
A nagymoni népnyelv igetövei 
és igealakjai. 

I. BEVEZETÉS. 

Szülőfalumnak, a szilágysági Nagymonnak népnyelvével 
1937 nyara óta foglalkozom. E népnyelv iránti szeretetem a 
gyermekkor emlékeiből és elődeim iránti kegyeletből táplál
kozik, az iránta való tudományos érdeklődés meg abban a kis 
népnyelvkutató közösségben ébredt fel, amelynek már a meg
szállás évei alatt tagja voltam. E közösség a határok ellenére is 
szoros szellemi kapcsolatot tartott fenn a debreceni népnyelv
kutatókkal és főként mesterükkel, néhai d r . C s ű r y 
B á l i n t egyetemi tanár úrral. A változott viszonyok között 
a kolozsvári népnyelvkutatók közössége az Erdélyi Tudományos 
Intézet Magyar Nyelvészeti Osztályában külön hivatalos 
szervezetet és kedvező munkalehetőségeket kapott. Dolgozatom 
anyagát az előbbi időszakban gyüjtöttem, a feldolgozás el
végzése azonban a felszabadulás utáni, nyugodtabb munka
lehetőségeket biztosító korszakra esik. 

A tanulmányozást a helynevek összegyüjtésével kezdtem 
meg,1 de a helynevek gyüjtésével párhuzamosan tanulmá
nyozni kezdtem magát a népnyelvet is. Itt jegyzem meg, hogy 
gyüjtőmunkámat két tényező lényegesen megkönnyítette. Az 
egyik az, hogy Nagymonban születtem, és ott is nevelkedtem 
egészen tizenhároméves koromig. Szülőfalumba azután is 
gyakran ellátogattam. Így köztem és a falu lakossága közt 
a kapcsolat továbbra is fennmaradt. Most is a magukénak 
tekintenek. Zavartalanul beszélgetnek, tréfálkoznak előttem. 
Nyugodtan lejegyezhetek bármit. Nem lepődnek meg, hisz 
tudják, hogy az írás a foglalkozásomhoz tartozik. A másik 
kedvező körülmény a nagymoni népnyelv előzetes ismerete. 
Tizenhároméves koromban kerültem el a faluból. Ez idő alatt 
a falu nyelvjárása annyira a vérembe ment át, hogy beszéd-

1 Nagymon helynevei. Magyar Irodalomtörténet. Emlékkönyv 
Kristóf György hatvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 1939. 157—68. 
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módomat sem az iskola, sem a zilahi nyelvjárás hatása nem tudta 
teljesen megváltoztatni. A nagymoni népnyelvhez való ragasz
kodásomat elősegítette az is, hogy szüleimnek is ez az anyanyelv
járása, s otthon a családban ma is ezt a nyelvjárást beszéljük. 
Így megfigyeléseimet minden nehézség nélkül jegyezhettem le, 
sőt magamon is ellenőrizhettem. Az anyag nagy részét 
Kulcsár József 70 éves gazda családi körében gyüj¬ 
töttem. Ugyanakkor sokat jegyeztem a falu többi lakójának 
beszédéből is, hiszen majdnem mindenkit meglátogattam. 
Kulcsáréknál is többen megfordultak. Természetesen arra 
mindig ügyeltem, hogy csak tősgyökeres nagymoni lakosok 
beszédét jegyezzem le. Ez nem okozott különösebb nehézséget, 
mert a faluban mindössze egy-két betelepedett család él. 
A falut hosszabb időre még a férfiak is rendszerint csak a 
katonáskodás éveire hagyják el, kivéve azt az egy-két fiatalabb 
embert, kik a megszállás évei alatt Bukarestben töltöttek 
munkásként néhány évet. Idegen faluból csak nagy ritkán 
házasodnak. A leányok a városi cselédkedésre nincsenek 
rászorulva. 

Megfigyeléseim elsősorban a nagymoni népnyelv hang
tani és alaktani sajátságaira vonatkoztak. Az volt és az ma is 
a tervem, hogy többévi megfigyelés és gyüjtés alapján össze
állítom anyanyelvjárásom hang- és alaktanát. Még a megszállás 
évei alatt és azután is közbejött akadályok (katonaság, több
szöri összpontosítás, átképzés) miatt azonban népnyelvi meg
figyeléseimet hosszabb időre félbe kellett szakítanom, és így 
kitűzött célomat eddig csak részben valósíthattam meg. 
A hangtanból mindössze a magánhangzók állapotát1, az alak
tanból pedig az igeragozást tudtam feldolgozni. Remélem, 
hogy a jövőben több időt fordíthatok népnyelvi tanulmá
nyaimra, s eredeti tervemet, a nagymoni népnyelv hang- és 
alaktanának teljes feldolgozását megvalósíthatom. 

E helyen is hálás köszönetet mondok volt tanáromnak, 
d r . S z a b ó T. A t t i l a egyetemi ny. rk. tanár úrnak ; 
a feladat elvégzésére ő buzdított, és a gyüjtésben is, az anyag 
feldolgozásában is sok hasznos tanáccsal látott el. Itt említem 
meg azt is, hogy 1937 nyarán tett tanulmányutamat az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi 
Szakosztálya, dolgozatom megjelenését pedig az Erdélyi Tudo
mányos Intézet igazgatóságának megértő támogatása tette lehe
tővé. Mindkét intézmény vezetőségének erkölcsi és anyagi 
támogatásáért ez úton is hálás köszönetet mondok. 

* 

1 A magánhangzók állapota a nagymoni népnyelvben. MNnyv. 
II, 195—203. 
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Nagymon a Szilágyság egyik legrégibb magyar telepü
lése.1 Szűkebb értelemben Szilágyságon a Szilágypatak 
mentét és a L á s z l ó G é z á t ó l 2 zilahi nyelvjárásvidék
nek nevezett területet értem. Határai délkeleten a Meszes-
hegység, keleten a Szamos-folyó, északon a Szilágycsehet és 
Alsószoport összekötő képzelt vonal, nyugaton pedig a Kraszna. 
Ugyanezt a körülhatárolást találjuk László Gézánál is (i. m.). 
László felsorolja a tanulmányozott községeket is. Nagymont 
és még számos e területhez tartozó falut (Nagydoba, Kisdoba, 
Vérvölgy, Szilágyszentkirály, Menyő, Szilágyszeg stb.) azonban 
egyáltalán nem említi. Itt jegyzem meg, hogy a László Gézától 
használt z i l a h i n y e l v j á r á s v i d é k elnevezést nem 
tartom megfelelőnek. Zilah közvetlen környékén ugyanis, 
egy-két község kivételével, román lakosságú falvakat találunk. 
Zilahnak tehát nem is lehet nyelvjárásvidéke, mert maga Zilah 
is nyelvjárássziget. A László Gézától felsorolt falvak már nem 
tartoznak Zilah vidékéhez, hanem Szilágysomlyó, Kraszna és 
Szilágycseh vidékéhez. Ezeket a falvakat Zilahhoz még gazda
sági szempontból is csak laza szálak fűzik. Mindez természe
tesen nem zárná ki ez elnevezés létjogosultságát, ha sikerülne 
kimutatnunk, hogy e vidék népnyelve egységes, s hogy a zilahi 
nyelvjárás egyezik ezzel a népnyelvvel. Ezt az összehasonlí
tást egyelőre a népnyelvi adatok hiányossága miatt nem végez
hetjük el. Magam ilyen egységes zilahvidéki nyelvjárás létét 
eddigi ismereteim és tapasztalataim alapján kétségbevonom. 
Tehát, mivel egyelőre egységes zilahvidéki nyelvjárásról nem 
beszélhetünk, nem használhatjuk a zilahi nyelvjárásvidék el
nevezést sem. 

Nagymon a Szilágyság szélén fekszik, Zilahtól mintegy 
24 km távolságra, a Szilágycseh felé vezető országút mellett. 
H o r g e r A n t a l nyelvjárási térképén (A magyar nyelv
járások. Budapest, 1934) Diósadtól északkeletre helyezhetnők 
el a pontozással jelzett északkeleti nyelvjárásterület szélén. 
Nagymontól keletre a Szamosig egyetlen színmagyar település 
sincs. 

E vidék népnyelvével eddig csak L á s z l ó G é z a foglal
kozott (i. m.). Pedig már B a l a s s a J ó z s e f is megállapí
totta, hogy e nyelvjárás bővebb vizsgálata s pontos leírása 
nagyon kívánatos volna.3 Szerinte e terület népnyelve az 
északkeleti nyelvjárásterülethez tartozik ugyan, de több palócos 
sajátságot is találunk benne. L á s z l ó G é z a tanulmányán 
kívül e területről mindössze néhány népnyelvi és népköltési 

1 Vö. P e t r i Mór, Szilágy Vm. Mon. H. n., 1902. IV, 87 kk. 2 A zilahvidéki nyelvjárás. Nyr. XXVII, 438—43, 489—97, 
542—9 és XXVIII, 56—63, 112—5, 184, 231—9, 280—8, 330—3, 
374—81, 418—21, 471—6 és kny. 3 L. B a l a s s a József, A magyar nyelvjárások osztályozása és 
jellemzése. Bpest, 1891. 69. 
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közlemény jelent meg.1 Ezekről azonban már ő is megállapí
totta, hogy „a közlők lelkiismeretlensége vagy járatlansága 
miatt bosszantóan hibásak és fölszínesek“ (Nyr. XXVII, 438). Más 
e területre vonatkozó tanulmányt H o r g e r sem említ (i. m.). 

L á s z l ó G é z a tanulmányának hangtani részéhez már 
fűztem egy-két megjegyzést a nagymoni népnyelv magán
hangzóiról szóló dolgozatomban (i. m.). Most tanulmányának 
alaktani, elsősorban az igeragozásra vonatkozó részével kap
csolatban szeretnék egyet s mást megjegyezni. Tanulmányának 
ezt a részét az igemódok és igeidők felsorolásával kezdi. Meg
állapítja, hogy a zilahvidéki népnyelv kevés igeidőt ismer : 
a jelent, a multat és a befejezett multat. Elvétve hallható még 
öregebb emberektől az elbeszélő mult is. Természetesen szeret
nők tudni, hogy legalább is akkor ez az igeidő hol, a tanul
mányozott terület melyik pontján élt még. Ezt azonban 
L á s z l ó nem határozta meg. Az adatoknak térbeli rögzítése 
pedig elengedhetetlen. Felületesen intézi el az egyes igealakok 
szerepét is. Erről mindössze ennyit tudunk meg : „A folyó 
jövő kifejezésére a folyó jelen használatos mâjd, vagy ha v. 
mâjha (majd ha) jövőre mutató szócskával : mâjd ír, vagy 
pedig csak magára : ír. A befejezett jövőt legtöbbször a be
fejezett jelen helyettesíti valami jövőre mutató szócskával r 
„Haggyátok el a fenébe, csak akko civakoggyatok ezen a rongy kis 
gugyorin, ha mám meghóttam !“ „Idesapám ! ugyi mâjha mëg
nőttem, nëkem is szabad lëssz pipálni ?“ Sokszor a folyó jövő, 
illetőleg a folyó jelen fejezi ki : „Na hadd e csak, mâjha bemen
gyek Zilâjra, néked is veszek kicsi piross ficsórt (gyermekcsizma)!“ 
(Nyr. XXVII, 546). 

Azután az alanyi és tárgyas ragozást ismerteti. Az ikes 
igék ragozásával is foglalkozik. A személyragokat is elég alapo
san ismerteti. A tanulmányozott területen belül észlelhető 
eltéréseket azonban teljesen mellőzi. Az ember azt hinné, hogy 
e vidék igeragozása teljesen egységes. Ezt azonban kétségbe 
kell vonnunk. Hisz maga L á s z l ó G é z a említi, hogy ezen 
a területen három nyelvjárás keveredett : az északkeleti, a 
székely és a palóc. Nagyon csökkenti a dolgozat értékét az is, 
hogy egyetlen ige ragozását sem közli, egyetlen igetövet sem 
említ. Pedig erre különös gondot kellett volna fordítania. 
A Szilágyság több pontjáról kellett volna közölnie a fontosabb 
igetöveket és ragozásukat. 

Dolgozatomban igyekszem hü képet nyujtani a nagy
moni igeragozásról. Az első részben a nagymoni népnyelv ige
töveit ismertetem, mintaszókban pedig bemutatom a nagymoni 
igeragozás főbb típusait. Törekedtem minél több ige teljes 
ragozását összeállítani. Különös gondot fordítottam a változó 
tövű igék ragozására. Megfigyeltem az ikes igék viselkedését is. 

1 Felsorolásukat l. Lász ló Géza, Nyr. XXVII, 439. 
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Dolgozatom második részében az egyes igealakok szerepével, 
funkciójával foglalkozom. Az egyes mintaszók után felsorolok 
néhány példamondatot is. Ezeknek közlését fontosnak tartom 
először azért, mert az igék pontos jelentését csakis ezekből lehet 
megállapítani, másodszor pedig azért, mert ez a példatár a 
nagymoni népnyelv többi sajátságára is fényt vet. Ugyanakkor 
az olvasó a mintaszókat összehasonlíthatja a példamondatok
ban előforduló igealakokkal. Hogy az összehasonlítást minél 
könnyebben megtehessük, a példamondatokat az igeidőknek 
megfelelően soroltam fel. Egy-két ige esetében, sajnos, egyetlen 
példamondatot sem közölhetek. Ezeket úgy látszik, csak nagyon 
ritkán használják, így ezekre nem volt alkalmam egyetlen példa
mondatot sem lejegyezni. 

A mintaszókat rákérdező módszerrel gyüjtöttem össze. 
Ügyeltem azonban arra, hogy nyelvkalauzom mindig egész 
mondatban mondja ki a kérdéses igealakot. Pl. ha az eszik ige 
jelentő mód, jelen idő alanyi ragozását akartam megtudni, 
akkor elmondtam nyelvkalauzomnak a következő mondatot : 
„Én most valamit. . . “ Ugyanakkor számmal evő mozdulatokat 
tettem. Ő aztán természetesen utánam mondta a mondatot és 
kiegészítette a kívánt igealakkal. Megtörtént néha az is, hogy 
jelekkel sem tudtam a kívánt igét a szájába adni. Ilyenkor 
körülírással igyekeztem rávezetni. Meg akartam tudni pl., hogy 
él-e a nagymoni népnyelvben a piroslik ige s hogyan ragozzák. 
A piros szóból indultam ki. Feltettem a kérdést : „Milyen színű 
az érett meggy?“ Erre csak azt felelhette, hogy piros, illetőleg 
veres. Aztán így folytattam : „Hogyan mondja azt, mikor a 
piros (veres) meggy messzire látszik?“ Erre csak is azt felel
hette, hogy piroslik vagy vereslik. Miután így megállapítottam, 
hogy ez az ige csakugyan megvan a nagymoni népnyelvben, 
egy rövid mondatban elragoztattam. A példamondatokat 
kizárólag közvetlen megfigyelés útján jegyeztem le. Ha a 
paradigma és a példamondatban előforduló alak között némi 
eltérést tapasztaltam, bár mindig a példamondatbeli alakot 
tekintettem megbízhatóbbnak, közöltem a másik, rákérdező 
módszerrel szerzett vagy ritkábban hallható adatot is. Bár az 
ingadozás, úgy látszik, ezen a téren is állandó, ilyen különb
séget mindössze egy-két esetben tapasztaltam. Ilyen pl. az 
esik ~ és esete. Nyelvkalauzom ezt az igét így ragozta : esek, 
ese, esik. A felsorolt példamondatokból azonban kitűnik, hogy 
az és alak is gyakori az egyes 3. személyben. Tehát mindkét 
alakot tekintetbe kell vennünk. 

Az összegyüjtött anyag rendszerezését és feldolgozását több 
e kérdéssel foglalkozó tanulmány alapján végeztem.1 Ezek közül 

1 E r d é l y i L a j o s , Időalakjaink és módjaink a háromszéki nyelv
járásban. Újabb kiadása Magyar Nyelvi Tanulmányok. Bp. I, 66—99 és 
II, 16—31. — C s ű r y B á l i n t , A moldvai csángó igealakok. MNy. 
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elsősorban C s ű r y B á l i n t , S z a b ó T. A t t i l a és 
V é g h J ó z s e f tanulmánya jöhet számításba. Lépten-
nyomon forgattam G o m b o c z Z o l t á n és C s ű r y B á l i n t 
kéziratos történeti alaktanát is.1 Dolgozatom első részét az ő 
rendszerük alapján állítottam össze. Nagy segítségemre volt 
még H o r g e r A n t a l A magyar nyelvjárások című művének 
különösen az alaktani kérdésekre vonatkozó része is. 

II. AZ IGETÖVEK. 

G o m b o c z Z o l t á n (i. m.) a magyar igetöveket két 
csoportba osztja : A) többalakú (változó) tövek ; B) egyalakú 
(változatlan) tövek. Többalakú (változó) tövűek azok az igék, 
melyeknek más-más rag, jel vagy képző előtt más-más az alak
juk : ado-k, ád, adu-nk. Egyalakú (változatlan) tövűek azok 
az igék, melyeknek alakjai változatlanok, bármilyen jel, rag 
vagy képző járul is hozzájuk : ír-ok, ír-sz, ír-unk stb. C s ű r y 
B á l i n t (i. m.) elfogadja ugyan Gombocz rendszerét, de az 
egyes csoportok elnevezését nem helyesli. Szerinte „az igetövek 
között olyan egyalakú tő, mint hajó, kocsi stb. melyek min
denféle rag, képző előtt azonosak maradnak, nincs. Az ige
tövek mind többalakú tövek“, (i. m. 46) Csűry szerint a 
Gombocztól változatlanoknak nevezett igetöveknek is két tő-
alakjuk van : egy magánhangzóra végződő teljesebb tőalak 
(pl. íro-k)és egy mássalhangzóra végződő csonka tőalak (pl. ír-sz). 
Ezért a többalakú változatlan és a többalakú változó igetövek 
elnevezést ajánlja. Dolgozatomban a nagymoni népnyelv ige
alakjait Gombocz rendszere alapján csoportosítom. Ami az 
egyes csoportok elnevezését illeti, Csűryhez igazodom. 

A) Többalakú változó tövek. 
1. Hangzónyújtó tövek. 

Ebbe a csoportba azok az igék tartoznak, melyeknek jelen
idejű egyes 3. személyében a tő magánhangzója megnyúlik. 
G o m b o c z szerint (i. m. 96—8) ezek az igék a következők : 
adok-ád, hagyok-hágy, kelek-kél, veszek-vész, esek-és, fedek-féd, 
fejek-féj, kenek-kén, lelek-lél, lesek-lés, merek-mér, nyelek-nyél, 

XXVIII , 22—31, 148—54. — S z a b ó T. A t t i l a , A bábonyi 
népnyelv igealakjai. MNnyv. I, 48—64. — V é g h J ó z s e f , A de
recskei népnyelv igetövei és igealakjai. MNnyv. II, 204—51. 

1 G o m b o c z Z o l t á n , M. Tört. Nyelvtan III. Alaktan. Buda
pest, 1925. 94—153. (Kőnyomatos jegyzet). — C s ű r y B á l i n t , 
Magyar alaktan. Egyetemi előadások. 
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nyerek-nyér, szelek-szél, verek-vér, vetek-vét, szedek-széd. A tësz, 
lësz, vësz és ëszik igék leginkább a harmadik és a második 
személyben (tészen, lészen, téssz, léssz, tégy, légy stb.) s néhány 
származékukban nyujtják meg tőhangzójukat. 

