoson lakott a csälíggyä. Aszt is át hébe-kórba. 
Naty hősíg vót a nyáronn. Mëkhävittëm a kämëncét. Vizäs 
ronygyot tártottam, amég aszt a hävüllísit ävëttä. 

hó (havat ~ hovat, havak, havas, havasi, havi, havaz, hava
zás) fn. ,schnee'. — Hull a hó, csillámpozik a fénybe s körül is 
az a sok ének! Ojam fähér mind a hó. Nëm tom ( = tudom), 
hó lësz, váj äső? Havat várhatunk. Söpröttä a havat. Hovat 
nëm ëhätik a pájtába. Hogy ot lepjík a havak a hórdót (t. i. 
nem hagyhatom) ! Mëgärätt a hó, az a havas ässő. Naty fórgál
mat csinált a havas ( = a havasban lakó mócság, ruménség). 
A gazdák lägëlőkrä atták (a jószágot) a havazsba. Havi fizätíst 
kap. Csak mëkhavazik az idő! Amikó havazás vagyom, bészá
mol (a pakulár) a juvál (!). 

jó (-t, -k, jova, jobb, jovul, javit, javitás) mn. ,gut'. — 
A tëttëmir jót várok. Mind a jovád (akarná), dä dógozni ëty së, 
së väjäm, së csälédëm. Job jövőhöz bízik. Két-három disznót 
javitott othun. Amikor javitás van (csak küldje hozzám). 

lé (lävät, läväd, lävä, läväsës, -bä, -väl) fn. ,saft'. — A ríti 
lé ( = köménymag leves) jó. Urakhäjt csak cibrä lävät ësznäg 
(disznóöléskor), dä it paraszt háznál ëgy nagy istänëzs bogrács 
húst! Tőtöttäm näki lävät is (t. i. a disznónak). Mëkcsinálom 
a kovászlävät. Fojik a mëzgijä is, a lävä (a fának). Az ojan (t. i. 
a magántermő, nem oltott szőlő) nëm aggya a lävät minygyá. 
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A lävä is jó tüvisfának. Jó läväsës (t. i. az alma), jó ízü. Jó ä 
a zőccsíg a paradicsom lébä. 

ó (avas, avason) mn. ,alt'. — Az ó borokat s az ó pálinkát 
kűttä. Ó év ästéjém mëkkäzdik a táncot. Ó szalonna, avasos 
má. Kírünk valami avast, összägyúrjuk min dijót. Nity kiló 
szalonnát vëtt avason. 

[ré] rév (reves) fn. ,mulm'. — Ojam mind a fűszfa rév. 
Reves ez a fa. 

szó (-t, -k, szavam, szavad, szava ~ szova, szavunk, szavatok, 
szavok, -l, szaval) fn. 1. ,wort', 2. ,szöveg'. — A szómondás 
( = közmondás) aszmonygya, az ämbëré a munka, az Istäné 
az áldás. Há má mos má írcsíl mëk tésis ( = te is) ëty szót! 
Fogaty szót, Palil A szavát is megvátosztatták (a régi zsoltár
nak). Sëmmi szavunk nëm vót ( = nem hallgattak meg). Dä ëty 
szós së szójon! Ara szavált (= szavazott) a níp (48-ban), hogy 
lëgyën új rend. 

tó (-t, -k, -m, -d, -ja, -nk, -tok, -jok, -ba, -bul) fn. ,see'.1 — 
Ojan tó vót rájta májuzsba is, bälé lëhätët vóna tënni három 
nyaláp kändërt. Csak a drága tóhäjt nem tutták haza takarit¬ 
tani. Dä abba a tóba ültättäm (a kukoricát). 