A nagymoni népnyelvben ezek az igék a szelek-szél kivéte
lével mind megtalálhatók. 

adok- ád ,geben': adok, acc ~ adó, ád, adunk, attok, 
adnak ; adom, -od, aggya, -uk, -átok, -ák ; attam, -á, adott, attunk, 
-atok, -ak ; attam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; attam vóut stb. ; aggyak, 
-gyá ~ aggy, -gyon, -gyunk, -gyatok, -gyanak ; aggyam, -gyad ~ 
add, aggya, -gyuk, -gyátok, -gyák ; adnék, -ná, -na, -nóunk, 
-nátok, -nának ; adnám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; attam 
vóuna stb. ; adni, adóu, adott, adva. — Én adok, ha mek tod rágni. 
Minygyá ád ëdes neked is. Magának adom a húsrészemet. Na 
gyere, aggyak ëggy ojan karét, hoty törjön le a kezed. Ha fekél, 
van ot té a lábozsba, osztán aggyá neki . Hosztam, hogy aggyon ë 
kis tejet az a vén tehén. Acce csak ide ! Asz nem atta vóuna e, ha 
ëdesanyám nem hóut vóuna meg. Ki vóud dobóitatva, minden 
eladóu. Neked van adva, osztán csináj vele, amit akársz. Féltünk, 
me e vóut adva másnak. 

hagyok-hág y ,lassen' : hagyok, -ó ~ hacc, hágy, 
hagyunk, hattok, hagynak ; hagyom, -od, haggya, -gyuk, -gyátok, 
-gyák ; hattam, -á, hagyott, hattunk, -atok, -ak ; hattam, -ad, -a, 
-uk, -átok, -ák ; hattam vóut stb. ; haggyak, -gyá ~ haggy, -gyon, 
-gyunk, -gyatok, -gyanak ; haggyam, -gyad ~ hadd, haggya, -gyuk, 
-gyátok, -gyák ; hagynék, -ná, -na, -nunk, -nátok, -nának ; hagy
nám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; hattam vóuna stb. ; hagyni, 
hagyóu, hagyott, hagyva. — Ne óubégass annyit, hagyok én neked 
is, ha mondom. Ha sokad bosszantod, meglátot, hogy otháty téged 
lëjányostú. Mán tójt vóut e vaty kettőüt, hármat, osztám félbe¬ 
hatyta. Ëcce, kécce a faképné hagyot, mégis a babája vagyok. 
Hadd e a szerecsijába ! Vóut nállunk vaty tizenynyóuclitér mek¬ 
hagyva. 

kelek-kél ,aufstehen, entsprieszen' : kelek, kesz, kél, 
kelünk, kéltek, -nek ; kőüttem, -é, kőütt, -ünk, -etek, -ek ; kőüttem 
vóut stb.; kejek, -é ~ kej, -en, -ünk, -etek, -enek ; kélnék, -né, -ne, 
-nünk, -nétek, -nének ; kéltem vóuna stb. kélni, kelőü, kélve. — 
Ha fekél, van ot té a lábozsba, osztán aggyá neki. Félek, hoty kikél 
a búza az asztagba. Láccik, ráfekütt az asszony a nadrágra, későün 
kelünk fe. Én is akkó kőüttem fe. Kijöttem kécce is, fekőütt a lëján, 
nésztem, hoty hazajötté mán. Ne kej mék fe, Gyula ! Teszem 
kosárba eszt a tésztát, hoty kéjen. Minygyá meg van kélve. 

elvész ,verlieren'. Inkább csak az egyes és többes 
3. személyben használatos. (E)vész, (e)vesznek ; (e)veszett, 
(e)vesztek ; vesszen, vesszenek ; veszne, vesznének ; veszni, veszőü, 
veszett, veszve. — Ha nem kapok, odavész a tíszfillér. Vigyász fiju, 
me evész a pézed, osztám mive vesze kalapot magadnak. 
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esik , fallen' : esek, ese, esik ~ és, esünk, estek, esnek ; 
estem, esté, esett, estünk, estetek, estek; estem vóut stb. ; essek, 
-sé ~ ess, -sen, -sünk, -setek, -senek ; esnék, -né, -ne, -nünk, -nétek, 
-nének ; estem vóuna stb. ; esni, esőü, esve. — És ugyi Róuzsi ? 
Esig biza. Mijen erőüss az a bórnyu, nem is esik e. Meg is tárt a 
még a hóu leés. Mikó a hóu leesett, emullik. Feszikkadna e hamár, 
csak ne essen. Ugyi te jártá vele, a fenessék (a fene essék) a beledbe ! 
Ez az esőü vagy esne, vagy menne valamere ! Tegnap ifenkó neki
kezdett esni, azóuta fúrt esik. 

fedek - féd ,bedecken' : fedek, fede ~ fecc, féd, fedünk, 
fettek, fednek ; fedem, -ed, -i, feggyük, feditek, -ik ; fettem, -é, 
fedett, fettünk, -etek, -ek ; fettem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; fettem 
vóut stb. ; feggyek, -gyé ~ feggy, -gyen, -gyünk, -gyetek, -gyenek ; 
feggyem, -gyed ~ fedd, feggyé, -gyük, -gyétek, -gyék ; fednék, -né, 
-ne, -nünk, -nétek, -nének ; fedném, -néd, -né, -nük, -nétek, -nék ; 
fedni, fedőü, fedett, fedve. — Még maratt annyi kéve itt a főüdön, 
hogy béfedek vélle ëgy asztagot. Én az enyimed béfettem, me gon
dóltam, hogy lessz esőü. Ha tésis segitené ë kicsit, ëty hopra bé¬ 
fednük. Na, bé vam mám fedve az az asztag ? 

fejek- féj , melken' : fejek, feje ~ féjsz, féj, fejünk, féj
tek, féjnek ; fejem, -ed, -i, fejük, fefitek, -ik ; féjtem, -é, féjt, -ünk, 
-etek, -ek ; féjtem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék; féjtem vóut stb. ; fejek, 
-é ~ fej, -en, -ünk, -etek, -enek ; fejem, -ed ~ féjd, feje, -ük, 
-étek, -ék ; féjnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; féjném, -néd, 
-né, -nőük, -nétek, -nék ; féjtem vóuna stb. ; féjni, fejőü, féjve, 
fejés. — Mekfejet te a tehenet vagy mennyek én ? Egész télen nem 
féjtem én attú ëty kalán tejet. Ó hadd e, én annyit féjtem ma reggel 
is, hogy Gyula megette. Gyere Róuzsi, fejük meg a tehenet, osztán 
iszó téjtét. Jóuska te, hozd ide aszt a fefőüszéket, ot van a szémbe 
a szekér alatt. Ha meg vam féjve, hájthatod is ki a csórdára. 

kenek-kén ,schmieren' : kenek, kész, kén, kenünk, 
kentek, kennek ; kenem, -ed, -i, kennyük, kenitek, -ik ; kentem, -é, 
kent, -ünk, -etek, -ek ; kentem, -ed, -e, -ük, -étek,- -ék ; kentem vóut 
stb. ; kennyek, -nyé ~ kenny, -nyen, -nyünk, -nyetek, -nyenek ; 
kennyem, kennyed ~ kend, kennye, -nyük, -nyétek, -nyék ; ken
nék, -né, -ne, -nünk, -nétek, -nének ; kenném, -néd, -né, -nük, 
-nétek, -nék ; kentem vóuna stb. ; kenni, kenőü, kemve, kenés. — 
Mejeg, békenem ë kizs ganéva annak a fának a kérgit, me valamég 
gazembér megvagdosta. Ha megvárod még mekkenem a szekeret, 
akkó ëggyüt mejünk. Hadd e kedves, nemsokára emejünk Sári 
nénihez, osztám mekkén, hogy ne fájon a kezed. Édesanyám, 
kennyen ë kisz szílvajízet ere a kënyérre ! Én kennék szivesem 
fijam, ha vóuna. 

lelek- lél ,finden' : lelek, lele ~ lélsz, lél, lelünk, léltek, 
-nek ; lelem, -ed, -i, lejük, lelitek, -ik ; léltem, -é, lélt, -ünk, -etek, 
-ek ; léltem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; léltem vóut stb. ; lejek, -é ~ 
lej, -en, -ünk, -etek, -enek ; lejem, -ed ~ léld, leje, -ük, -étek, -ék ; 
lélnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; lélném, -néd, -né, -nőük, 
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-nétek, -nék ; léltem vóuna stb. ; lélni, lelőü, lélt, lélve. — Ha maga 
is lél valamit Mari ánygyóu, asz máj nekem aggya. Eszt a két¬ 
lejest a patagba léltem vóut, mikó vittem a tejed Bélának. 

lesek-lés ,lauern, spähen' : lesek, lese, lés, lesünk, -tek, 
-nek ; lesem, -ed, -i, lessük, lesitek, -ik ; lestem, -é, lesett, lestünk, 
-etek, -ek ; lestem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; lestem vóut stb. ; lessek, 
-sé ~ less, -sen, -sünk, -setek, -senek ; lessem, -sed ~ lezsd, lesse, 
-sük, -sétek, -sék ; lesnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; lesném, 
-néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; lestem vóuna stb. ; lesni, lesőü, 
lesve. — Mit lés maga, Jánozs bácsi, minden este a kért alatt ? 
Mán ëcce meglesem, hoty ki jár ere a szílvára. Lesse meg ëcce, 
osztám páhója e, me máskép mind ehórgyák aszt a kisz szőülőüt. 

merek-mér ,wagen, schöpfen' : merek, mérsz, mér, 
merünk, mértek, mérnek ; merem, -ed, -i, mérjük, meritek, merik ; 
mértem, -é, mért, mértünk, -etek, -ek ; mértem, -ed, -e, -ük, -étek, 
-ék ; mértem vóut stb. ; mérjek, -é ~ mérj, -en, -ünk, -etek, -enek ; 
mérjem, -ed ~ mérd, mérje, -ük, -étek, -ék ; mérnék, -né, -ne, 
-nőünk, -nétek, -nének ; mérném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; 
mértem vóuna stb. ; mérni, mérve. — Én is ültetnék ëty-két szál¬ 
lad, de nem merek ettű az üdőütű. Jóuzsi is elég erőüs, azé nem 
mért kikötni vélle. Ém megmérnék rá esküdni, hogy ű is hibás 
ebbe a dologba. Bátor ëgy ember azé ez a Sándor, én nem mértem 
vóun annyira követelőüzni. 

nyelek-nyél ,schlucken' : nyelek, nyesz, nyél, nyelünk, 
nyéltek, nyélnek ; nyelem, -ed, -i, nyejük, nyelitek, -ik ; nyéltem, 
-é, nyélt, -ünk, -etek, -ek ; nyéltem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; nyéltem 
vóut stb. ; nyejek, -é, nyej, -en, -ünk, -etek, -enek; nyejem, -ed ~ 
nyéld, nyeje, -ük, -étek, -ék ; nyélnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, 
-nének ; nyélném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; nyéltem vóuna 
stb. ; nyélni, nyelőü, nyélt, nyélve. — Alig nyéltem le a falattomat, 
mán is futottam, hogy miné hamarább evégezzem. Nyejen ëty-két 
kortyot ebbű a tejábú, meglássa, hogy meggyóugyul a tórka. Úty 
fáj a tórkom, le Róuzsa, alik tudok nyélni. 

nyerek-nyér ,gewinnen' : nyerek, nyérsz, nyér, nyerünk, 
nyértek, nyérnek ; nyerem, -ed, -i, nyérjük, nyeritek, -ik ; nyér
tem, -é, nyért, -ünk, -etek, -ek ; nyértem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; 
nyértem vóut stb. ; nyérjek, -é ~ nyérj, -en, -ünk, -etek, -enek; 
nyérjem, -ed ~ nyérd, nyérje, -ük, -étek, -ék ; nyérnék, -né, -ne, 
-nőünk, -nétek, -nének ; nyérném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; 
nyértem vóuna stb. ; nyérni, nyerőü, nyérve. — Ha most is ű 
nyér, akkó én többet nem jáccok. Azon a bihajony, Gyula, ezér lét 
( = lejt) nyértem, csak amit készhesz kaptam, há még a munka. 
Nyérté te mám világéletedbe sórsjegyem valamit ? Az mám mékse 
járja, hogy mindik te nyérjé ! 

verek-vér ,hauen' : verek, vérsz, vér, verünk, vértek, 
-nek ; verem, -ed, -i, vérjük, veritek, -ik ; vértem, -é, vért, -ünk, 
-etek, -ek ; vértem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; vértem vóut stb. ; vér-
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jek, -é ~ vérj, -en, -ünk, -etek, -enek ; vérjem, -ed ~ vérd, vérje, 
-ük, -étek, -ék ; vérnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; vérném, 
-néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; vértem vóuna stb. ; vérni, verőü, 
vért, vérve, verés. — Meg is verem én űtet, ne fej, csak rosszál¬ 
koggyon. Nem szabad asz leszedni, me apád megvér. Evérte ű is a 
pézit, me ëcce ëggyig dámáva fogott össze, máskó a másikka. Tés 
megvérted vóut, pedig neked igazán nem ártot semmit a világon. 
Ekűtte az apja dijóuvérni. 

vetek-vét ,säen' : vetek, -e ~ vecc, vét, vetünk, vettek, 
vetnek ; vetem, -ed, -i, vettyük, vetitek, -ik ; vetettem, -é, vetett, 
-ünk, -etek, -ek ; vetettem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; vetettem vóut 
stb. ; vessek, vessé ~ vess, vessen, -sünk, -setek, -senek ; vessem, 
-sed ~ vezsd, vesse, -sük, -sétek, -sék ; vetnék, -né, -ne, -nőünk, 
-nétek, -nének ; vetném, -néd, -né, -nöük, -nétek, -nék ; vetettem 
vóuna stb. ; vetni, vetőü, vetve. — Jövőüre ötszász tű ugórkát 
vetek. Juliska nénnye máj bé is vét, ha én addig nem jönnék haza. 
Ne hájzsd annyira aszt a tehenet, me megvét. Ű se vitte e, me le
vetette vóut mán a bakkancsát. Tik ëppen akkó vetettétek vóut a 
búzát, mikó én a málét szettem vóut. Csak ne este vesse vissza (csak 
ne este kerüljön haza) ! 

szedek- széd ,pflücken' : szedek, szede ~ szecc, széd, 
szedünk, szettek, szednek ; szedem, -ed, -i, szeggyük, szeditek, -ik ; 
szettem, -é, szedett, szettünk, -etek, -ek ; szettem, -ed, -e, -ük, -étek, 
-ék; szettem vóut stb. ; szeggyek, -gyé ~ szeggy, -gyen, -gyünk, 
-gyetek, -gyenek ; szeggyem, szeggyed ~ szedd, szeggye, -gyük, 
-gyétek, -gyék ; szednék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; szedném, 
-néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; szettem vóuna stb. ; szedni, szedőü, 
szedett, szedve. — Arú a kis fárú még nem szedem le, had érjen. 
Aszonta, hogy ű isz széd ëty kosárra. Most is sok vam benne, pedig 
má szettem ki belőülle. Mijen jóu rembeszették azok aszt a vé 
házat. Ne szed le, me megvérlek. Mim montam nekik, hoty szegy¬ 
gyég gyórsabban ë kicsit, me itt ér az este. 

megyek ,gehen' : menyek ~ mejek ~ menygyek, mész, 
megy ~ mejen ~ menyen ~ menygyen, mejünk ~ menyünk ~ 
menygyünk, mentek, mennek ; mentem, -é, -ment, -ünk, -etek, -ek ; 
mentem vóut stb. ; mennyek, -nyé ~ menny, -nyen, -nyünk, 
-nyetek, -nyenek ; mennék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; 
mentem vóuna stb. ; menni, menőü, memve. — Ëccakánként ki-
kimenyek. Emenygyek én is vélled ë kicsit, osztám minygyá haza
jövök. Mejek mám, mekfűsülöm az öreget. Hogy mész a szerepre 
vélle ? Te, ha bémész többet oda, fűbeütlek. Béla mejen úgyis máj 
minde szombaton. Nem megy bele a moslék a dézsába. Itt egye
nesem bémenyünk Jóuska tatáni. Májnem egész nap éjöttem-
mentem, de nem vettem semmit. Nem tom, ot vóut, nem vóut, mikó 
mentünk. Ementem vóut hozzá fe s kérdesztem, hogy mennyibe 
kerül ëty szérzőüdés. Nem mindig van kedvem menni, me sokszó 
as se tudom, hova mennyek. Menny el onnen az ájtóubú! Mennyé, 
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kérjé tés ! Megmontam, mennyem fe, ara fe. Ekűttem a fijut is, 
mennyem, vágassa le a haját.1 

Amint látjuk ez igék tőbeli magánhangzója a jelentő mód jelen 
idő egyes 3. személyében a nagymoni népnyelvben is megnyúlik : 
adok-ád, hagyok-hágy, kelek-kél, veszek-vész, esek-és, fedek-féd, 
kenek-kén, lelek-lél, lesek-lés, merek-mér, nyelek-nyél, nyerek-nyér, 
verek-vér, vetek-vét, szedek-széd. Láttuk, hogy ingadozás ebből a 
szempontból csakis az esek-esik ~ és esetében tapasztalható. 
Az és alak mellett előfordul az esik alak is. Ez valószínűleg 
újítás, mivel inkább a fiatalok beszédében észlelhető. 

Ide tartozik részben a megyek ~ menyek-mész, mégy, 
legyek-légy, teszek-téve, veszek-véve, vétél és eszek-éve, étet, étél ige is. 
A megy igének jelentő mód jelen idő egyes 2. személyében van 
meg a hangzónyujtás : mész, mégy ; a lesz igének a felszólító mód 
egyes 2. személyében : légy ; a tesz igének jelenidejű melléknévi 
igenevében : tévőü és a határozói igenévben : téve ; a vesz igének 
a határozói igenévben : véve és vétél (adásvételi szérzőüdés) szár
mazékában ; az eszik igének a határozói igenevében : éve és az 
étet, étél származékban. 

2. Hangzótoldó és hangzóvesztő tövek. 

Ebben a csoportban azokat az igéket sorolom fel, melyeket 
G o m b o c z (i. m. 99—113) hangzótoldó és hangzóvesztő 
igék néven említ. 

1. ugarol ,brachen' : ugarolok, ugarósz, ugaról, ugarolunk, 
ugaróltok, -nak ; ugarolom, -od, ugarója, ugarójuk, -átok, -ák ; 
ugaróltam, -á, ugarólt, -unk, -atok, -ak ; ugaróltam, -ad, -a, -uk, 
-átok, -ák ; ugaróltam vóut stb. ; ugarójak, -á ~ ugarój, -on, 
-unk, -atok, -anak ; ugarójam, -ad ~ ugaróld, ugarója, -uk, 
-átok, -ák ; ugarólnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; uga¬ 
rólnám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; ugaróltam vóuna stb. ; 
ugarólni, ugarolóu, ugarölt, ugarólva, ugarolás. — Én a jövőü 
héten ugarolok, ha ád az Isten ë kis esőüt. Te ugaroltá má Sándor ? 
Ugaróld meg mán ëggyútta aszt a kis máléfőüdet is. Montam, hogy 
ugarójon akkó, mikó én ugaróltam, de kikacagott. 

vásárol ,kaufen' : vásárolok, vásárósz, vásáról, vásáro¬ 
lunk, vásáróltok, -nak; vásárolom, -od, -ója, vásárójuk, -ójátok, -óják; 
vásáróltam, -á, vásárólt, -unk, -atok, -ak ; vásáróltam, -ad, -a, 
-uk, -átok, -ák ; vásáróltam vóut stb. ; vásárójak, vásárójá ~ 
vásárój, vásárójon, vásárójunk, -atok, -anak ; vásárójam, -ad ~ 
vásáróld, vásárója, -uk, -átok, -ák ; vásárólnék, -ná, -na, -nóunk, 
-nátok, -nának ; vásárólnám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; 
vásáróltam vóuna stb. ; vásárólni, vásárólt, vásárólva, vásárlás. 

1 A tesz, vesz, lesz és eszik igék csak részben tartoznak ide. 
Ragozásukat l. a v- tövű igéknél. 
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varázsol ,streuen' : varázsolok, varázsósz, varázsól, 
varázsolunk, varázsoltok, -nak ; varázsolom, -od, varázsója, 
varázsójuk, -átok, -ák ; varázsoltam, -á, varázsolt, -unk, -atok, 
-ak ; varázsoltam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; varázsoltam vóut stb.; 
varázsójak, -á ~ varázsój, -unk, -atok, -anak ; varázsójam, -ad ~ 
varázsóld, varázsója, -uk, -átok, -ák ; varázsolnék, -ná, -na, 
-nóunk, -nátok, -nának ; varázsolnám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, 
-nák ; varázsoltam vóuna stb. ; varázsólni, varázslóu, varázsólt, 
varázsólva. — Varázsóld el ë kicsit aszt a szenet, me máskép nem 
gyúl meg az a nyérs fa. Mikó leégett a tűz, e ke varázsólni a szenet 
(szét kell szórni), hoty fűjön a kemence. 

vádol ,anklagen' : vádolok, vádósz, vádol, vádolunk, 
vádoltok, -nak ; vádolom, -od, vádója, vádójuk, -átok, -ák ; vádol
tam, -á, vádolt, -unk, -atok, -ak ; vádoltam, -ad, -a, -uk, -átok, 
-ák ; vádoltam vóut stb. ; vádójak, vádójá ~ vádój, -on, -unk, 
-atok, -anak ; vádójam, -ad ~ vádóld, vádója, -uk, -átok, -ák ; 
vadólnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; vádolnám, -nád, -ná, 
-nóuk, -nátok, -nák ; vádoltam vóuna stb. ; vádolni, vádlóu, 
vádólva. — Mé vádósz te éngem, mikó jóu tudot, hogy ártatlam 
vagyok ? 

szagol ,riechen': szagulok, szagúsz, szagúl, szagulunk, 
,szagúltok, -nak ; szagulom, -od, szagúja, -újuk, -újátok, -úják ; 
szagúltam, -á, szagúlt, -unk, -atok, -ak ; szagúltam, -ad, -a, -uk, 
-átok, -ák ; szagúltam vóut stb. ; szagújak, -á ~ szagúj, -on, 
-unk, -atok, -anak ; szagújam, -ad ~ szagúld, szagúja, -uk, -átok, 
-ák ; szagúlnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; szagúlnám, 
-nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; szagúltam vóuna stb. ; szagúlni, 
szagulóu, szagúlt, szagúlva. — Várjon, eléb mekszagulom, me 
félek, hogy e van romólva az a paszúj. Ëdesanyám, szagúja meg 
maga is eszt az orgonát. Ojan jóu szaga van. 

csatol ,anschliessen' : csattolok, csattósz, csattól, csattolunk, 
csattóltok, -nak; csattolom, -od, csattója, -uk, -átok, -ák ; 
csattóltam, -á, csattólt, -unk, -atok, -ak ; csattóltam, -ad, -a, 
-uk, -átok, -ák ; csattóltam vóut stb. ; csattójak, -á ~ csattój, 
csattójon, -unk, -atok, -anak ; csattójam, -ad ~ csattóid, csattója, 
-uk, -átok, -ák ; csattólnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; 
csattólnám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; csattóltam vóuna stb. ; 
csattólni, csattolóu, csattólva. 

gyászol ,trauern' : gyászolok, gyászósz, gyászól, gyászo
lunk, gyászóltok, -nak ; gyászolom, -od, gyászója, gyászójuk, -átok, 
-ák ; gyászóltam, -á, gyászólt, -unk, -atok, -ak ; gyászóltam, -ad, 
-a, -uk, -átok, -ák ; gyászóltam vóut stb. ; gyászójak, -á ~ gyászój, 
-on, -unk, -atok, -anak ; gyászójam, -ad ~ gyászóld, gyászója, 
-uk, -átok, -ák ; gyászólnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; 
gyászólnám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; gyászólni, gyászólt, 
gyászólva. — Róuzsa, még mindig gyászójátok szege Lajost ? 
Gyászójug biza, Ilka néni, me ű vóut nekünk mindenünk. 
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panaszol ,beklagen' : panaszolok, panaszósz, panaszól, 
panaszolunk, panaszóltok, -nak ; panaszolom, -od, panaszója, 
-uk, -átok, -ák ; panaszóltam, -á, panaszólt, -unk, -atok, -ak ; 
panaszóltam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; panaszóltam vóut stb. ; 
panaszójak, -á ~ panaszój, panaszójon, -unk, -atok, -anak ; 
panaszójam, -ad ~ panaszóld, panaszója, -uk, -átok, -ák ; pana
szólnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; panaszólnám, -nád, -ná 
-nóuk, -nátok, -nák ; panaszóltam vóuna stb. ; panaszólni, pana
szólva. — Gyere fijam, panaszóld e, mi bánt téged, me látom a 
szemede, hogy vam valami bajod. 

pótol ,ergänzen, nachtragen' : póutolok, póutósz, póutól, 
póulotunk, póutóltok, -nak ; páutolom, -od, póutója, -uk, -átok, -ák ; 
póutóltam, -á, póutólt, -unk, -atok, -ak ; póutóltam, -ad, -a, -uk, 
-átok, -ák ; póutóltam vóut stb. ; póutójak, -á ~ póutój, -on, 
-unk, -atok, -anak ; póutójam, -ad ~ póutóld, póutója, -uk, -átok, 
-ák ; póutólnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; póutólnám, 
-nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; póutóltam vóuna stb. ; póutólni, 
póutlóu, póutólva. — Muszáj lesz vaty kétezér leje póutója, más
kép nem tud bihajat venni. Hadd e Jóuska, máj nanóu is póutója 
valamive, osztám vesze magadnak ëgy malacot. 

rabol ,rauben' : rabolok, rabósz, rabol, rabolunk, rabóltok, 
-nak ; rabolom, -od, rabója, -uk, -átok, -ák ; rabóltam, -á, rabólt, 
-unk, -atok, -ak ; rabóltam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; rabóltam vóut 
stb. ; rabójak, -á ~ rabój, -on, -unk, -atok, -anak ; rabójam, 
rabóld ~ rabójad, -a, -uk, -átok, -ák ; rabólnék, -ná, -na, -nóunk, 
-nátok, -nának ; rabolnám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; 
rabóltam vóuna stb. ; rabólni, rablóu, rabólt ~ rablott, rabolva. — 
Tizenkilendzbe ezek a büdös oláhok kirabóltag bennünket. Még 
a párnánkat is evitték. Montam ém mindig, láttyátok, hogy rablóu 
társaság ez. Megnyúznák az embért, ha tudnák. 

töröl ,wischen' : törölök, törősz, töröl, törölünk, töröltök, 
-nek ; törölöm, -öd, töröli, törőjük, törölitek, törölik, töröltem, 
-é, törölt, -ünk, -etek, -ek ; töröltem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; töröl
tem vóut stb. ; törőjek, -é ~ törőj, -ön, -ünk, -etek, -enek ; törőjem, 
-ed ~ töröld, törője, -ük, -étek, -ék ; törölnék, -né, -ne, -nőünk, 
-nétek, -nének ; törölném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; töröltem 
vóuna stb. ; törölni, törlőü, törölt, törölve. — Várj, eléb mek¬ 
törölöm a kezem ë kicsit, me mind összemázollak. Hálgas mám, 
me úty képen töröllek, hogy attú kóudúsz. Ëdesanyám, én ebbe 
a hammazsba töröltem a lábom. Menny oda, a vastak kendőübe 
töröld a kezedet ! Apádnak a zsepkendőüjit vidd e, me a muzsikás 
megérkezik, neki fok táncólni, oszt nem lesz, mive töröje a homlokát. 

céloz ,zielen' : célozok, -ó, céloz, -unk, célosztok, céloznak ; 
célozom, -od, célozza, -zuk, -zátok, -zák ; célosztam, -á, célozott, 
célosztunk, -atok, -ak ; célosztam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; 
célosztam vóut stb. ; célozzak, célozzá ~ célozz, -zon, -zunk, -zatok, 
-zanak ; célozzam, -zad ~ célozd, célozza, -zuk, -zátok, -zák, 
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céloznék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; céloznám, -nád, -ná, 
-nóuk, -nátok, -nák ; célosztam vóuna stb. ; célozni, célozott, 
célozva, 

kínoz ,quälen' : kénozok, -ó, kénoz, -unk, -sztok, -nak ; 
kénozom, -od, kénozza, -zuk, -zátok, -zák ; kénosztam, -á, kéno¬ 
zott, kénosztunk, -atok, -ak ; kénosztam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; 
kénosztam vóut stb. ; kénozzak, -zá ~ kénozz, -zon, -zunk, -zatok, 
-zanak ; kénozzam, -zad ~ kénozd, kénozza, kénozzuk, -zátok, 
-zák ; kénoznék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; kénoznám, 
-nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; kénosztam vóuna stb. ; kénozni, 
kénozott, kénozva ; kézás. — Az a Sándor nagyon ekénoszta 
azokat a bihajokat. Egész nyárom fúrt hájtotta űket. Ne kénoz 
mán annyit aszt a szerencsétlem macskát. 

emel ,heben' : emelek, emesz, emél, emelünk, eméltek, 
-nek ; emelem, -ed, -i, emejük, emelitek, -ik ; eméltem, -é, emélt, 
-ünk, -etek, -ek ; eméltem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; eméltem vóut 
stb. ; emejek, -é ~ emej, -en, -ünk, -etek, -enek ; emejem, -ed ~ 
eméld, emeje, -ük, -étek, -ék ; emélnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, 
-nének ; emélném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; eméltem vóuna 
stb. ; emélni, emelőü, emélt, emélve. — Tavassza, ha béáll a jóu 
üdőü, megemelem ë kicsit eszt a házat, me igen alacsony. Eméltem 
ém mán enné nagyob zsákot is. Sokat ke emejen szegém, me ű 
a zsákos a gépné. Emejétek mán az istembe tik is, me összerogyok 
alatta ! 

ered ,entquellen' : eredek, erecc, ered, -ünk, erettek, ered
nek ; erettem, -é, eredett ~ erett, erettünk, -etek, -ek ; erettem vóut 
stb. ; ereggyek, -gyé, -gyen, -gyünk, -gyetek, -gyenek ; erednék, 
-né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének; erettem vóuna s tb . ; eredőü, 
erett, eredve. 

ünnepel ,feiern': innepelek, innepesz, innepél, innepe¬ 
lünk, innepéltek, -nek ; innepelem, -ed, innepli, innepejük, 
innepelitek, -ik ; innepéltem, -é, innepélt, -ünk, -etek, -ek ; inne
ltem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; innepéltem vóut stb. ; innepejek, 
-é ~ innepej, -en, -ünk, -etek, -enek ; innepejem, -ed ~ innepéld, 
innepeje, -ük, -étek, -ék ; innepélnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, 
-nének; innepélném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék; innepéltem 
vóuna stb. ; innepélni, inneplőü, innepélve. — Ha jóu tudom, 
mik ëccere innepejük a húsvétot a rományokka. 

térdepel ,knien' : térgyelek, térgyesz, térgyél, térgye¬ 
lünk, térgyéltek, -nek; térgyéltem, -é, térgyélt, -ünk, -etek, -ek ; 
térgyéltem vóut stb. ; térgyejek, -é, ~ térgyej, -en, -ünk, -etek, 
-enek ; térgyélnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; térgyéltem 
vóuna stb. ; térgyélni, térgyélve; térgyelés. — Várj, ém máj le¬ 
térgyelek, me máskép nem tudom beszegezni. Térgyej belé tésis 
fijam a sárba, mocskól bé a ruhádat, ha lehet ! 

szerepel ,rolle spielen': szerepelek, szerepesz, szerepél, 
szerepelünk, szerepéltek, -nek ; szerepéltem, -é, szerepélt, -ünk, 
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-etek, -ek ; szerepéltem vóut stb. ; szerepéjek, szerepejé ~ szerepej, 
-en, -ünk, -etek, -enek; szerepélnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, 
-nének ; szerepéltem vóuna stb. ; szerepélni, szereplőü; szereplés. — 
Karácsonkó lesz szerep, ha a jóu Istem meksegit. Májnem húszan 
szerepelüng benne. 

csépel ,dreschen' : csípelek, csípesz, csípél, csípelünk, 
csípéltek, -nek ; csípelem, -ed, csípeli, csípejük, csípelitek, -ik ; 
csípéltem. -é, csípélt, -ünk, -etek, -ek ; csípéltem, -ed, -e, -ük, 
-étek, -ék ; csípéltem vóut stb. ; csípejek, -é ~ csípej, -en, -ünk, 
-etek, -enek; csípejem, -ed ~ csípéld, csípeje, -ük, -étek, -ék ; 
csípélnék, -né, -ne -nőünk, -nétek, -nének; csípélném, -néd, -né, 
-nőük, -nétek, -nék ; csípéltem vóuna stb. ; csípélni, csíplőü (gép), 
csípélt, csípélve. — Ha az isten üdőüt ád, a jövőü héten csípelünk 
mik is. Ecsípéltétek mán aszt a búzát, te Sándór? Én amondóu 
vagyok, hoty csípejünk miné hamaráb, me béáll az esőüs üdőü. 

énekel ,singen' : énekelek, énekész, énekél, énekelünk, 
énekéltek, -nek ; énekelem, -ed, énekli, énekejük, énekelitek, éneklik ; 
énekéltem, -é, énekélt, -ünk, -etek, -ek ; énekéltem, -ed, -e, -ük, 
-étek, -ék ; énekéltem vóut stb. ; énekejek, -é ~ énekej, -en, -ünk, 
-etek, -enek ; énekejem, -ed ~ énekéld, énekeje, -ük, -étek, -ék ; 
énekélnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; énekélném, -néd, -né, 
-nőük, -nétek, -nék; énekéltem vóuna s tb. ; énekélni, éneklőü, 
énekélt, énekélve. — Désházán ojan csunnyán énekélnek, úgy 
nyúttyák, kacskaringóuzzák. — Énekej mán ë kicsit neki, me 
látot, hogy addig nem hálgat e ! 

irigyel ,beneiden“: irigyelek, irigyesz, irigyél, irigyelünk, 
irigyéltek, -nek ; irigyelem, -ed, irigyeli, irigyéjük, irigyelitek, 
irigyelik ; irigyéltem, -é, irigyélt, -ünk, -etek, -ek ; irigyéltem, -ed, 
-e, -ük, -étek, -ék ; irigyéltem vóut stb. ; irigyejek, -é ~ irigyej, 
-en, -ünk, -etek, -enek ; irigyejem, -ed ~ irigyéld, irigyeje, -ük, 
-étek, -ék; irigyélnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének; irigyél
ném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; irigyéltem vóuna stb. ; irigyélni, 
irigyélt, irigyélve. — Látod, irigyeli aszt a kis főüdet tüllem, 
pedik hidd e Gyula, hoty sokat kélóuttam érte. 

perel ,anklagen' : perelek, perész, perél, perelünk, perél
tek, -nek ; perelem, -ed, pereli, perejük, perelitek, perelik ; perél
tem, -é, perélt, -ünk, -etek, -ek ; peréltem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; 
peréltem vóut stb. ; peréjek, -é ~ perej, -en, -ünk, -etek, -enek ; 
perejem, -ed ~ peréld, pereje, -ük, -étek, -ék ; perélnék, -né, -ne, 
-nőünk, -nétek, -nének ; perélném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; 
peréltem vóuna stb. ; perélni, perelőü, perélve. — Két éve mim 
perélneg, de még mindig nem elégélték meg. Hadd e, hat perejenek, 
had márják ëgymást, ne árs te magad a mázs dóugába ! 

becsül ,schätzen' : becsülök, becsűsz, becsül, becsülünk, 
becsültök, -nek ; becsülöm, -öd, becsüli, becsűjük, becsülitek, 
becsülik ; becsültem, -é, becsült, -ünk, -etek, -ek ; becsültem, -ed, 
-e, -ük, -étek, -ék ; becsültem vóut stb. ; becsűjek, -é ~ becsűj, 
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-ön, -ünk, -etek, -enek ; becsűjem, -ed ~ becsüld, becsűje, -ük, 
-étek, -ék ; becsülnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; becsülném, 
-néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; becsültem vóuna stb. ; becsülni, 
becsülőü, becsült, becsülve. — Semmi ëggy ember az az Árpát, 
hogy nem becsüli meg aszt az asszont. Jóu járt szege, hogy mek¬ 
hóut, nem becsülte meg magát világ Hetibe. Ement a bíróu is, 
hogy becsűje meg a kárt. 

fürdik ,baden' : feredek, ferecc, fered, -ünk, ferettek, 
ferednek ; férettem, -é, feredett, ferettünk, -etek, -ek ; ferettem vóut 
stb. ; fereggyek, -gyé ~ fereggy, -gyen, -gyünk, -gyetek, -gyenek; 
ferednék, -né, -e, -nőünk, -nétek, -nének ; ferettem vóuna stb. ; 
feredni, feredőü, feredett, feredve. — Mejek, feredek én is, csak 
árújam el eszt a kis portékámat a pijacon. Maga is feredik koma, 
vagy valami más ügybe meje Zilara ? Ne igem fereggyetek tik 
abba a tóuba, me teli van cövekke. 

hegyez ,spitzen' : hegyezek, hegyeze, hegyez, -ünk, hegyesz
tek, hegyeznek ; hegyezem, -ed, hegyezi, -zük, -itek, -ik ; hegyesz
tem, -é, hegyezett, hegyesztünk, -etek, -ek ; hegyesztem, -ed, -e, 
-ük, -étek, -ék ; hegyesztem vóut stb. ; hegyezzek, -zé ~ hegyezz, 
-zen, -zünk, -zetek, -zenek ; hegyezzem, -zed ~ hegyezd, hegyezze, 
-zük, -zétek, -zék ; hegyeznék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; 
hegyezném, -néd, -né, -nőnk, -nétek, -nék ; hegyesztem vóuna stb. ; 
hegyezni, hegyezőü, hegyezett, hegyezve. — Mejek én is minygyá, 
csak eléb még mekhegyezem eszt a karóut. Gyere csak ide, mek¬ 
hegyezi neked ëdesapja, csak legyé jóu lëján. 

szemel ,auslesen ,szemenként szed' : szemelek, szemesz, 
személ, szemelünk, személtek, -nek ; szemelem, -ed, szemeli, szeme¬ 
jük, szemelitek, szemelik ; személtem, -é, személt, -ünk, -etek, -ek ; 
személtem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; személtem vóut stb. ; szemejek, 
-é ~ szemej, -en, -ünk, -etek, -enek ; szemejem, -ed ~ személd, 
szemeje, -ük, -étek, -ék ; személnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, 
-nének ; személném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; személtem 
vóuna stb. ; személni, személt, személve. — Erity fijam, hozzá 
le ë kis paszújt a hijubú, me még meg is ke szemejük. 