I t t a csonka tőben középső nyelvállású tőhangzót találunk : 
ó, ö, é ; a v-s tőben pedig alsó, illetőleg alsóbb nyelvállású 
hangzó áll : a, e, ä Kivétel a hó és jó névszó, ahol a v előtt egyes 
ragok, illetőleg képzők előtt csak megrövidül a magánhangzó. 

c) a szú ~ szuvas, fű ~ füves típus. 

bú (~t, -m, -d, -ja, -s) fn. ,gram'. — Láttam ém má sog 
bút, bánatot. A bújába, bánattyába älmënt ëgy zubogó alá 
s äpusztitotta magát. 

fű (fövät ~ füvät, föväk, fövöm, föväd, fövä, fövünk, fövätëk, 
fövëk, -väl, föves) fn. ,gras'.2 — Csak má aszt a naty fövät 
läëszi két-három nap (alatt). Odattam a fövät näki. Lëégättä 
a fövät a tämätőbä. Tëttünk szakälfüvät a (jószág) filibä. Äszt 
a mäzäji föväkët äsmäri. Mik lëkaszájuk a fűväl a bűrköt. 
Föves héj is van. 

[mű] (müves ~ müväs ~ mijäs) fn. ,werk'.3 — Kűmüväs 
van tám vaty kättő is (a faluban). Mühäjbä van, azokat ësztër
gája (t. i. a vasat). Vót még műtétën. 

nyű (nyövät, nyöväk, nyöväs ~ nyüväs) fn. ,wurm'. — 
Ojam mind a nyű, ragad. A nyöväk ëgyik mëk s a tätväk. 
Nyöväs asz, tässík äldobni! 

szú szúj (szujat, szujok, szujas) fn. ,holzwurm'. — A szúj 
1 v-s alak egyáltalán nem fordul elő. 2 A személyragos alakokat csak rákérdezéskor hallottam. 3 Csak összetett szavakban őrződött meg : kűmüves, mühäj, műtét. 
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pusztittya a gërëndát. Miväl pusztittya aszt a szujat, nem tudom. 
Látom a kis szujat a fába. A má szujas fa, bälémënt a szúj. 

Jellemző erre a névszótő típusra, hogy a csonka tő ú, ű 
hangzója a teljes v-s, illetőleg j-s tő előtt megrövidül u, ü-vé. 
A fű és nyű szókban pedig a megrövidült ü nyiltabbá is vált. 

d) a hamu ~ hamvas, keserű ~ keserves típus. 

Ide többtagú v-tövű névszók tartoznak. 
falu (-t, falvak ~ faluk, -m, -d, -ja ~ fálva,1 ~nk, -tok, -jok, 

-n, -ba, -búl, -ra, -si, falvi) fn. ,dorf'. — Falu dóga vót a tënnap¬ 
älőtt. A väzätíkët az álam csináltatta, a sáncokat a falu hánta. 
Nëm tudom én azokat a falukat. Viszik Pästrä s a falukra 
(a varrottasokat). Mëgäsëtt ëgy lány a faluba. Még más falubúi is 
jüttäk (ide dolgozni). Ha falura mënëk fírhëz, nëm këll ojan 
sok mindën. 

fënyő fänyő (-t, -k, fänyväs ~ fenyves) fn. ,tanne'.2 — 
Szurok csak fenyőfám van. Ëj, mijäm fänyväsëk vótak! A márhá¬ 
kot a fenyves közi ëngedik. 

hamu (-t, -ja, hammas ,szapuláshoz használt két szél vászon
ból készített lepedő') fn. ,asche'. — Hamu van itt älíg. Në szórd 
a hamut ! Hamuvál (tisztítják), hamut tësznäk rëjá ; hamut 
ëgy läpëdőrä. A hammas két szíl s víkonyjabb ( = keskenyebb ; 
t. i. a rendes lepedőnél, amelyik három szél vászonból áll). 
Hova tëttäm aszt a hammast ? 

keserű käsärü (-n, -bb, käsärväs, -1) mn. ,bitter'. — Van 
ojan nagy mind a käsärülapu. Ëj, hogy a käsärü gyász tämäs¬ 
sën äl (mondja a füstölő kályhára)! Ëj, käsärväs dolog asz, 
tanár úr! Ojan käsärväsen sírt a gyärmëk! Mëkkäsärüli ű még 
aszt! 