2. érdemel ,verdienen' : érdemelek, érdemesz, érdemél, 
érdemelünk, érdeméltek, -nek ; érdemelem, -ed, érdemli, érdemejük, 
érdemelitek, érdemlik; érdeméltem, -é, érdemélt, -ünk, -etek, -ek ; 
érdeméltem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék; érdeméltem vóuna s tb . ; 
ërdemejek, -é ~ érdemej, -en, -ünk, -etek, -enek ; érdemejem, 
-ed ~ érdeméld, érdemeje, -ük, -étek, -ék ; érdemélnék, -né, -ne, 
-nőünk, -nétek, -nének ; érdemélném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; 
érdeméltem vóuna stb. ; érdemélni, érdemélt, érdemélve. — Nem 
érdemli ű meg aszt a drága jóu embért. Amit kapot, megérdemelte, 
ű kereste magának. Megérdemélte vóuna, hogy jóu enáspágóják, 
me mindig jár a szája, ha ke, ha nem. 

seper ,kehren' : seprek, sepre ~ sepérsz, sepér, seprünk, 
sepértek, -nek; seprem, -ed, -i, sepérjük, sepritek, seprik ; sepér-
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tem, -é, sepért, -ünk, -etek, -ek ; sepértem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; se
pértem vóut stb. ; sepérjek, -é ~ sepérj, -en, -ünk, -etek, -enek; 
sepérjem, -ed ~ sepérd, sepérje, -ük, -étek, -ék ; sepérnék, -né, 
-ne, -nőünk, -nétek, -nének ; sepérném, -néd, -né, -nőük, -nétek, 
-nék ; sepertem vóuna s tb . ; sepérni, seprőü, sepért, sepérve. — 
Mid gondósz, hogy én seprek, te mek csak nézed ? Mejek, kiseprem 
a házat, me nemsokára jönnek, hogy mennyün kendérnyűni. 
Sepér ki ëgyútta az udvárt is ! Hadd e, ne bájlóugy vele, úgyis 
ki lessz a még ëcce sepérve ! 

sodor ,drehen' : sodrok, sodórsz, sodór, sodorunk ~ 
sodrunk, sodórtok, -nak ; sodrom, -od, sodórja, -juk, -játok, 
-ják ; sodórtam, -á, sodórt, -unk, -atok, -ak ; sodórtam, -ad, -a, 
-uk, -átok, -ák ; sodórtam vóut stb. ; sodórjak, -á ~ sodórj, -on, 
-unk, -atok, -anak ; sodórjam, -ad ~ sodórd, sodórja, -uk, -átok, 
-ák ; sodórnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; sodórnám, 
-nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nak ; sodórtam vóuna stb. ; sodórni, ~ 
sodrani, sodórt, sodórva. — Hallod Albert, sodórj nekem is ëty 
cigerettát, me othum feléjtettem a dohányomat. Sodórnék szivesen, 
koma, de nekem is alig van nëhá szál dohányom. 

hajol ,sich beugen' : hajulok, hajúsz, hajul, hajulunk, 
hajúltok, hajúlnak ; hajúltam, -á, hajúlt, -unk, -atok, -ak ; hajúl
tam vóuna stb. ; hajújak, -á ~ hajúj, -on, -unk, -atok, -anak ; 
hajúlnék, -ná, -na, -nunk, -nátok, -nának ; hajúltam vóuna stb. ; 
hajúlni, hájlott, hajúlva. — Hadd e, máj lehajulok én, nehogy 
megerőültezs magad. Meglátták, hoty kihajúlt. Lehajúlna a, ne féj 
most is, és feszedegetné, de nem engedi a dereka. 

szerez ,erwerben' : szérzek, szereze, szerez, -ünk, szeresz
tek, szereznek ; szerezem, -ed, -i, -zük, -itek, -ik ; szeresztem, -é, 
szerezett, szeresztünk, -etek, -ek ; szeresztem, -ed, -e, -ük, -étek, 
-ék ; szeresztem vóut stb. ; szerezzek, -zé ~ szerezz, -zen, -zünk, 
-zetek, -zenek ; szerezzem, -zed ~ szerezd, szerezze, -zük, -zé¬ 
tek, -zék ; szereznék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének; szerezném, 
-néd, -né, -nőük, -nétek, -nék; szeresztem vóuna s tb . ; szerezni, 
szérzett, szerezve. — Eszt a kis házat se ű szereszte, a felesége után 
kapta. Az is keveset tot (tudott) világéletibe szerezni. 

érez ,spüren' : érzek, érze, érez, érzünk, éresztek, éreznek ; 
érzem, -ed, érzi, érezzük, érezitek, érzik ; éresztem, -é, érzett, 
éresztünk, -etek, -ek; éresztem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék; éresztem vóut 
stb. ; érezzek, -zé ~ érezz, -zen, -zünk, -zetek, -zenek ; érezzem, 
-zed ~ érezd, -ze, -zük, -zétek, -zék ; éreznék, -né, -ne, -nünk, 
-nétek, -nének ; érezném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; éresztem 
vóuna stb. ; érezni, érzőü. — Ëcce ültem motoron, de többet nem 
ülnék rá. Minden zökkenőimé a torkomba éresztem a gyomromat. 
Szinte éreszte szegény János, hoty soha nem jöm vissza a háborubú. 

romlik ,verderben' : romlok, romósz ~ romló, romól ~ 
romlik, romiunk, romóltok, romólnak; romóltam ~ romlottam, 
romóltá ~ romlottá, romólt ~ romlott, romóltunk ~ romlottunk, 



206 

romóltatok ~ romlottatok, romóltak ~ romlottak ; romóltam vóut ~ 
romlottam vóut stb. ; romójak, -á ~ romój, -on, -unk, -atok, 
-anak ; romlanék, -ná, -na, -nóunk, romólnátok, romólnának ; 
romóltam vóna stb. ; romólni ~ romlani, romlott, romólva. — 
Úty fél, aszonygya, megromlik az esze. Eromólt vóut a mán 
ezelőüt két évve. E van a romólva mán koma, ava nem mész te 
mámma az érdőüre. 

szegez ,nageln' : szegezek, szegeze, szegez, -ünk, szegesztek, 
szegeznek ; szegezem ~ szegzem, -ed, -i, szegezzük, szegezitek, szege
zik ; szegesztem, -é, szegezett, szegesztünk, -etek, -ek ; szegesztem, 
-ed, -e, -ük, -étek, -ék ; szegesztem vóut stb. ; szegezzek, -zé ~ szegezz, 
-zen, -zünk, -zetek, -zenek; szegezzem, -zed ~ szegezd, szegezze, -zük, 
-zétek, -zék ; szegeznék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; szegezném, 
-néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; szegesztem vóuna stb. ; szegezni, 
szegezett, szegezve. — Még eszt az ëgy lécet odaszegezem, osztám 
mejek én is enni. 

végez ,erledigen' : végzek, végze, végez, végzünk, végesztek, 
végeznek; végzem, -ed, -i, végezzük, végezitek, végezik; végesztem, -é, 
végzett, végesztünk, -etek, -ek ; végesztem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; 
végesztem vóut stb. ; végezzek, végezzé ~ végezz, -zen, -zünk, 
-zetek, -zenek; végezzem, -zed ~ végezd, végezze, -zük, -zétek, -zék; 
végeznék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; végezném, -néd, -né, 
-nőük, -nétek, -nék ; végesztem vóuna stb. ; végezni, végzett, vé
gezve. — A télen rendre végeszték a baktérséget. Gyúrjátok fijuk, 
hogy estére végezzük e, ha lehet ! Nem tom (tudom), hum végesz¬ 
hette az órvosi vizsgát, me nem sokat ért a jóuszákhoz. 

őriz ,hüten ,bewahren': őürzök, őürző, őüriz, őürizünk, 
őürisztek, őüriznek; őürzöm, őürzöd, őürzi, őürizzük, őürzitek, -ik; 
őürisztem, -é, őürzött, őürisztünk, -etek, -ek ; őürisztem, -ed, -e, 
-ük, -étek, -ék ; őürisztem vóut stb. ; őürizzek, -zé ~ őürizz, 
-zen, -zünk, -zetek, -zenek ; őürizzem, -zed ~ őürizd, őürizze, 
-zük, -zétek, -zék ; őüriznek, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; 
őürizném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; őürisztem vóuna stb. ; 
őurizni, őürzőü, őürizett, őürizve. — Két hétig minden ëccaka 
ott aluttam alatta és őürisztem, nehogy elopkoggyák. Őüriz¬ 
zétek mán tik is, me ém meguntam a strázsálást. Megőürizné ű, 
ne féjen, csak lenne mit. 

3. botlik ,stolpern' : botlok, -ó, -ik, -unk, botoltok, 
botlanak ; botlottam, -á, botlott, -unk, -atok, -ak ; botlottam vóut 
stb. ; botójak, -á ~ botój, -on, -unk, -atok, -anak ; botlanék, -ná, 
-na, -nóunk, -nátok, -nának ; botlottam vóuna stb. ; botlani, 
botlott. — Koromsütét van. Ojan könnyem megbotlik az embér, 
hogy észre se veszi. A fene gondolta vóuna, hogy belebotójak megin, 
hisz amijóuta történt az az eset, szénit se láttam. Éj, ha megbotla¬ 
nék, jóu néznénk ki mind a ketten. Ez a Jóuska ojam merész 
vóut kicsi korába. Úty futkorászot, pedik ha megbotlot vóuna, 
összetörte vóum magát. 
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siklik ,gleiten' : síklok, síkló, síklik, -unk, síklatok, 
-anak ; síklottam, -á, síklott, -unk, -atok, -ak ; síklottam vóut stb. ; 
sikójak, -á ~ sikój, -on, -unk, -atok, -anak ; síklanék, -ná, -na, 
-nóunk, -nátok, -nának ; síklottam vóuna stb. ; síklani, síklóu, 
síklott. — Ne sijess úty, te Róuzsa, me én nagyon síklok ezen a jegen. 
Úty síklik az embér, hogy máj kitöri kezit, lábát. Feváktam a 
jeget, hogy ne síkójon úgy az a biváj. Legalább ëgy bot lenne nállam. 
Mán akkó se síklanék ojan nagyon. 

csuklik ,schluchzen' : csuklok, csukló, csuklik, -unk, 
-atok, -anak ; csuklottam, -á, csuklott, -unk, -atok, -ak ; csuk
lottam vóut stb. ; csukójak, -á ~ csukój, -on, -unk, -atok, -anak ; 
csuklanék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának; csuklottam vóuna stb.; 
csuklani, csuklóu. — Vajon Istenem, ki emlegethet éngem ? 
Egész nap csuklottam. Vessé ë kisz szenes vizet annak a gyérmek
nek, hogy ne csukójon ojan nagyon ! Ha csuklottá vóun, tésis 
kaptá vóuna ë kisz szenes vizet. 

piroslik ,erröten' : Csak a 3. személyben használják : 
piroslik, piroslanak ; piroslott, piroslottak ; piroslot vóut ; piro¬ 
sújon, -anak ; pircslana, -nának ; piroslot vóuna. — Ennek a 
Jóuskának annyi veresszőülőüje van a Pogámváron ! Mám mesz¬ 
szirű piroslik, mikó közzeledik az embér. 

döglik ,krepieren' : döglök, döglő ~ döglessz, döglik, 
-ünk, dögöltök, -nek ~ döglenek ; dögöltem, -é, döglött, -ünk, 
-etek, -ek ; dögöltem vóut stb. ; dögőjek, -é ~ dögőj, -ön, -ünk, 
-etek, -enek ; döglenék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; dögöltem 
vóuna stb. ; dögleni, döglött, dögölve. — Ha megdöglik ez a szeren
csétlen kis malac, nem tom, mibű eszün kólbászt a télen. Meg¬ 
döglöt mán a Kárój bihaja ? Bár megdöglene mán, hogy ne ké¬ 
lóuggyon szegény annyit ! Há mikó mejek ki regge, ott az én 
kutyám megdögölve. 

ugrik .springen' : ugrok, ugórsz, ugrik, -unk, ugórtok, 
-nak ~ ugranak ; ugrom, -od, ugórgya, -uk, -átok, -ák ; 
ugrottam, -á, ugrott, -unk, -atok, -ak ; ugrottam, -ad, -a, -uk, 
-átok, -ák; ugrottam vóut stb. ; ugórgyak, -á ~ ugórgy, -on, 
-unk, -atok, -anak ; ugórgyam, -ad ~ ugórd, ugórgya, -uk, -átok, 
-ák ; ugranék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; ugranám, 
-nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; ugrottam vóuna stb. ; ugrani, 
ugróu, ugórva. — Na néz mám, mijen jóu kedve van annak a 
bórnyunak. Ojakat ugrik, mind egy bakkecske. Te Jóuzsi, ha át¬ 
ugrod eszt a sáncot, adok neked egy lét (lejt). Montam neki, hogy 
ugórgya át ű is, de félt, hoty kitörik a lába. 

dong ,summen'. Alanyi ragozása csak a 3. személyben 
használatos. Dong, -anak; dongom, -od, -ja, -juk, -játok, 
-ják ; dongott, donktak ; donktam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; donk¬ 
tam vóut stb. ; dongjon, -anak ; dongjam, dongd ~ dongjad, 
-ja, -juk, -játok, -ják ; dongana, donganának ; donganám, -nád, -ná, 
-nóuk, -nátok, -nák ; dongot vóuna, donktak vóuna ; donktam 
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vóuna stb. ; dongatni, dongóu. — Fúrcsa ëty fiju az a Pista. Min
dig aszt a lëján dongja, egész nap ot ül nálla a legnagyobb dolog¬ 
üdőübe is. 

kong ,schallen'. Csak a 3. személyben használatos. Kong, 
konganak ; kongott, kongottak ; kongot vóut ; kongjon, kongjanak ; 
kongana, konganának ; kongot vóuna, konktak vóuna ; kongani. 
— Hallot te, hoty kong ez a hórdóu, alig vam mám benne ëty-két 
litér bór. 

4. fuldoklik ,schwer athmen, beinahe ersticken' : 
fuldoklok, fúldokló, -ik, -unk, fúldokóltok, -nak ; fúldokoltam, 
-á, fúldokolt, -unk, -atok, -ak ; fúldokoltam vóut stb. ; fúldokójak, 
-á ~ fúldokój, -on, -unk, -atok, -anak ; fuldokolnék, -ná, -na, 
-nóunk, -nátok, -nának ; fúldokóltam vóuna stb. 

mozog ,sich bewegen' : mozgok, mozgó ~ mozoksz, mozog, 
mozgunk, mozoktok, mozognak ; mozoktam, -á, mozgott, mozoktunk, 
-atok, -ak ; mozoktam vóut stb. ; mozogjak, mozogjá ~ mozogj, 
-on, -unk, -atok, -anak ; mozognék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, 
-nának; mozoktam vóuna stb.; mozogni, mozgóu, mozogva. — 
Mit mind izeksz-mozoksz mán annyit? Nem tucc ëty hejbe ülni? 
Mozogjatok fijuk, me kihül az étél ! 

csavarog ,umherstreifen, streichen, vagabundieren' : 
csavárgok, csavárgó ~ csavaroksz, csavarog, csavárgunk, csava
roktok, csavarognak ; csavaroktam, -á, csavárgott, csavaroktunk, 
-atok, -ak; csavaroktam vóut stb.; csavarogjak, -á ~ csavarogj, 
-on, -unk, -atok, -anak; csavarognék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, 
-nának ; csavaroktam vóuna stb. ; csavarogni, csavárgóu, csavár
gás. — Hun csavárgó te egész nap, he ? Tik csak jóu ecsava¬ 
roktátok az üdőüt, hajátok. Nem megmontam neket szásszó, hogy 
ne csavarogj annyit, me megvérlek ? Nacs csavárgóu vaty te, 
hallod. Egész nap az uccán tekereksz, ahejet, hoty segitené vala
mit anyádnak. 

mosolyog ,lächeln' : mosójgok, mosójgó ~ mosojoksz, 
mosojog, mosójgunk, mosojoklok, mosojognak ; mosojoktam, -á, 
mosójgott, mosojoktunk, -atok, -ak ; mosojoktam vóut stb. ; 
mosojogjak, -á ~ mosojogj, -on, -unk, -atok, -anak ; mosojognék, 
-ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának; mosojoktam vóuna stb. ; mosojogni, 
mosójgóu, mosojogva. — Mit mim mosojoksz, te lëján ? 

morog ,brummen' : mórgok, moroksz, morog, morgunk, 
moroktok, morognak; moroktam, -á, mórgott, moroktunk, -atok, -ak,' 
moroktam vóut stb. ; morogjak, -á ~ morogj, -on, -unk, -atok, 
-anak; morognék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának; moroktam 
vóuna stb. ; morogni, mórgóu, morogva. — Ne menny oda, lélkem 
gyérmekem ! Az a kutya ojany csunnyám morog, megíjec tülle. 
Tés ismered az Alber szokását. Ha nem teccik neki valami, egész 
nap nem szóul semmit, csak magába morog. 

dübörög ,grollen'. Csak a 3. személyben használatos. 
Dübörög, dübörögnek ; dübörgött, düböröktek ; dübörgöt vóut ; 
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dübörögjön, dübörögjenek ; dübörögne, dübörögnének ; düböröktem 
vóuna stb. ; dübörögni, dübörögve. — A te hasad dübörög úty, 
te Pista? 

nyüzsög ,wimmeln' : nyüzsgök, nyüzsönksz, nyüzsöng, 
nyüzsgünk, nyüzsönktök, nyüzsöngnek ; nyüzsönktem, -é, nyüzs
gött, nyüzsönktünk, -etek, -ek ; nyüzsönktem vóut stb. ; nyüzsöng¬ 
jek, -é ~ nyüzsöngj, -ön, -ünk, -etek, -enek ; nyüzsöngnék, -né, 
-ne, -nőünk, -nétek, -nének ; nyüzsönktem vóuna stb. ; nyüzsöngeni. 

gyötör ,quälen' : gyötrök, gyötörsz, gyötör, gyötrünk, 
gyötörtök, -nek ; gyötröm, -öd, -i, gyötörjük, gyötritek, gyötrik ; 
gyötörtem, -é, gyötört, -ünk, -etek, -ek ; gyötörtem, -ed, -e, -ük, 
-étek, -ék ; gyötörtem vóut stb. ; gyötörjek, -é ~ gyötörj, -ön, 
-ünk, -etek, -enek ; gyötörjem, -ed ~ gyötörd, gyötörje, -ük, -étek, 
-ék ; gyötrenék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; gyötreném, -néd, 
-né, -nőük, -nétek, -nék ; gyötörtem vóuna stb. ; gyötörni, gyötört, 
gyötörve. — Ne gyötörj mán annyit azé a pénzé, látot, hogy nem 
tudom megadni. 

szédeleg ,schwindeln' : szédélgek, szédeleksz, szédeleg, szé¬ 
délgünk, szédelektek, szédelegnek ; szédelektem, -é, szédélgett, széde¬ 
lektünk, -etek, -ek ; szédelektem vóut stb. ; szédelegjek, -é ~ szé
delegj, -en, -ünk, -etek, -enek ; szédelegnék, -né, -ne, -nőünk, 
-nétek, -nének ; szédelektem vóuna stb. ; szédelegni, szédélgőü. — 
Úty szédeleksz, hallod, mind a liba, mikó tököt evett. 

omlik ,stürzen'. Csak a 3. személyben használatos. 
Omlik, omlanak ; omlott, -ak ; omlot vóut ; omójon, -anak ; omlana, 
-nának ; omlot vóuna ; omlani, omolva. — Ha sokájik tárt ez az 
esőüzés, mim beomlanak azok a gödrök, osztán áshattyuk újbú. 

ömlik ,strömen'. Csak a 3. személyben használatos: 
Ömlik, ömlenek ; ömlött, -ek ; ömlöt vóut ; ömőjön, -enek ; ömölne, 
-nének ; ömlöt vóuna ; ömleni ~ ömölni, ömölve. — Ne lóubáld 
aszt a vedret, me kijömlik a víz belőülle ! Jáccá csak, jáccá, hogy 
ömőjön ki az a kis té, osztán nem tudom, mit esze. 

terem ,tragen, gedeihen'. Csak a 3. személyben haszná
latos. Terem, teremnek; térmett, térmettek ; térmet vóut; teremjen, 
teremjenek ; teremne, teremnének ; térmet vóuna ; teremni, tér
mőü. — Hajizsd ide aszt a sapkát, Téglás, me a tetü mekterem 
benne. Ez a kisz szílvafa szegény a tavaj is annyit térmet, hogy 
májd összetört az ága. 

csepereg ,tropfen'. Csak a 3. személyben használatos. 
Csepereg, csepérgett, csepérget vóut, cseperegjen, cseperegne, cse¬ 
pérget vóuna, cseperegni, csepérgőü. — Ha jóu látom, csepereg 
az esőü. Hadd e, hat cseperegjen, ránkfér ë kis álvás. Ha ez a 
csepérgőü eláll, emejünk a rétre, hozunk ë kis füvet. 

émelyeg ,es ist mir übel'. Csak a 3. személyben haszná
latos. Émejeg, éméjgett, éméjget vóut, émejegjen, émejegne, éméj¬ 
get vóuna, émejegni, éméjgőü. — Úgy émejeg a gyomrom attú a 
paszújtú. 
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szégyel ,sich schämen' : szégyellek, szégyesz, szégyél, 
szégyellünk, szégyéltek, -nek ; szégyellem, -ed, -i, szégyejük, 
szégyellitek, szégyellik ; szégyéltem, -é, szégyélt, -ünk, -etek, -ek ; 
szégyéltem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; szégyéltem vóut stb. ; szégyejek, 
-é ~ szégyej, -en, -ünk, -etek, -enek ; szégyejem, -ed ~ szégyéld, 
szégyeje, -ük, -étek, -ék ; szégyélnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, 
-nének ; szégyéltem vóuna stb. ; szégyélni ; szégyellőüs. — Nem 
szégyelled magad a kutyátú ? Úty szégyéltem magam, hogy máj 
kisült a szemem. Szégyél magat, kis semmire valóu, nem fogac 
szóut anyádnak ! 

* 

A hangzótoldó és hangzóvesztő igékre vonatkozó észre
vételeimet összegezve, a következőket állapíthatom meg : 

1. A nagymoni népnyelvben az ugaról, vásáról, varázsol, 
vádol, szagul, csattól, gyászól, panaszól, póutól, raból, töröl, céloz, 
kénoz, emél, ered, ünnepél, térgyél, szerepél, csípél, énekél, irigyél, 
perél, becsül, fered, hegyez, személ igék, amint láttuk, ragos 
alakjaikban elkerülik a hangtorlódást, azaz minden ragozott 
alakjukat a csonka tőből képezik. Pl. törölök, feredek. Kivételt 
képeznek a vádlóu, varázslóu, póutlóu rablóu, ünneplőü, szereplőü, 
csíplőü, éneklőü melléknévi igenevek. Itt említem meg, hogy 
az őüriz, végez és szegez igék, melyek a derecskei népnyelvben 
(Végh , i. m. 210—8) a hangzótoldó és hangzóvesztő tövek első 
csoportjába tartoznak, a nagymoni népnyelvben a második 
csoportba sorozandók. Ezek az igék ugyanis ragozott alak
jaik közül többet a teljes tőből képeznek. 

2. Az érdemél, sepér, sodór, hajúl, szerez, érez, romól, szegez, 
végez és őüriz igék esetében a hangzóvesztő és hangzótoldó 
tövek vegyesen fordulnak elő. A nyelvhasználat ezen a téren 
ingadozik. Az egyes igealakokon belül sem egységes ez igetövek 
használata. Pl. az érdemél ige jelentő mód jelen idejének alanyi 
ragozásában a hangzótoldó tövet találjuk : érdemelek, érdemesz, 
érdemél stb. A jelentő mód jelen idejének tárgyas ragozásában 
mindkét tő használatos : érdemelem, -ed, érdemli, érdemejük, 
érdemelitek, érdemlik. Még nagyobb az ingadozás a romól ~ 
romlik és végez ige esetében. Romlok, romósz ~ romló, 
romól ~ romlik, romiunk, romóltok, romólnak ; romlottam, -á stb. ; 
romlanék, -ná, -na, -nóunk, romólnátok, romólnának. Végzek, 
végze, végez, végzünk, végesztek, végeznek; végzem, -ed, végzi, 
végezzük stb. Valószínű, hogy az analógia a nagymoni nép
nyelvben is igyekszik ezeket a különbségeket eltüntetni. Ezt a 
folyamatot azonban lényegesen gátolja az a tény, hogy a romól 
igének romlik alakja is használatos. Az ikes alak megakadá
lyozza a teljes tő kiküszöbölését és a hangtorlódás feloldását. 

3. A botlik, síklik, csuklik, piroslik, döglik, ugrik stb. igék 
majdnem mindenik ragos alakjukat a teljes tőből képezik. 
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Szabály azonban ezeknek az igéknek az esetében sem állítható 
fel. Ha megfigyeljük ez igék ragozását, láthatjuk, hogy számos 
kivétel fordul elő. A felszólító mód minden egyes alakját a 
csonka tőből képezi : botójak, -á, -on, -unk, -atok, -anak. A döglik 
és ugrik ige jelen és mult idejének több alakjában ugyancsak 
a csonka tövet találjuk : dögöltök, dögölnek, dögöltem, dögölté; 
ugórsz, ugórtok, ugórnak, ugórgya, ugórgyuk, ugórgyátok, 
ugórgyák. 

A dong és kong igék ragos alakjaikat a hangtorlódó teljes 
tőből képezik. A donog, konog alakok a nagymoni népnyelvben 
ismeretlenek. 

4. Fúldoklik, morog, csavarog, mosojog, morog, nyüzsöng, 
gyötör, szédeleg, omlik, ömlik, terem, csepereg, émejeg stb. A csonka 
és teljes tő váltakozása ebben a csoportban némi szabályosságot 
mutat. A mássalhangzóra végződő csonka tő szerepel a a) 
jelentő mód jelen idő többes 2. és 3. személyében : fúldokóltok, 
fúldokólnak, mozoktok, mozognak, csavaroktok, csavarognak, moso¬ 
joktok, mosojognak, moroktok, morognak, nyüzsönktök, nyüzsöng¬ 
nek, gyötörtök, gyötörnek ; a jelentő mód jelen idő egyes 2. és 3. 
személyében a morog, nyüzsöng, gyötör és szédeleg igékben. 

b) A jelentő mód mult idejének egyes 1., 2. és többes 1., 2. 
és 3. személyében : mozoktam, mozoktá, mozoktunk, mozoktatok 
és mozoktak. Kivételt képez a gyötör ige, melynek csak többes 
1. személyében találjuk meg e tövet. A fúldokól ige mind a hat 
személyét ebből a tőből képezi ; 

c) a feltételes mód minden személyében : fúldokolnék, 
-ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; 

d) a felszólító mód minden személyében : fúldokójak, -á, 
-on, -unk, -atok, -anak ; 

e) a főnévi igenévben : fuldokolni, mozogni ; 
f) a határozói igenévben : fúldokólva ; 
g) a -hat, -het és -tat, -tet képzős alakokban : fúldokólhat, 

mosojoktat. A többi ragos és képzős alakban a magánhangzóra 
végződő teljes tövet találjuk : fúldoklok, mozgok, mozgó, csa
várgok, csavárgó stb. 

3. A v-tövű igék. 

Gombocz (i. m. 114—46) a v-tövű igéket három csoportba 
osztja : 

a) tiszta v-tövű igék : hívok, hívék, hívnék, hívni ; 
b) sz-szel bővülő v-tövű igék : teszek, tevék, tennék, tenni ; 
c) sz-szel és d-vel bővülő v-tövű igék : cselekszem, 

cselekvém, cselekedném, cselekedni. 
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a) A tiszta v-tövű igék. 

1. nő-növök ,wachsen' : nőüvök, nőüsz, nőü, nőiivünk, 
nőüttök, nőünek ; nőüttem, -é, nőütt, -ünk, -etek, -ek ; nőüttem 
vóut stb. ; nőüjek , -é ~ nőüj, -ön, -ünk, -etek, -enek ; nőü
nek, -né, -ne, -nünk, -nétek, -nének ; nőüttem vóuna stb, ; nőüni, 
nőütt, nőüve ; nőüvés. — Hadd e, ha megnőüsz, tés járhacc a 
bálba, amennyit jóul esik. Hogy megnőütté, te Gyula, amijóuta 
nem láttalak. Egésszem megemberesetté. Ennek a lejánnak megin 
kinőütt ëty foga. Maracs csak az esőün, hogy nőüjél ë kicsit ! 

fő - fövök ,kochen' : főüvök, főüsz, főü, főüvünk, főüttök, 
főünek ; főüttem, -é, főütt, -ünk, -etek, -ek ; főüttem vóut stb. ; 
főüjek, -é ~ főüj, -ön, -ünk, -etek, -enek ; főünék, -né, -ne, 
-nünk, -nétek, -nének ; főüttem vóuna stb. ; főüni, főütt, főüve. — 
Főü mán az a vísz, te Albért ? Ojam meleg vóut, hogy máj mek¬ 
főüttünk. Tegyé ara a tűzre, hoty főüjöm mán az az ebéd ! 

jön ,kommen' : jövök, jössz, jön, jövünk, jösztök, jönnek ; jöttem, 
-é, jött, -ünk, -etek, -ek ; jöttem vóut stb. ; jőjek, -é ~ jőj, jőjön, 
-ünk, -etek, -enek ; jönnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; 
jöttem vóuna stb. ; jönni, jött, jöve. — Mos mejek ë kicsit, osztán 
jövök minygyá vissza, me mejek a Cserére. Jöz délután kendér¬ 
nyűni ? Hóunap jövünk megin a hegyre. Jövök, hogy nézzem, 
jösztök? Nem hiszem, az áljedzőüjék e nem jönnek. Jött a tenger 
sok katona a csináltút felőül. Májnem egész nap e jöttem-mentem, 
de nem vettem semmit. Kijöttem kécce is, jekőütt a lëján, nésztem, 
hoty hazajötté mán. Jöttem vóun ëty tepsijé, de látom, magának 
is ke. Nem vóut lejőve a mázza annak a fazéknak? 

ró-rovok „einschneiden' : róuvok, róusz, róu, róuvunk, 
róuttok, róunak ; róuvom, -vod, -ja, -juk, -játok, -ják ; róuttam, -á, 
róutt, -unk, -atok, -ak; róuttam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák; róuttam 
vóut stb. ; róujak, -á ~ róuj, róujon, -unk, -atok, -anak ; róujam, 
-ad ~ róudd, róuja, -uk, -átok, -ák ; róunék, -ná, -na, -nunk, 
-nátok, -nának ; róunám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; róuttam 
vóuna stb. ; róuni, róutt, róuva. — Eléb béróuvom ë kicsit, csak 
azután kezgyük fűrészélni. Ha jóu béróuttuk, ëty-kettőüre ki lehed 
dűteni. Vedd a báltát Árpád, róujat tésis, me így nem leszünk mek 
soha ! 

2. lő - lövök ,schieszen' : lüvök, lűsz, lű, lüvünk, lűttök, 
lűnek ; lüvöm, lüvöd, lüvi, lűjük, lüvitek, lüvik ; lűttem, -é, lűtt, 
-ünk, -etek, -ek ; lűttem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; hittem vóut stb.; 
lűjek, -é ~ lűj, -ön, -ünk, -etek, -enek ; lűjem, -ed ~ lűdd, 
lűje, -ük, -étek, -ék; lűnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének; 
lűném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; lűttem vóuna s tb. ; lűni, 
lűve. — Este felé kimentem a Gyakrosra, lezsbe áltam, lűttem ëggy-
ëgy nyúlat. Az ű tűzérségek is lűtt. Megmonták, hogy ne lűjünk, 
csak akkó, ha űk is lűnek. 

sző-szövök ,weben' : szüvök, szűsz, szű, szüvünk, 
szűttök, szűnek; szüvöm, -vöd, -vi, szűjük, szüvitek, -vik; szűttem, -é, 
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szűtt, -ünk, -etek, -ek ; szűttem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; szűttem 
vóut stb. ; szűjek, -é ~ szűj, -ön, -ünk, -etek, -enek ; szűjem, 
-ed ~ szűdd, szűje, -ük, -étek, -ék ; szűnék, -né, -ne, -nőünk, 
-nétek, -nének ; szűném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; szűttem 
vóuna stb. ; szűni, szűve. — Hadd e Jóuska, szüvök én tavassza 
neked ojan nadrágot, hoty késse se tudot szétvágni. Róuzsa, én 
aszittem, hoty tésis szűsz húsvét után. Úgy vóut, hoty szű májuzsba. 
Egész télen szűtt az a szegény asszom, mégis aszonygyák, hogy 
nem csinál soha semmit. Ém mekszűttem vóut még a télem mindem 
fonalamat. Én isz szűnék, ha valahoty tudnék szerezni ë kizs 
gyapottot. 

nyő-nyövök ,fimmeln' : nyüvök, nyűsz, nyű, nyüvünk, 
nyűttök, nyűnek ; nyüvöm, -vöd, -vi, nyűjük, nyüvitek, -vik ; 
nyűttem, -é, nyűtt, -ünk, -etek, -ek; nyűttem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék; 
nyűttem vóut stb. ; nyűjek, -é ~ nyűj, -ön, -ünk, -etek, -enek; 
nyűjem, -ed ~ nyűdd, nyűje, -ük, -étek, -ék ; nyűnék, -né, -ne, 
-nőünk, -nétek, -nének; nyűném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék; 
nyűttem vóuna stb. ; nyűni, nyűtt, nyűve. — Nyüvünk úgy öt, 
hat óra feléjig, osztán hazamenyünk. Kinyűttétek a Juliska ken
derit ? Jöz délután kendérnyűni ? 

hí-hívok ,rufen' : hivok, hivó ~ hísz, hí, hivunk, híttok, 
hínak; hívom, -vod, hija, híjuk, híjátok, híják; híttam, -á, hítt, 
-unk, -atok, -ak ; híttam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; híjak, híjá ~ 
híj, -on, -unk, -atok, -anak ; híjam, -ad ~ hídd, híja, -uk, 
-átok, -ák ; hínék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; hínám, -nád, 
-ná, -nóuk, -nátok, -nák ; híttam vóuna stb. ; híni, híva. — Biz 
én nem hivok sénkit. Ehíttam vóuna Jóuskájékat izs, de féltem, 
hogy nem jönnek e. 

szí - szívok ,saugen' : szijok, szijó ~ szísz, szí, szijunk, 
szíttok, színak; szijom, szijod, szíja, szíjuk, szíjátok, szíják; 
szíttam, -á, szítt, -unk, -atok, -ak ; szíttam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; 
szíttam vóut stb. ; szíjak, -á ~, szíj, -on, -unk, -atok, -anak ; 
szíjam, -ad ~ szídd, szíja, -uk, -átok, -ák ; színék, -ná, -na, 
-nóunk, -nátok, -nának ; színám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; 
szíttam vóuna stb. ; színi, szíva. — Ájunk meg ë kicsit, Jóuska ! 
Eszijunk ëty cigarettát, a bihajok is szusszannak ë kicsit, osztán 
szántunk tovább. Lefutott a pincébe, hoty szíjon ë kizs bórt. 

bujik-bujok ,verbergen' : bujok, bújsz, bujik, bujunk, 
bújtok, -nak; bújtam, -á, bújt, -unk, -atok, -ak ; bújtam vóut stb. ; 
bújak, -á ~ búj, -on, -unk, -atok, -anak ; bújnék, -ná, -na, 
-nóunk, -nátok, -nának; bújtam vóuna stb. ; bújni, bújt, bújva. — 
Ëgy léjé (lejért) belébujok a kecskedarás fészkibe is. Ebújtá, kis 
huncuttya, de mekkaplak én téged. E tudnék én úgy bújni, hogy 
nem kapnának mek soha. 

fú- fúvok ,blasen' : fujok, fúsz, fú, fufunk, fúttok, 
fúnak; fujom, fujod, fúja, fújuk, fújátok, fúják; fúttam, -á, fútt, 
-unk, -atok, -ak ; fúttam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; fúttuk vóut stb.; 
fújak, -á ~ fúj, -on, -unk, -atok, -anak ; fújam, -ad ~ fúdd, 
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fúja, -uk, -átok, -ák ; fújnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; 
fújnám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; fújtam vóuna stb. ; 
fújni, fújva. — Ha hozok neki ëggy-ëty cukórsípot, óurákig 
efúja. Ojan szél fútt egész úton, hogy májd evid bennünket. Intet, 
hoty fújam a gyülekezőüt. 

* 

A tiszta v-tövű igéket tőhangzójuk szerint három csoportba 
oszthatjuk: 

1. Az első csoportba tartozó igék v előtti tőhangzója alacsony 
nyelvállású nyilt hang': a, e, tehát a csonka és teljes tőben 
a nagymoni népnyelvben ó > óu ~ ov > óuv, ~ ő > őü ~ öv ~ őüv 
váltakozik egymással. A csonka tő kettős hangzóra (óu, őü), a 
teljes tő pedig v+mgh.-ra végződik. A nagymoni népnyelvben ez 
igék a jelen idő egyes 1. személyét és többes 1. személyét a teljes 
tőből, a jelen idő többi személyét, a mult idő, jövő idő, felté
teles jelen és felszólító mód alakjait pedig a csonka tőből képezik. 

2. A második csoportba tartozó igék v előtti tőhangzója az ö. 
A csonka tő tehát a nagymoni népnyelvben ű-re, a teljes tő pedig 
v+mgh.-ra végződik: lű — lüvök, nyű — nyüvök, szű — szüvök. 
Ezek az igék a teljes tőből képezik a jelentő mód jelen idejének 
alanyi egyes 1., többes 1. és jelen idejű tárgyas ragozásának 
egyes 1., 2. személyét : lüvök, lüvünk, lüvöm, lüvöd. 

3. A harmadik csoportba tartozó hí, szí, bujik és fú igék 
tőhangzója magasnyelvállású hang : ú, í. Ez igék csonka töve 
magánhangzóra, í-re vagy ú-ra, teljes töve pedig v+mgh.-ra, 
illetőleg a szív, bujik és fúj esetében j+mgh.-ra végződik. A hí, 
szí és fú igék a teljes tőből képezik a következő alakokat : 
jelentő mód jelen idő egyes 1. többes 1. személyét és a jelen 
idő tárgyas ragozásának egyes 1. és 2. személyét. A bujik ige 
ugyanígy viselkedik. 

b) Az sz-szel bővülő v-tövű igék. 