könny (-ät, -äk, -äm, -äd, -ä, könyväzik ~ könyvezik) 
fn. ,träne'. — Ki së csórdul tán a könnyäm (Nd.). Ott ë kicsit 
könyvezik, ha mëgvágja vajëggy ágát (t. i. a fának). 

mag (-ot, -ok, -om, -od, -ja, -unk, -otok, -jok, -os, -vastul) fn. 
1. ,same'; 2. ,utód'. — A mag má mëg van kiszülődvä. Van 
kösztä, ami a magot tärmi (t. i. a kender között). Az Istän 
a të magodnak annyit së haggyon, amännyi a maradíkjának 
lëgyën. A barackot ältëszëm magvastul. 

[nedü] nädv (-äs) fn. ,nyirok'. — Nyirokja van a pincé¬ 
näk, nädväs. Ëty kicsit nädväsäp pincä vóna jó, äsz ki van 
száradva. 

odu (odva, odvas) fn. ,höhle'. — Bújik el a faodvába. Odvas 
fa, a fűzfába ojan juk van. 

1 A fálva alak csak községnevekben fordul elő : Mákófálva. 2 Rendszerint fänyőfa összetételben használják s ilyen alakban 
nem ragozzák. 
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ölyű ülü (-t, -k) fn. ,habicht'. — Várju av vagyon, s mëgin 
äz az ülü-félä fájta. 

szaru szárv fn. ,horn'.1 — A szárv s a pata csondbúl van. 
Ha a szárva lëvállik, a vőgyä ( = a szarvasmarha szarvának 
csonkszerű töve) marat csak. 

tetű tätü ~ tetü (-t, tätväk, -m, -d, -jä, -nk, -tök, -jik ~ -jók, 
tätväs) fn. ,laus'. — Nëm báj, csak në ëgyä a tätü. Az éhäl¬ 
halás ëgyë mëk s a tätväk älävänën! Näkëm tätüm sohase vót 
a házamba. Annak tätväs még a fäjä is. 

A csonka tő ú, ű, illetőleg u, ü-re végződik, a teljes tőben 
pedig a v hangzó is megtalálható. 

A v-tövű névszók csonka és teljes töve a következőképpen 
váltakozik a ragos és képzős alakokban : 

A tárgyrag előtt állhat : 1 . c s o n k a t ő : csűt, űtät, 
tűt, jót, szót, tót, falut, fenyőt, hamut, könnyät ,magot, ülüt, tätüt ~ 
tetüt ; 2. t e l j e s t ő : csövät, kövät, lovat, havat ~ hovat, 
lävät, fövät ~ füvät, nyövät, szujat. 

A többesszám ragja járulhat : 1 . c s o n k a tőhöz : csűk, 
űk ~ ők, tők, jók, szók, tók, fänyők, könnyäk, magok, ülük ; 
2. t e l j e s tőhöz : csöväk, köväk ~ kövek, lovak, töväk, 
havak, föväk, nyöväk, szujok, tätväk. 

A birtokos személyragok előtt állhat : 1. c s o n k a t ő ; 
egyesszám 1. személyben: csűm, tűm, tóm, falum, könnyäm, 
magom, tätüm ; egyesszám 2. személyben : csűd, tűd, tód, falud, 
könnyäd, magod, tütüd ; egyesszám 3. személyben : csűjä, 
tűjä, tója, faluja, könnyä, magja, tätüjä ; többesszám 1. személy
ben : csűnk, tűnk, tónk, falunk, magunk, tätünk ; többesszám 
2. személyben : csűtök, tótok, falutok, magotok, tätütök ; többes
szám 3. személyben : csűjök, tójok, magjok, falujok, tätüjik ~ 
tätüjök ; 2. t e l j e s t ő ; egyesszám 1. személyben: köväm, 
lovam, szavam, föväm ; egyesszám 2. személyben : köväd, lovad, 
szavad, föväd ; egyesszám 3. személyben : csövä, kövä, lova, 
övé, tövä, jova, lävä, szava ~ szova, fövä, fálva, odva, szárva ; 
többesszám 1. személyben: kövünk, lovunk, szavunk, fövünk; 
többesszám 2. személyben : kövätëk, lovatok, fövätëk, szavatok, 
tövätëk ; többesszám 3. személyben : csüvik, kövik, lovok, övék, 
tövëk, szavok, füvëk. 