Gombocz szerint (i. m. 126) ebbe a csoportba ma 
hét ige tartozik : tesz, lesz, vesz, eszik, iszik, hisz, visz. Ugyan
ezeket az igéket sorolja fel V é g h J ó z s e f is (i. m. 232). 
A nagymoni népnyelvben ez igék ragozása a következő : 

tesz ,thun, legen' : teszek, -e, -en, -ünk, -tek, -nek ; 
teszem, -ed, -i, -szük, -itek, -ik ; tettem, -é, tett, -ünk, -etek, -ek ; 
tettem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék; tettem vóut stb. ; tegyek, -é ~ tégy, 
tegyen, -ünk, -etek, -enek ; tegyem, -ed ~ tedd, tegye, -ük, -étek, 
-ék ; tennék, -né, -ne, -nünk, -nétek, -nének ; tenném, -néd, -né, 
-nőük, -nétek, -nék ; tettem vóuna stb. ; tenni, tévőü, téve. — 
Teszem kosárba, hoty kejen ez a tészta. Májd osztán tesze tésis rá 
ëty-kéd darabot. Muszáj tegyek abbú a nyers fábú. Tegyé rá ë 



215 

kisz szárasságot ! Ne téty többet rá ! Tegyétek le mán aszt a fúruját 
az iste haragjába ! Ëty here kellet vóuna tenni mind a négyet. 

lesz ,sein' : leszek, -e, lessz, leszünk, -tek, -nek ; lettem, 
-é, lett, -ünk, -etek, -ek ; legyek, -é ~ légy, legyen, -ünk, -etek, 
-enek ; lennék, -né, -ne, -nünk, -nétek, -nének ; lettem vóuna stb. ; 
lenni. — Én Jóuskának többet kezesse nem leszek. Ajszegi vajon 
othun lessz ? Nem is lessz ott a szerepen (műkedvelő előadás) 
sénki, meglássátok. Es se jóu, hogy jóu legyen ( = jónak ez sem jó). 
Ot ne legyen jóu út, hisz ott a kű hazája. 

vesz ,nehmen, kaufen' : veszek, -e, -en, -ünk, -tek, 
-nek; veszem, -ed, -i, -szük, -itek, -ik; vettem, -é, vett, -ünk, -etek, 
-ek ; vettem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; vettem vóut stb. ; vegyek, -é ~ 
végy, vegyen, -ünk, -etek, -enek; vegyem, -ed ~ vedd, vegye, -ük, 
-étek, -ék ; vennék, -né, -ne, -nünk, -nétek, -nének ; venném, -néd, 
-né, -nőük, -nétek, -nék; vettem vóuna stb. ; venni, vevőü, vett, 
véve. — Májnem egész nap ejöttem, mentem, de nem vettem semmit. 
Az őüssze vették eszt a bórnyut is. Mik a taváj vettük vóut mind a 
keltőüt. Vedd onnan a tánygyérodat ! Vegye ki a mézit ëdesapám, 
ém májd megeszem. Valahogy vegyük rá Ilonát, nézze meg ű is. 
Asz kellet vóum megvegyük. Nem hiszem, megvette vóun. 

eszik ,essen' : eszek, -e, eszik, -ünk, -tek, -nek; eszem, 
-ed, -i, -szük, -itek, -ik ; ettem, -é, evett ~ ett, -ünk, -etek, -ek ; 
ettem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék ; ettem vóut stb. ; egyek, -é, -en, 
-ünk, -etek, -enek ; egyem, -ed ~ edd, egye, -ük, -étek, -ék ; 
ennék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; enném, -néd, -né, -nőük, 
-nétek, -nék ; ettem vóuna stb. ; enni, éve ; ehet, étél, étet. — 
Mos még nem eszek, megvárom Álbértet is. Keserü, me a rothattyát 
eszed. Tuggya hun eszünk mogyoróut ? Útyse csinálnak azok a 
muzsikások semmit. Ide fehozóudik a vacsora, osz megeszik. Nem 
et semmit három napig. Addig egyé, még vam mit. A fen'egye 
(fene egye) meg a dóugodat kis csipássa ! Há nincsen ott egyéb 
mit enni ? 

iszik ,trinken' : iszok, -ó, iszik, -unk, -tok, -nak ; iszom, -od, 
-sza, -szuk, -szátok, -szák ; ittam, -á, ivutt ~ itt, ittunk, -atok, 
-ak ; ittam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; ittam vóut stb. ; igyak, -á, 
-on, -unk, -atok, -anak; igyam, -ad ~ idd, igya, -uk, -átok, -ák; 
innék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; innám, -nád, -ná, -nóuk, 
-nátok, -nák ; ittam vóuna stb. ; inni, ivóu ; ivás, iszogat, ihat, 
itat, ital. — Ki mit iszik, fizesse ! Mekkeszte este, reggelig asz 
fúrt ivutt. Ittak, me megásztak, csupa víz vóutak. Ha ittá vóum 
vizet, nem lenné ittas! Accsak aszt a kórsóut, igyak ë kis vizet! 

hisz ,glauben' : hiszek, -e, -en, -ünk, -tek, -nek ; hiszem, -ed, -i, 
-szük, -itek, -ik; hittem, -é, hitt, -ünk, -etek, -ek; hittem, -ed, -e, 
-ük, -étek, -ék ; hittem vóut stb. ; higgyek, -é ~ higgy, -en, -ünk, 
-etek, -enek ; higgyem, -ed ~ hidd, higgye, -ük, -étek, -ék ; hinnék, 
-né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének; hinném, -néd, -né, -nőük, 
-nétek, -nék ; hittem vóuna stb. ; hinni, hivőü, hitt; hitet, hihet, 
hiszékeny. — Nem hiszem, az áljedzőüjék e nem jönnek. Te 



216 

ehittet, hogy ű is velünk vóud Zsibóun ? Istenem, hányszó montam, 
ne higgyen annak a cédának, me minde szava hazukság. 

visz ,tragen' : viszek, -e, -en, -ünk, -tek, -nek ; viszem, 
-ed, -i, -szük, -itek, -ik ; vittem, -é, vitt, -ünk, -etek, -ek ; vittem, 
-ed, -e, -ük, -étek, -ék ; vittem vóut stb. ; vigyek, -é, -en, -ünk, 
-etek, -enek ; vigyem, -ed ~ vidd, vigye, -ük, -étek, -ék ; vinnék, 
-né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; vinném, -néd, -né, -nőük, -nétek, 
-nék ; vittem vóuna stb. ; vinni ; vihet, vitet, vitel. — Az ánygyot 
krumpliját is eviszed Zsibóura ? A tyúk elül mék kiviszi a vizet. 
Ű se vitte e, me levetette vóut mán a bakkancsát. Hazavittétek a 
tököt ? Azelőüt vitték aszt e, mék tik hazajöttetek. Apádnak a zsep¬ 
kendőüjit vidd e, me a muzsikás megérkezik, neki fok táncolni, oszt 
nem lesz, mive törője a homlokát. Csak a róuka kellett evigye, 
vagy az űjü. Mé nem futottá bé és vitté vóuna. 

* 

A tesz, lesz, vesz, eszik, iszik, hisz és visz igék ragos alakjai
ban három tő váltakozik. A jelentő mód jelen idő alanyi és 
tárgyas alakjait az sz-es tőből képezik: teszek, -e, teszen, teszem, 
-ed, -i stb. A jelentő mód mult idejében, a feltételes és felszólító 
módban és a mult idejű melléknévi igenévben magánhangzós 
tövet találunk : tettem, -é, tett, tegyek, tegyé ~ tégy, tegyen, 
tennék, -né, -ne, tett stb. A jelen idejű melléknévi igenévben : 
tévőü, hivőü, a határozói igenévben : éve, téve, véve v-s tövet talá
lunk. Az eszik és iszik ige mult idejű alanyi ragozásának egyes 
3. személyében az itt és ett alak mellett gyakori a v-tövű ivutt 
és evett alak is. 

c) Az sz-szel és d-vel bővülő v-tövű igék. 

Az sz-szel és d-vel bővülő igéket három csoportba 
oszthatjuk : 

1. alszik, fekszik, nyugszik, alkuszik, esküszik ; 
2. a törekszik-féle visszaható igék (nevekedik, verekedik). 
3. denominális származékok : öregszik, haragszik stb. 
1. alszik ,schlafen' : aszok, aszó, aszik, aszunk, alusztok, 

-nak ; aluttam, -á, aludott, aluttunk, -atok, -ak ; aluttam 
vóut stb. ; aluggyak, -á ~ aluggy, -on, -unk, -atok, -anak ; 
aludnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; aluttam vóuna stb. ; 
aludni, álvóu, aluva ; álhat, áltat, álvás. — Ne lármázz ! Nem 
látot, hogy aszok ? Jóuska a dél óuta mind ëggyet aszik. Ha esz 
hozzá fok, kialuggya a krumplit a főüdbű. Tennap egész nap 
aluttam. Alugy mán a fészkes fenébe ! Te aszt akárnád, mind 
aluggyon. Megvam mán aluva ez a té, te Róuzsa? 

fekszik ,liegen' : fekszek, -e, -ik, -ünk, feküsztök, -nek ; 
feküttem, -é, feküdött ~ fekütt, -ünk, -etek, -ek ; feküttem vóut stb.; 
feküggyek, -é ~ feküggy, -ön, -ünk, -etek, -enek ; feküdnék, -né, 
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-ne, -nőünk, -nétek, -nének ; feküttem vóuna stb. ; feküdni, fekvőü, 
fekve ; fekhet, fektet, fekvés. —Mikó én lefeküttem, emùlt vóut mán 
éfél is. Fekszé le, Róuzsa ? Fekszeg biz én. Gyere Jóuzsi, feküggyünk 
le, me kurta az éccaka. 

nyugszik , ruhen' : nyúkszok, -o, -ik, -unk, nyugosztok, 
-nak ; nyúgottam, -á, nyúgodott, nyúgottunk, -atok, -ak ; nyú¬ 
gottam vóut stb. ; nyúgoggyak, -á ~ nyúgoggy, -on, -unk, -atok, 
-anak ; nyúgodnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; nyúgottam 
vóuna stb. ; nyúgodni ; nyúgodva, nyúktat. — Nyúgoggyá csak 
fijam, nyúgoggyá, két hétig úgy is oda lesze megint. Éj, ha élne 
szegén Kati mama, nyúgoggyom békévé ! 

alkuszik ,handeln' : álkudok, -ó, -ik ~ álkuszik, 
álkudunk, álkuttok, álkudnak ; álkudom, -od, álkuggya, -uk, 
-átok, -ák ; álkuttam, -á, álkudott, álkuttunk, -atok, -ak ; álkuttam, 
-ad, -a, -uk, -átok, -ák ; álkuttam vóut stb. ; álkuggyak, -á ~ 
álkuggy, -on, -unk, -atok, -anak ; álkuggyam, -ad, ~ álkudd, 
álkuggya, -uk, -átok, -ák ; álkudnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, 
-nának ; alkudnám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; álkuttam 
vóuna stb. ; alkudni, alkudva ; álkuthat, álkudozás. — Megál¬ 
kuttam ëgy malacot nétyszázötven lébe (lejbe), de mikó vissza
mentem, még ennyijé se akárta adni. Éfeléjtettem neki megmon
dani, hogy álkuggyon ë kicsit, mé bécsapja az a gazembér zsidóu. 

esküszik ,schwören' : esküszök, -ő, esküszik ~ esküdik, 
esküszünk, esküttök, esküdnek ; esküttem, -é, esküdött, esküttünk, 
-etek, -ek ; esküttem vóuna stb. ; esküggyek, -é ~ esküggy, -ön, 
-ünk, -etek, -enek ; esküdnék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; 
esküttem vóuna stb. ; esküdni, esküvőü, eskütt, esküdve ; esket. — 
Mikó esküttök, te Márgit ? Én is szeretnék emenni az esküvőüdre. 
Mik a menyeji pap előütt esküttünk, me a mi papunk nem vóut 
ithun. Eskügy meg, mondom neki, hoty te nem tuc semmirű 
semmit. 

2. törekszik ,streben' : törekszek, -e, -ik, -ünk, töre¬ 
kettek, törekednek; törekettem, -é, törekedett, törekettünk, -etek, 
-ek ; törekettem vóut stb. ; törekeggyek, -é ~ törekeggy, -en, -ünk, 
-etek, -enek; törekednék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, nének; törekettem 
vóuna stb. ; törekedni, törekvőü. — Szegény úty törekszik, dóugozik 
éjje-nappa, mékse halat semmire. 

növekszik .wachsen' : nevekedek, nevekede ~ neveksze, 
nevekedik, -ünk, nevekettek, nevekednek ; nevekettem, -é, nevekedett, 
nevekettünk, -etek, -ek; nevekettem vóut stb.; nevekeggyek, -é ~ 
nevekeggy, -en, -ünk, -etek, -enek; nevekednék, -né, -ne, -nőünk, 
-nétek, -nének; nevekettem vóuna stb.; nevekedni, nevekedve. 

verekszik ,raufen' : verekedek, verekede, verekedik, 
verekedünk, verekettek, verekednek; verektettem, -é, verekedett, 
verekettünk, -etek, -ek ; verekettem vóuna stb. ; verekeggyek, -é ~ 
verekeggy, -en, -ünk, -etek, -enek ; verekednék, -né, -ne, -nőünk, 
-nétek, -nének ; verekettem vóuna stb. ; verekedni, verekedőü ; 
verekedés. — Ez a Jóuska ojan jámbor fijú, nem verekedik e soha 
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sénkive. Hallom, a vérvőügyi bálba összeverekettek a fijuk. Ëdes
anyám, monygya Pistának, ne mim verekeggyen. 

3 . öregszik ,altern' : örekszek ~ öregedek, öreksze ~ 
öregede, örekszik ~ öregedik, örekszünk ~ öregedünk, öregettek, 
öregednek ; öregettem, -é, öregedett, öregettünk, -etek, -ek ; öreget
tem vóut stb. ; öregeggyek, -é ~ öregeggy, -en, -ünk, -etek, -enek ; 
öregednék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; öregettem vóuna stb.; 
öregedni ; öregedve. — Ha megöregedünk, ne fëj, útyse néz rëjánk 
a kutya se. Azé Pétér bátyám is megöregedett, amijóuta nem 
láttam. Meg vagyok öregedve fijam, mos má húszhattya a muzsikás, 
nem ér a nekem semmit. 

haragszik ,zürnen' : harakszok, -ó, -ik, -unk, haragusz¬ 
tok, -nak ; haraguttam, -á, haragudott ~ haragutt, -unk, -atok, 
-ak ; haraguttam vóut stb. ; haraguggyak, -á ~ haraguggy, 
-on, -unk, -atok, -anak; haragudnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, 
-nának ; haraguttam vóuna stb. ; haragudni, haragúva. — Te 
asz hiszel, hogy é harakszok, pedig Isten láttya lélkemet, hogy 
nem. Rëjám is harakszó, te kizs buta ? Ha harakszik, máj meg
békél. Haragut Róuzsi nagyon, hogy űtet nem vártuk meg. Rëjám 
nincs mé haraguggyon, én nem vétettem neki semmit. 

melegszik ,sich wärmen' : melekszek, -e, -ik, -ünk, 
melegettek, melegednek ; melegettem, -é, melegedett, melegettünk, -etek, 
-ek ; melegettem vóut stb. ; melegeggyek, -é ~ melegeggy, -en, -ünk, 
-etek, -enek ; melegednék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; mele
gettem vóuna stb. ; melegedni, melegedve. — Megmelekszek ë 
kicsit, me bolont hideg van. Ha nem esne ëty-két napig, egész jóu 
femelegedne az üdőü. Ne igyá mék fijam, me nagyon ki vagy 
melegedve. 

* 
Gombocz szerint (i. m. 137—40) az ide tartozó igék

nek négyféle tövük van : 
a) Mássalhangzós tő : ál-, fek-, álk- stb. 
b) v-s tő : aluv-, feküv-, esküv- stb. 
c) sz-es tő : alusz-, feksz-, nyuksz- stb. 
d) d-s tő : alud-, feküd-, esküd- stb. 
Ez a négy igető a nagymoni népnyelvben is megvan. 
a) A mássalhangzós tövet találjuk a műveltető szárma

zékokban (áltat, fektet, esket) és a ható igékben (álhat, fekhet). 
Az esküszik és álkuszik ige ható igealakját a hosszabb d-s tőből 
képezi : esküthet, álkuthat. A nyugszik ige már a rövidebb mással
hangzós tőből : nyúkhat. 

b) A v-s tő a nagymoni népnyelvben mindössze a jelenidejű 
melléknévi igenévben és az -ás, -és deverbális származékokban 
szerepel : álvóu, esküvőü, nyúgovóu, fekvőü, álvás, fekvés. Ki
vételt képeznek a 3. csoportba tartozó denominális igék : 
örekszik, harakszik, melekszik. Ezek melléknévi igenevüket is, 
-ás, -és képzős deverbális származékukat is a d-s tőből képezik : 
öregedőü, melegedés. 
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c) Az sz-es tő a jelentő mód jelen idejében van meg : aszok, 
fekszek, esküszök, nyukszok stb. 

d) A d-s tő szerepel az sz-szel és d-vel bővülő igéknek 
jelentő mód mult idejében, óhajtó mód jelen idejében és a fel
szólító módban : aluttam, aludnék, aluggyak, feküttem, feküdnék, 
feküggyek, nyugottam, nyugodnék, nyugoggyak, álkuttam, álkudnék, 
álkuggyak, esküttem, esküdnék, esküggyek, törekettem, törekednék, 
törekeggyek, nevekettem, nevekednék, nevekeggyek, verekettem, 
verekednék, verekeggyek, öregettem, öregednék, öregeggyek, hara¬ 
guttam, haragudnék, haraguggyak stb. 

A jelentő mód mult idejében a d t-vé, a felszólító módban 
pedig gy-vé hasonult. 

A d-s tő szerepel ugyanakkor az álkuszik, növekszik, verek
szik és örekszik ige jelentő mód jelen idejének minden szemé
lyében (álkudok, -ó, -ik, -unk, álkuttok, álkudnak, nevekedek, -e, 
-ik, -ünk, nevekettek, nevekednek, verekedek, -e, -ik, -ünk, verekettek, 
verekednek, öregszek ~ öregedek, öreksze ~ öregede, örekszik ~ 
öregedik, örekszünk ~ öregedünk, öregettek, öregednek), az esküszik 
ige jelentő mód jelen idejének egyes 3., többes 2. és 3. szemé
lyében (esküdik ~ esküszik, esküttök, esküdnek) és a törekszik 
ige jelentő mód jelen idejének többesszámú 2., 3. személyében 
(törekettek, törekednek). Ugyancsak a d-s tő szerepel a 3. cso
portba tartozó igék melléknévi igenevében és -ás, -és képzős 
deverbális származékában (betegedés, betegedőü, öregedés, öre
gedőü stb.) is. 

4. A van ,sein' ige ragozása. 

Vagyok, vagy, van, vagyunk, vatytok, vagynak ; vóutam, -á, 
vóut, -unk, -atok, -ak ; vóunék, -ná, -na, vóunánk, -nátok, -nának. — 
Szerencsés vaty, hogy ninzs bajiccod, me mekfogná. Ha az embér
nek van ety pár krájcárja, nem kell asz minygyá el is kőüteni. 
Jóu dóugozik a málé, ha üdőü van. Fem vagyunk mindik tizen¬ 
ëggy óurájig. Sójmosom még most is ki vagynak a keresztek tere
getve. A bóudba vóutatok mámma ? 