Az -n határozóragot megelőzheti : 1. c s o n k a t ő : 
tűn, falun, käsärün ; 2. t e l j e s t ő : bővän, kövön, tövön, 
avason. 

Az újabb határozóragok mindig a c s o n k a , h o s s z ú ¬ 
h a n g z ó s tőhöz járulnak : csűstül, kűbül, lúra, lébä, tóbul, 
fűväl, falubul. 

Az -s melléknévképző csatlakozik: 1. c s o n k a tőhöz: csűs, 
falusi, magos ; 2. t e l j e s tőhöz : köväs, havas ~ havasi, läväs ~ 

1 Csak szarv alakban hallottam. A szarut nem használják, bár az 
öregebbek ismerik. Szarv alakban többalakú változatlan. 
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läväsäs, avas ~ avasos, reves, föväs, nyöväs, szujas, fenyves ~ 
fänyväs, hammas, käsärväs, nädväs, odvas, tätväs. 

Az -i melléknévképző a t e l j e s tőhöz járul : havi, fálvi. 
A középfok jele (-bb) előtt állhat: 1. c s o n k a t ő : 

jobb, käsärübb ; 2. t e l j e s t ő : bűjjäbb ~ büjäbb. 
Egyéb névszóképzők járulhatnak: 1. c s o n k a t ő h ö z : 

hősíg ; 2. t e l j e s tőhöz : kovics, kovacsos. 
Az -l igeképző c s o n k a tőhöz járul : szól, käsärül. 

A -z igeképző t e l j e s tőhöz : köväz, havaz ~ havazás, köny
vázik. Egyéb igeképzőket is t e l j e s t ő előz meg : hävit ~ 
hävüllís, jovul ~ javit ~ javitás, szaval ( = szavaz). 

Az analógia kiegyenlítő hatása megbontotta a v-tövű 
névszók rendszerét. Egyesek egyalakú változatlan tövűekké 
váltak, másokban csak egyes ragok és képzők előtt áll állandóan 
csonka tő. 

BEFEJEZÉS. 

Dolgozatom bevezetésében említettem, hogy a névszókat 
történeti alapon tárgyalom, mert ez a módszer megkönnyíti 
az eligazodást. Mivel munkám teljesen leíró jellegű és a mai 
állapotot igyekszik rögzíteni, szükségesnek tartom röviden 
összefoglalni az egyes névszótöveknek a mai használat szerinti 
típusváltozását. Sorra veszem ezért az egyes névszótő-típusokat. 

I. A nyelvtörténet folyamán egyalakú változatlan tövű 
névszók a bikali népnyelvben is egyalakúak. Azonban sok név
szó került át ebbe a csoportba a többalakú változó tövűek közül : 

1. A hangtoldó és hangvesztő névszók csoportjából: akó 
(akol), órmó (orom), ítü (étek); 

2. az ó ~ a, ő ~ e váltakozást mutató névszók közül ide
tartozik a bimbó, csikó, csípő, dijó, nő, olló, posztó, üsző, vässző, 
zászló, zsidó. Ezek a névszók minden ragozott és képzett alak
jukat az ó, ő végű tővel képezik. Amint előbb már megjegyez
tem, érdekes jelentéstani megoszlás észlelhető a belső, első és 
külső szóknál. Az egyalakú változatlan tövű névszók ragozása 
szerint a belső 1. telket és 2. az ember belső részét, az első legeiül 
állót, legeiül lévőt, a külső határban fekvő birtokot jelent. A 
hangzóváltakozást megőrző belső pedig valaminek a belsejét, 
az első a hónap első napját, a külső valaminek a külső felét, 
felületét jelenti. 

Megjegyzem, hogy a többi idesorolt névszó is csak az egyes-
és többesszám harmadik személyű birtokos esetben őrizte meg 
a hangzóváltakozást, sőt néhány esetben már párhuzamosan 
használatos mindkét képzésű alak : ájtója ~ ájtaja disznója ~ 
disznaja. 

3. Az u ~ a váltakozást mutató névszótövek közül ide
sorolható a hattyú és savanyó (savanyú). Meg kell azonban jegyez
nem, hogy az idetartozó névszók közül sok csak egy-egy képző 
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előtt őrizte meg a hangzóváltakozás jellegét, egyébként telje
sen az egyalakú változatlan tövek közé sorolható : bosszu ~ 
bosszant, faggyu ~ faggyas, fattyu ~ fattyak, gyapju ~ gyapja 
(de gyapjuja is) ~ gyapjas, sárju ~ sárjadzik, tolla ~ tollak ~ 
tollas (de tolluja is), várju ~ várjak. Egyébként az u ~ a válta
kozást mutató névszóknak általában nagyon kevés alakját 
használják Bikalatt a mindennapi beszédben. 

4. a v-tövű névszók közül idetartozik a mai állapot szerint 
a bú, ölyü, tó névszó. Itt is megállapítható az analógia kiegyen
lítő hatása. Vagy csak egyetlen alakváltozatban őrződött 
meg a teljes tő : hammas, käsärväs, könyväzik ~ könyvezik,. 
magvastul, tätväk ~ tätväs, vagy párhuzamosan hallható az 
egyalakú változatlan ragozás szerinti alakkal : csűt ~ csövät, 
csűk ~ csöväk, csűjä ~ csövä, tűt ~ tövät, tűk ~ töväk, tűjä ~ 
tövä, tűn ~ tövön. 

II. Néhány történeti alapon vett többalakú változó tő 
átkerült a többalakú változatlanok közé a bikali nyelvhasz
nálatban : 

1. az ú ~ u, ű ~ ü és í ~ i váltakozást mutató névszók cso
portjából : lúg, rúd ; a hangzó hosszú marad minden rag és képző 
előtt s így többalakú változatlanná válik. I t t is előfordul néhány 
esetben, nyilván analógiás hatásra, a hosszú és rövidhangzós 
tő egymás mellett : kútat ~ kutat, kútak ~ kutak, nyúlat ~ 
nyulat, nyúlak ~ nyulak, útat ~ utat ; a birtokos személyragok 
a három felsorolt hévszó esetében mindig a hosszúhangzós 
tőhöz járulnak ; 

2. a hangtoldó- és hangvesztő névszók csoportjából : 
ajak, észak, litër, fátyol. A két tő használata között itt is észlel
hető a kiegyenlítődés részben párhuzamos alakok használatá
ban (pl. bagójt ~ bagjot, motorok ~ motrok, szëgälät ~ szëglät, 
tükört ~ tűkröt), részben a rövid, magánhangzóra végződő tő 
előtérbe nyomulásával ; 

3. a v-tövű névszók csoportjából a szarv (szaru). A v-s tő 
használatos minden rag és képző előtt. 

III. A hangzónyújtó névszótövek közé sorolható a bikali 
népnyelv használata alapján a v-tövű szúj szó. Ragos alakjai 
rövid tőhangzójúak : szujat, szujok, szujas. 

IV. Hangzórövidítő tőként használják a tegez ( = íj) 
szót. Alanyesetnek vélik a birtokos személyragos alak egyesszám 
3. személyét (tägzä) és így a tárgyeset tägzét ; az újabb határozó¬ 
ragos tägzéväl alak ezt látszik igazolni. 

A magyarbikali népnyelv mai névszótöveinek részletes 
megvizsgálása után megállapíthatjuk, hogy az analógia kiegyen
lítő hatása kisebb-nagyobb mértékben minden névszótő-típus
ban érvényesül. Egyes csoportokban a névszótövek az egyalakú¬ 
ság felé törekednek. 

Kolozsvár. Gálffy Mózes. 