B) Többalakú változatlan tövek. 

ír ,schreiben' : írok, írsz, ír, -unk, -tok, -nak ; írom, -od, 
-ja, -juk, -játok, -ják ; írtam, -á, írt, -unk, -atok, -ak ; írtam, -ad, 
-a, -uk, -átok, -ák ; írtam vóut stb. ; írjak, -á ~ írj, -on, -unk, 
-atok, -anak ; írjam, -ad ~ írd, írja, -uk, -átok, -ák ; írnék, -ná, 
-na, -nóunk, -nátok, -nának ; írnám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, 
-nák ; írtam vóuna stb. ; írni, írva. — Regen is ebbe írtad vóut ? 
Írta vóut mán azelőüt, hogy jön ide. Írd meg nekem eszt a levelet, 
me pápaszem nékű nem látok. 
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varr ,nähen' : varok, varsz, var, -unk, -tok, -nak ; varom, 
-od, -ja, -juk, -játok, -ják ; vartam, -á, vart, -unk, -atok, -ak ; 
vartam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; vartam vóut stb. ; varjak, -á ~ 
varj, -on, -unk, -atok, -anak ; varjam, -ad ~ vard, varja, -uk, 
-átok, -ák ; varnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; varnám, 
-nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; vartam vóuna stb. ; varni, varóu, 
varva ; varás. — Ma este varok ë kicsit. Várjá mán ë kicsit, mejek 
én is, csak megvarom a Pista újassát. Ëccaka vart, nappa mosot, 
jáj de kesérvesen tártott. Varja fe mán ëdesanyám eszi a gombot, 
me minygyá jönnek a fijuk, hogy mennyünk Vérvőügyre. 

hall ,hören' : hallok, hálsz ~ hallasz, hall, -unk, háltok, 
hallanak ; hallom, -od, haja, -uk, -átok, -ák ; hallottam, -á, 
hallott, -unk, -atok, -ak ; hallottam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; hal
lottam vóut stb. ; hajak, -á, -on, -unk, -atok, -anak ; hajam, -ad, 
-a, -uk, -átok, -ák ; hallanék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; 
hallanám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; hallottam vóuna stb. ; 
hallani, hallóu. — Hallod-ë lëján, délbe osztán itt ebédesz ? Úgy 
ehálgatom sokszó eszt a Zóutit, hoty tud e beszëlni. Mikó mentem 
Zilára, nem hallottam, hoty harangosztak vóuna Görcsömbe se, 
Keresztúron se. Ha ëty szép lëján szóullitana, az bezzeg mekhal¬ 
lanát tésis. 

szárad ,trocknen' : száradok, -ó ~ száracc, szárad, -unk, 
szárattok, száradnak ; szárattam, -á, száratt, -unk, -atok, -ak ; 
szárattam vóut stb. ; száraggyak, -á ~ száraggy, -on, -unk, -atok, 
-anak ; száradnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; szárattam 
vóuna stb. ; száradni, száradva. — Nehogy lelépj a főüdre, még 
meg nem szárad a lábod, me ráragad a porond. Mos mám meg 
lehet fórditani, hoty száraggyon a másik fele is. Látod Róuzsa, 
mos kén kivetni aszt a kendért, ebbe a melegbe hamár mekszá
radna. Ëdesanyám, kimosta az ingemet ? Ki biza fijam, minygyá 
meg is lesz száradva. 

lát ,sehen' : látok, látó ~ lácc, lát, -unk, -tok, -nak ; 
látom, -od, láttya, -uk, -átok, -ák ; láttam, -á, látott, láttunk, -atok, 
-ak ; láttam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; láttam vóut stb. ; lássak, 
-á ~ láss, -on, -unk, -atok, -anak ; lássam, -ad ~ lázsd, lássa, 
-uk, -átok, -ák ; látnék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; látnám, 
-nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; láttam vóuna stb. ; látni, látóu, 
látva. — Máj meglátom, hogy mejeg Zsibóura vagy nem. Lát 
(látod), hoty szeret téged. Meglátták, hoty kihajúlt. Nem is lessz 
ott a szerepen sénki, meglássátok. 

ü t ,schlagen' : ütök, ücc, üt, -ünk, -tök, -nek ; ütöm, -öd, 
-i, üttyük, ütitek, -ik ; ütöttem, -é, ütött, -ünk, -etek, -ek ; ütöttem, 
-ed, -e, -ük, -étek, -ék ; ütöttem vóut stb. ; üssek, üssé ~ üss, -ön, 
-ünk, -etek, -enek; üssem, -ed ~ üzsd, üsse, -ük, -étek, -ék; üt
nék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, -nének ; ütném, -néd, -né, -nőük, 
-nétek, -nék ; ütöttem vóuna stb. ; ütni, ütőü, ütve. — Menny el 
onnen a kalácstú, me a kezedre ütök, hogy ekámpicsorodó. Te, ha 
bémész többet oda, fűbeütlek. Beléütöttem a vasvillát a tenyerem 
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közzepibe. Látod Albert, a múlkó, mikó vóutá a malomba, lehetet 
vóuna ülni ë kis olajat is. 

hajt ,biegen, beugen': ,treiben, hájtok, hájtassz, hájt, -unk, 
-atok, -anak; hájtom, -od, hájtya, -uk, -átok, -ák ; hájtottam, -á, 
hájtott, -unk, -atok, -ak ; hájtottam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; 
hájtottam vóut stb. ; hájcsak, -á ~ hájcs, -on, -unk, -atok, -anak ; 
hájcsam, -ad ~ hájzsd, hájcsa, -uk, -átok, -ák ; hájtanék, -ná, -na, 
-nóunk, -nátok, -nának ; hájtanám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, 
-nák ; hájtottam vóuna stb. ; hájtani, hájtóu, hájtva. — Várjá, 
májd én is hájtok ëty-két tőükét, úty hamaráb megleszünk. Háj
lottá te mán lovat világ életedbe ? Mekhájtottátok mán a szőülőüt,. 
te Jóuska ? A mijénk mám meg va hájtva májnem az egész (t. 
i. a szőlő). 

árt ,schaden' : ártok, ártassz, árt, -unk, -atok, -anak ; 
ártottam, -á, ártott, -unk, -atok, -ak; ártottam vóut stb. ; árcsak, 
-á ~ árcs, -on, -unk, -atok, -anak ; ártanék, -ná, -na, -nóunk, 
-nátok, -nának ; ártottam vóuna stb. ; ártani. — Amit az embér 
pusztitana, annak nem árt semmi. Mé ártya ű magát a mázs 
dóugába ? Megártot neki a sog bór, azé led beteg. 

o1t ,löschen, pfropfen.' : óutok, óutó ~ óucc, óut, -unk, 
óuttok, óutnak ; óutom, -od, óuttya, -uk, -átok, -ák ; óutottam, -á, 
óutott, -unk, -atok, -ak ; óutottam, -ad, -a, -uk, -átok, -ák ; óutot
tam vóut stb. ; óuccsak, -á ~ óuccs, -on, -unk, -atok, -anak ; 
óuccsam, -ad ~ óuzsd, óuccsa, -uk, -átok, -ák ; óutanék, -ná, -na, 
-nóunk, -nátok, -nának ; óutanám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; 
óutottam vóuna stb. ; óutani, óutóu, óutott, óutva. — Én elóutom 
eszt a tüzet, me a szél min kifúja a füstöt. Óutottá te mán róuzsát 
izs bisztoson. Gyere Pista, óuccsug bé azokat a csemetéket ! 

tölt ,füllen' : tőütök, -ő, tőüt, -ünk, tőüttök, tőütnek ; tőütöm, 
-öd, -i, tőüttyük, tőütitek, -ik ; tőütöttem, -é, tőütött, -ünk, -etek, 
-ek ; tőütöttem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék; tőütöttem vóut stb. ; tőücs¬ 
csek, -é ~ tőüccs, -ön, -ünk, -etek, -enek ; tőüccsem, -ed ~ tőüzsd, 
tőüccse, -ük, -étek, -ék ; tőütenék, -né, -ne, -nénk, -nétek, -nének ; 
tőüteném, -néd, -né, -nőük, -nétek, -nék ; tőütöttem vóuna stb. ; 
tőüteni, tőütőü, tőütött, tőütve ; tőüthet ; tőütés. — Pénteken tőütöm 
bé a hatvanöt esztendőüt. Ëppen a libát tőütöttem vóut az udvár 
közzepim, mikó Lajosék jöttek. A majórságnak tőüccsön az a fiju 
ë kis vizet. Tőüccse meg mán, ha mondom, hisz máj lesz nekem is, 
osz megadom. 

mond ,sagen' : mondok, mondassz, mond, -unk, -otok ~ 
montok, mondanak ; mondom, -od, monygya, -uk, -átok, 
-ák ; montam, -á, mondott, montunk, -atok, -ak ; montam, -ad, 
-a, -uk, -átok, -ák ; montam vóut stb. ; monygyak, -á ~ monygy, 
-on, -unk, -atok, -anak ; monygyam, -ad ~ mond, monygya, -uk, 
-átok, -ák ; mondanék, -ná, -na, -nóunk, -nátok, -nának ; monda
nám, -nád, -ná, -nóuk, -nátok, -nák ; montam vóuna stb. ; mondani, 
mondva. — Há, mondom, te hová készűsz ? Ëcce aszonygya nekem, 
hoty fáj a feje. Megmontam neki, hogy mennyem fe, ara fe. Mé 
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monta anyát, hoty ke ëgy murok mek petrezsejem ? Monygya meg 
neki Pista bácsi, hogy ne, legyen ojan roszmáju. 

merít ,schöpfen' : meritek, -e ~ mericc, merit, -ünk, -tek, 
-nek ; meritem, -ed, -i, merittyük, merititek, -ik ; meritettem, -é, 
meritett, -ünk, -etek, -ek ; meritettem, -ed, -e, -ük, -étek, -ék; meri
tettem vóut stb. ; mericcsek, -é ~ mericcs, -en, -ünk, -etek, -enek ; 
mericcsem, -ed ~ merizsd, mericcse, -ük, -étek, -ék ; meritnék, -né, 
-ne, -nőünk, -nétek, -nének ; meritném, -néd, -né, -nőük, -nétek, 
-nék ; meritettem vóuna stb. ; meriteni, meritőü, meritve. — Tán 
nem meritetted belé aszt a piszkos vedret a kúdba ? Erigy Róuzsa, 
merizs meg aszt a kórsóut, me szomjos vagyok. 

tetszik ,gefallen' : teccek, -e, teccik, -ünk, -etek, -enek ; 
teccettem, -é, teccett, -ünk, -etek, -ek ; teccettem vóut stb. ; teccek, 
-é, -en, -ünk, -etek, -enek ; teccenék, -né, -ne, -nőünk, -nétek, 
-nének ; teccettem vóuna stb. ; tecceni. — Nekem úty teccik, hogy 
ez is ojan tekérgőü lesz mind az apja. Biz ém megmondom kománé 
az igazat. Nekem a visélkedése nem teccik. 

szökik ,entfliehen' : szökök, -ő ~ szöksz, szökik, -ünk, 
-tök, -nek ; szöktem, -é, szökött, szöktünk, -etek, -ek ; szöktem vóut 
stb. ; szökjek, -é ~ szökj, -ön, -ünk, -etek, -enek ; szöknék, -né, 
-ne, -nőünk, -nétek, -nének ; szöktem vóuna stb. ; szökni, szökőü, 
szökve. — Te fiju, ha mégecce eszöksz hazúrú, összetöröm a cson
todat. Mekszököt hazúrú, me félt, hogy az asszony etángája (meg
veri), ha mektuggya, hogy ű is ot vóut a kórcsmába. Gyere — mon
dom neki — szökjünk meg, nem veszi észre még a kutya se. 

* 

Az igei mintaszók vizsgálatából kitűnik, hogy a nagymoni 
népnyelv igetövei nem sokban különböznek a köznyelviektől. 
E különbségek is hangtani változások következményei. A 
fontosabb eltérések a következők. Láttuk, hogy néhány igető 
tőbeli magánhangzója a nagymoni népnyelvben is megnyúlt : 
adok-ád, hagyok-hágy, vetek-vét, kelek-kél, veszek-vész, esik-és, 
fedek-féd, fejek-féj, kenek-kén, lelek-lél, lesek-lés, merek-mér, 
nyelek-nyél, nyerek-nyér, verek-vér, szedek-széd, megyek-mész, 
mejen. Néhány igetövet az azonszótagú l kiesése és az ó > óu, 
ő > őü változás változtatott meg. Így pl. óud (old), tóud (told), 
óut (olt), tőüt (tölt), őüriz (őriz), póutól (pótol) stb. A szív és hív igék 
töve a nagymoni népnyelvben szí és hí alakban él. Ragos alak
jaik : szijok, szíttam stb. Megtalálható az igetövekben az é > é 
változás is. Ilyen igetövek : érdemél (érdemel), émejeg (émelyeg), 
kénoz (kínoz). A köznyelvitől eltérő hangképük van a csípél 
(csépel), fered (fürdik , szagúl (szagol), hajúl (hajol), lű (lő), 
szű (sző) és nyű (nyő) igéknek is. 

Az igeragozással és személyragokkal kapcsolatban is több 
fontos sajátság állapítható meg. Az 1. sz.-ű alanyra mutató -k 
(pl. várok, kérek) és -m (pl. vártam, kértem) személyragot a 
nagymoni népnyelv változatlanul megőrizte. Az ikes igék jelen 
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idejű 1. sz.-ű -m ragja azonban teljesen hiányzik. Pl. eszek, 
iszok, jáccok, egyek, igyak, jáccak, ennék, innék jáccanék stb. 
Az ikes ragozás jelentő mód jelen idő egyesszámú 1. sz.-ű -m 
személyragjának emlékét mindössze az „eszem-iszom, dínom-
dánom“ mondás őrzi. Az ikes igék -m személyragja nemcsak a 
nagymoni népnyelvből veszett ki. L á s z l ó G é z a szerint 
(Nyr. XXVII, 546) az egész zilahvidéki nyelvjárásban k-t 
találunk az m helyén. Ugyanezt bizonyítja saját tapasztalatom 
is. A többes 1. sz.-ű alanyra mutató -unk, -ünk személyragokról 
tudnunk kell, hogy a várnánk, kérnénk alakokban a nagymoni 
népnyelv az á és é hangzó helyett óu, őü hangzót használ. Tehát : 
várnóunk, kernőünk, ennőünk stb. 

Az egyes 2. sz.-ű alanyra mutató -sz személyrag, ha magán
hangzó előzi meg, a t, d, gy és a két vagy hosszú mással¬ 
hangzós tövű igékben megnyúlik. Pl. mondassz, rontassz, bon
tassz stb. Ez a nyúlás valószínűleg magánhangzó közti nyúlás, 
vagyis eredetileg olyan megnyilatkozásokban történt meg, 
melyekben magánhangzóval kezdődő szó következett az -sz 
után. (L. erről H o r g e r , i. m. 146) Az -l személyrag csak 
magánhangzóval kezdődő szó előtt maradt meg. Pl. Iszól is te. 
Mássalhangzóval kezdődő szó előtt az -Z a megelőző rövid 
magánhangzó pótlónyujtásával kapcsolatban kiesett. Pl. esze, 
iszó, jáccó stb. Tudjuk, hogy az -l személyrag eredeti
leg csak ikes igékhez járult. Egyes vidékeken ma is így van. 
A nagymoni népnyelvben az -l személyrag gyakran járul iktelen 
igékhez is. Pl. szakicc ~ szakitó, mericc ~ merite, óucc ~ óutó, 
lácc ~ látó, pirongacc ~ pirongató, mecce, féjsz ~ feje, tőücc ~ 
tőütő, sepérsz ~ sepre, hísz ~ hijó, szísz ~ szijó stb. Ugyanez a 
helyzet az egyes 2. sz.-ű alanyra mutató felszólító módú ige
alakoknál is. Két alak él egymás mellett, egy hosszabb és egy 
rövidebb : szakiccsá ~ szakiccs, lássá ~ láss, pirongassá ~ 
pirongass stb. E két alak jelentése között alig van valami el
térés. A hosszabb alak inkább kedvesebb, kérőbb színezetű, 
a rövidebb parancsolóbb, szigorúbb. A 2. sz.-ű személyragok 
nemcsak Nagymonban viselkednek így. L á s z l ó G é z a 
szerint (Nyr. XXVII, 546) az -sz személyrag megnyúlását, 
az -l személyragnak iktelen igékhez való járulását, az -l személy
rag kiesését a megelőző magánhangzó megnyúlásával kapcso
latban az egész zilahvidéki nyelvjárásban megtaláljuk. 

Az egyes 3. sz.-ű alanyra mutató személyrag nagyjában 
megegyezik a köznyelvivel. Némi eltérés azért itt is tapasztal
ható. Néhány igének jelentő mód jelen idejű alakja megőrizte 
a régi n személyragot : teszen, veszen, viszen, hiszen, mejen ~ 
menyen ~ menygyen. Ezeket az alakokat nemcsak Nagymonban 
találjuk meg, hanem az egész zilahvidéki nyelvjárásvidéken 
{Vö. L á s z l ó G é z a , i. m. XXVII, 547). Az ikes igék 
ragozásában itt sem találjuk meg a régi szabályosságot. Az -ik 
csak a jelentő mód jelen idő egyes 3. személyében van meg : 
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eszik, iszik, aszik stb. L á s z l ó G é z a ezen a téren három 
kivételt említ (Nyr. XXVII, 546) : „és az eső, mëgesz minden¬ 
felit“ (megeszik) és „Kinek szíve hova húz, kezë lába oda csúsz“ 
(csúszik). Magam Nagymonban a három kivétel közül csak 
egyet, az esik ~ és alakot figyeltem meg. A felszólító mód és 
feltételes mód 3. személyének -ék ragja, illetőleg módjeles -nék 
ragja mondhatni teljesen kiveszett : egyen, igyon, aluggyon, 
enne, inna, aludna stb. Az egyék, igyék, essék hallhatók ugyan 
nagy ritkán, de ezek is inkább összetételekben, szólásokban. 
Ilyen pl. ez : „Fen'essék a beledbe l“ (A fene essék a beledbe.) 
L á s z l ó G é z a szerint (Nyr. XXVII, 546—7) a felszó
lító mód egyes 3. személyű -ék végződése az egész zilahvidéki 
nyelvjárásvidéken csak a diósad-sarmasági körben található 
meg. Zilah környékén teljesen hiányzik. A feltételes mód egyes 
3. személyében minden ige iktelen az egész területen. 

A tárgyas személyragok használata csak annyiban tér el a 
köznyelvitől, hogy a várnók, kérnők alakokban az ó, ő hang
zó helyett a nagymoni népnyelv óu, őu hangzót használ : 
várnóuk, kérnőük stb. Ez kétségtelenül a kettőshangúsodas 
eredménye (Vö. M á r t o n , A magánhangzók állapota a 
nagymoni népnyelvben. MNnyv. II, 196—8) 

III. AZ IGEALAKOK SZEREPE. 

A nagymoni népnyelvben a következő igealakok élnek : 
1, Be nem fejezett történésű alakok: vár, várjon, várna, 

várni fog ; igenevek : várni, várva, váró. 
2. Befejezett történésű alakok : várt, várt volt, várt volna ; 

igenév : várt. 

1, Be nem fejezett történésű alakok. 

Vár. Ennek az alaknak a használatával kapcsolatban a 
következőket kell megjegyeznünk : 

1. Gyakran használják időre nem vonatkoztatott (achronisz¬ 
tikus) cselekvés kifejezésére. Pl. Ëgy léjé (lejért) belébujik a kecske¬ 
darás fészkibe is. Nyáron szeretek kapálgatni. Jóu dóugozik a málé, 
ha üdőü van (jól fejlődik). Haggya e nanám (nagyanyám), meg
békélnek azok, mikó a bakatór érik (közmondás). Mijen áldot 
jóuszág ez a fejérmárha ! Nem mindig van kedvem menni, me 
sokszó asse tudom, hova mennyek. Mindenki a saját jovára szered 
beszélni. Ëgy róukárú nem lehet csak egy bűrt lehúzni. Óu nem 
érdemezs zőüden tenni. Ëccaka úgy eszóullanak a bagjok. Te eszed 
meg az életemet. Jóu van dóuga mind a hálnak a fán. Ha az 
embérnek van ëty pár krájcárja, nem kell asz minygyá ëkőüteni. 
Szegény embér nem vágja ojan naty fába a féjszéjit. Femvagyunk 
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mindig tizenëggy óurájig. Nem érdemezs bé tüzet rakni, me sok fa 
eprédálóudik. 

2. Jelen idejű használat : Né, foj a vér a szádbú ! Itt egye
nesem bémejünk Jóuska tatájékni. Béjártatom (t. i. a falat), még 
itt a segiccség. Szerencsés vaty, hogy nizs bajiccod, me mekfogná. 
Ese jóu, hogy jóu legyen (jónak ez sem jó). És az esőü. Há az 
ájtóut nem tod béhúzni? Láccik ráfekütt az asszony a nadrágra, 
későün kelünk fe. Felek, hoty kikél a búza az asztagba. Mejek mám, 
mekfűsülöm az öreget. Úty fél, aszonygya, megromlik az esze. 
Mit jár Gyula (milyen ügyben jár)? Nem ojan naty kedvem van 
nekem fárkólni. Úgy látom, it fojik a natytakarítás. Mefek ë kizs 
zabé a majórságnak. Hüvös van, nem hijába a zaptallóun keresztű 
fúj a szél. Mos mejek ë kicsit, osztán jövök minygyá haza, me 
mejek a Cserére. Most is ot macerája (piszkálja). Hálgattya ott a 
filive az óudalát (t. i. az állatorvos a jószágnak). Nem is tuggya 
tám mere ke bémenni az iskolába. Mán nem hallik a szájok a 
lëjányoknak. Rakjátok a ruhát fe ? Jövök, hogy nézzem, jösztök 
(. . .hogy jösztök-é már?). Hogy ëdesanyám it vam, félnek ide
jönni. Mekszúrkálom, me bé vam fójtóudva (t. i. a tűz). Teszem 
kosárba, hoty kejen (t. i. a tészta). 

3. Jövő idejű cselekvést kifejező használat : Meg is tárt a, 
még a hóu leés: Há prédikász vasárnap ? Hallod-é lëján, délbe 
osztán itt ebédesz ! Hóunap mennek rostálni a vérvőügyijek is: 
Ma este varok ë kicsit. Hóunapután kapájuk az bé. Mikó maga 
még jovába aszik, ém mán a mezőün leszek. Hóunap akkó evárom. 
Megmonygya apád este, nem vóutunk a hegyre ( . . .hogy miért 
nem voltunk a hegyen?). Emejek, osztán csinálok ë kis pészt. 
Hozok én ëgy ládáva mán, csak nem érkezek menni. Számonkéri ja 
mitüllünk, ne féj, hogy mid dóugosztunk. Ha fekél, van ot té a 
lábozsba, osztán aggyá neki. Minygyá kijöntöm a moslégba. Még 
nem mozsdottam meg, de megmozsdok. Nem bánom, ha a ház 
összedűl, mire hazajövök. Én se halok meg Nagymomba. A télem 
béfogot, (t. i. a kutyát) szánkázó. Gyútog bé, csak mejek, ások ë 
kis krumplit. Minygyá megvan kélve. Mikó mejünk a Vészilvázsba? 
Őüsszékap ë kis pészt. Én is hozatok anyádda szombathoz ëty 
hétre. Délutám mejün kendérnyűni. Minygyá dél van. Minygyá nyú
om el a tésztát. Még abbú tárt, úra nem jö haza. Ozsonnafelé mejek 
le a kenderhez. Pénteken tőütöm bé a hatvanöt esztendőüt. Jövőüre 
ötszász tű ugórkát vetek. Hóunap jövüm megin a hegyre ? Hóunap 
estére ez is mejen, ha az isten időüt ád. Déltájt májd emejek. 
Későüre vasasz te még. Máj, mikó még ere járok, mekkénálom ëty 
pohár bórra. E mán etojogat ëty hóunapig. A héten kérünk három-
néty kilóut, a jövőü héten osztán őürök. Mire hazajön, le lessz 
ütve. Még a kéreg is visszajön. 

4. Különösen elbeszélésben, az elbeszélés élénkebbé tétele 
céljából, gyakran használja a nagymoni népnyelv a jelen idejű 
alakot mult idő jelölésére. Pl. Há, mondom, te mit kerese ott ? 
Az öreg ëggyed gondol, hazaszalad, béfogja s jön. Kűdi a lëjánt, 
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hogy jőjek hamár, me frustokot ke annak az embereknek adni. 
Fékőüttem az ëccaka, kijöttem, há nincs az ágyba. Há mikó regge 
mejek ki, nincs az ény nyúlam sehun. Csak látom, püff, a nyakam 
közzé öntötte a vedér vizet. Ha az nincsen, nem let vóuna soha 
semmi báj. 

5. A vár gyakran előfordul alárendelt mondatban is. Pl. Azé, 
ha így lesz, fokozatonként lehül a levegőü. Miksa tuggya, hoty 
hijába jön ide, még az engedéj ki nincs vátva. A kenderem, látom, 
ma mán nem mejen a tóuba. 

6. Itt emlékezem meg a lesz ige használatáról is. A lesz 
igét a nagymoni népnyelv kéféle értelemben használja : 

a) befejezetlen, elkövetkezendő vagy várt cselekvés jelö
lésére. Pl. Mos má lesz hiriba, ha lessz ëgy jóu esőü. Nem tom, 
mikó lesz jóu időü többet. Addig ere, addig ara, hogy lessz ë kis 
esőü. Meglessz a bosszuság, ha evitték ezek haza aszt a lámpaajat. 
Muszáj lessz ide békőütözni. Junijus esőüs lesz, me január havas. 
Ojan lessz e, mind a vém Péli Lajosné vóut. Szegény gyóucs ing, 
es se lesz mán ojam mim vóut. 

b) Előfordul a nagymoni népnyelvben a lesz igének poten¬ 
tialis használata is. E használat azonban nagyon szűkkörű. 
Csak egyes sz. 3. személyben használják. Pl. Elég lesz mán Ilonka. 
Még gondolok ëggyet, hoty tojóus lessz. ( = Azt hiszen, hogy még 
egy tojós.) E lessz a Juliska. Még Lajosnak igazza lessz. Vajon 
Ajszegi othun lessz ? 

Várjon. Ez az igealak felszólítást, tiltást, kívánságot, 
célzatosságot, felindulást, megengedést kifejező egyszerű vagy 
összetett (mellé- és alárendelt) mondatokban egyaránt elő
fordul. Jelölhet időre nem vonatkoztatott (achronisztikus) és 
határozott idejű cselekvést. 

1. Időre nem vonatkoztatott (achronisztikus) használat. 
Szegény ánygyom, nyúgoggyom békéve, sokat küszködött. Nézze 
meg az embér, há mi hijába beszélek én neked. Ami a másé, 
asz ne kévánd. Köpjé lapossat, űjé magossat ! Ne vér te mindig 
a szádat. 

2. Jelenre vagy közel jövőre vonatkozó használat : Ha nincs 
pézük, aggyanak belé tojást. Bészeggyem a kenderemet ? Tegyétek 
le aszt a fúruját ! Meglássátok, hogy ma esőü lessz. Fúrujáj ëty 
szép nóutát nekem ! Menny e, ne dűrögess itt ! Meny, hozzá ë kis 
fát a tűzre. Gyere Jóuzsi, hosz teli a vedret! Menny e ara le, 
nézzed, Mari ánygyóu emend Désházára ? Várjon csak, hozzam 
ki a harapóut, vegyem ki a szeget. Valahogy vegyük rá Ilonát, 
nézze meg ű is. Tegye oda a lábát, hogy lépjek vissza rájta. Na 
Jóuzsi, aszt a csanakot (edényeket) le ne vérje a tyúk! Te meg meny, 
hozz ëty kórsóu vizet ! Fújá egy vígasztalóut aval a fúrujáva ! 
Accsak aszt a kórsóut, igyak ë kis vizet! Hadd el űtet, had dóugozzon! 
Jőjöm, fogja a léjánt, hallám nem kapok vaty két paprikát magának. 
Ne dugd a zsebedbe a kezedet, nem vaty te úr ! Na gyere, aggyak 
ëggy ojan karét, hoty törjön le a kezed ! Ne hájcsá nagyom, me 
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ez a roz gyomrom mind összerázóudik! Csak ne este vesse vissza ! 
Kej fe fijam, me rakom meg a tüzet, teszem oda a tejet, osztám 
mejek a Szílvásra. Aggyá ë kis paprikát! Mennyi formát hozzag 
bé ? Igyekez, me nekem ke tenni oda a húst ! Tegyé most ojam 
vastak fórgácsokat fejűrű ! Vigyünk ennek a szerencsétleneknek ! 
Haggyál el éngem Jóuska, naggyál e ! Bár a házat tuggyam 
kimeszélni ! 

3. Alárendelt mondatokban : Nem láttam, könnyezzen a 
szemed érte. Meny na, öncsem ki a porondot. Tesszük oda fe, 
nehogy efeléjtőüggyön. Nem montam meg ezeknek, nézzék, nem 
kapnak-ë hiribát. Nem tom osztám, mi csinájunk vele. Ijet nem lehet 
ëty szegény embér ehajiccson. Ha az embér valamit jóu csinálhat, 
mé csinája aszt rosszú. Csak mám mikó meggyútotta, ne mennyen 
hozzá közze. 

4. Gyakran használja a nagymoni népnyelv a várjon alakot 
a kell és muszáj mellett is. Ez igék mellett gyakran előfordul a 
várni alak is. A két használat közt a különbség az, hogy a 
muszáj várni alak a személyt nem fejezi ki. Ha azt akarjuk, 
hogy a cselekvés vagy állapot határozott értelmű legyen, ki 
kell tennünk a mondat alanyát. Pl. Ke vaty háromszász karóut 
csinájak. (De : Muszái emmenni ! kinek?) Ëccaka oda ke mennyen 
középre, me nem lát semmit. A tanitóu kén így magyarázzon 
nekik, akkó fevenné az eszek. Annak mek ke legyen. Mejek, mek 
ke fűsülőüggyek. Csóura, Nagymon ëccere ke, hogy mennyen. 
Mos mán ke legyen evel az esőüvé (t. i. gomba). Muszáj lesz vaty 
kétezér leje pótója. Szombaton csak muszáj süssön. Muszáj tegyek 
abbú a nyérs fábú. Muszáj hálgassuk, ha mán ekeszte. 

Várna. Erről az igealakról a következőket kell tudnunk : 
1. Leggyakoribb az óhajtást, szerényebb vagy határozot

tabb kívánságot kifejező használata. Pl. Fe kén sipkázni eszt a 
hivőüket (,szekta-tag') mind. Te aszt akárnád, mind aluggyon. 
Nekünk tavassza kéne óutani néhán ringlóut. Kosztólni akárná 
az egész mindeséget. Az isten a szélle fuvatná e. Én etudnák 
úgy bújni, hogy nem kapnának meg. Mos lenne jóu hízlálni 
libát is. Bár megellene mán ez a tehé. Legalább ojan széles fójna 
mind az ucca. Jóu lenne ë kis jóu körte. Halásznák1 ëggy ugórkád, 
de esik vissza. Ez az esőü vagy esne, vagy menne valahova. Tuggya 
mi csinálnák vele? Nem visélnék én od bajusz, csak capszakált. 

2. Feltételes cselekvést kifejező használat : Ha feszántóudna, 
mektrágyázóudna (t. i. a föld), jobban teremne. Ha kicsi lenne, 
akkó osztán látná meg. Ha kissebbet (kevesebbet) égetne, kissebbet 
kén kün lenni. Ha úty tudná (te)dóugozni, mind enni, jóu lenne. Én 
nem törőüdnék vele, csak ne lenne ijen nagy meleg. Én nem bán
nám, ha százesztendejig élne ëggy embér. 

1 Egyéni ejtésben elvétve ilyen, a köznyelvitől eltérő -ná mód
jellel képzett alak is hallható a feltételes mód jelen idejének egyes 1. 
személyében. 
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3. Bizonytalan tartalmú kérdésekben : Nem próubája 
meg az a biváj, hoty felállana te Álbert ? Vajon eszt az ágyat nem 
tudnóuk kihozni ? Nem kén hozzá egy litér petróulijomot is ? 
Maga nem kén tán nézzen ëgy dijóut ? 

4. Felszólítást kifejező használat : Éj, a nyavaja nem törne 
ki, darázzsa ! ? 

Várni fog. Láttuk, hogy a jövő idejű cselekvést a nagy¬ 
moni népnyelv a jelen idejű alakkal fejezi ki. Éppen ezért 
a várni fog alakot a nagymoni népnyelv meglehetősen ritkán 
használja. Ez az igealak kifejezhet : 

1. Jövő cselekvést. Pl. Mikó én kimejek, magának szép 
ajándékot fogok adni. Én nem fogog dóugozni semmit, csak fogom 
a gyérmeket, me te mész tekeregni. Mék ha fájni fok, kihúzatom 
(t. i. a fogát). 

2. A várni fog alak kifejezheti a valószínűséget is. Pl. Ezeg 
Zilájra fognak menni. ( = Azt hiszem, hogy Zilahra mennek.) 
A templomba fog a menni, me fe van őütözve. 

Várni. A főnévi igenév használata ugyanolyan, mint a 
köznyelvben. Pl. Délután mejün kendérnyűni. Há az ájióut nem 
tod béhúzni ? Nem tuttat fére tenni a tórnáctálp mellé ? Délután 
emejek, mekpróubálom a Kétárokköszt szántani. Semmit a világon 
nem lehed dóugozni. Úgy mekhült a beleji, hogy még maji napik 
se tuggyág gyóugyitani az órvasok. Mán ideje vacsorázni nyóuc¬ 
óurakkó. Mán aszt a kis piszkot le nem tutta venni rulla. Há 
nincsen ott egyéb mit enni ? Mekfogni a hátúsóu lábát, az esőüt 
összekötni. (A kell hiányzik). E kém menni ë kis ágé. Asz muszáj 
mekcsinálni. Muszáj vóut asz kijereszteni az ëccaka, hijába nem 
akártuk. Csak muszáj valamit törleszteni. Muszáj vóut lehozni a 
hijubú. Évente legaláp tísz-tizenkét szekér fát muszáj szerezni. 
Ennek a kicsi lábosnak fórni ke. Ennek a ruhának mé ke itt állani ? 
Nemcsak, hoty futni, de dóugozni is kellet neki. Mek ke neki 
gyóugyúlni. Nekem menni ke, me várnak. 

Az utóbbi öt példamondatból láthatjuk, hogy a nagymoni 
népnyelv a várnia igealakot nem ismeri. Helyette a várni alakot 
használja. 

A köznyelvitől eltérő használat : Vajon hova tudot 
lenni az a fúruja ? (Vajon hol lehet . . . ?) 

Há ebbű mi akár lenni? (Hát ez meg mi?) 
Szegén kismacska, vajon hova tudott a lenni? Mit 

tuggyak vele csinálni? 
Várva. A határozói igenévnek állapothatározóként való 

használata a nagymoni népnyelvben egészen közönséges. Pl. 
Megvany gyúrva. Nem vóut lejőve a mázza (t. i. az edénynek). 
Sójmosom még most is ki vagynak a keresztek teregetve. Ez ide 
vam vágva, ez az apróu fa. Ki va száradva. Ki vóud dobóltatva, 
minden eladóu. Jóul e vóut a tanálva. Féltünk, me e vóut adva 
másnak. Még meg vagyok kékülve mán. Oda se nézek, úgy e vagyog 
gondolkozva. Nem hiszem, hogy Gyula bátyád szánytya a főüggyit, 
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me csak meg vam barázdólva. Minygyá meg van kélve. Akkó nem 
vóut még ebúrjadva (t. i. a szöllő hajtásai nem futottak szét). 
E van a romólva mán. Fe vóut téve a pince eresszibe. Mik a disz¬ 
nóuva vagyum megakadva. Alom meg anyádnak, ë kis melegvizet 
tőüccsön a lábozsba, a tyúkoknag bé vam fagyva a vizek. Gyulának 
nincs ojan inge, akinek nincs kijégve az eleje. Na, bé vam mán 
ëggy asztak fedve. Ojan naty panassza vóut a tennap a lëjányának. 
Vóut nállunk vaty lizenynyóuc litér mekhagyva. Hadd e, ki lessz e 
mégëcce sepérve. Ne búsújom, me e lessz adva a lúhér. Ne tegyé 
sokat rëjá, me még nem lesz hamár ferakva. 

A határozói igenévnek ilyen, a köznyelvitől eltérő haszná
lata egész Erdély területén megtalálható (E jelenség földrajzi 
elterjedéséről l. H o r g e r i. m. 168). Idegen, valószínűleg 
román nyelvi hatás eredménye. Az idegen nyelvű ember ugyan
is a pillanatnyi történésű ú. n. perfectiv képzésű igék perfec¬ 
tumát (mint pl. megérkezett, beleegyezett stb.) mindig csupán 
mult történésűnek érzi, éppen úgy, mint a tartós történésű 
(igekötő nélküli) alakokat, a meglévő állapot beleértése nél
kül. Az idegen anyanyelvű ember nem érzi, hogy ezek a perfec¬ 
tumok a meglévő állapotot is magukban foglalják (L. erről 
G y o m l a y G y u l a , A magyar igealakok rendszere. MNy. 
XIX, 135). 

Váró. Ez alak használata nem igen tér el a köznyelvitől. 
Pl. Én amondóu vagyok, te Álbert, csak e kém menni a vásárra. 
Aszittem, a te szállóud. Nem vóutam én sénkinek kártevőüje. 

2. Befejezett történésű alakok. 

A nagymoni népnyelv a következő befejezett történésű 
igealakokat ismeri : 

Várt. Ez az alak egyaránt jelölhet közelebbi és távolabbi 
befejezett cselekvést, vagy cselekvésből származó állapotot, 
éppen úgy, mint a köznyelvben. 

1. A köznyelvivel megegyező használat : Kijöttem kécce is, 
fekőütt a lëján, nésztem, hoty hazajötté mán. Azóuta se jött utánna 
se, me bisztoson nincs érte péz. Ojan éhes vóutam, hogy megettem 
vóuna még az óutvarozs zsidóugyérmeket is. Hosztam, hogy aggyon 
ë kis tejet az a vén tehé. Lejizent a kurátorra, hogy mejünk fe. 
Béhoszták, osztán eszegették. Megindúlt csorogni a ver. Az ëskolába 
nem tanúltat, hoty ke fogni a gyérmeket ? Az örek fukárkodott. 
Azon álkudot velem, hogy ű mit eszik hóunap. Há beszéltetek 
eggyütt ? Tuttam én, hogy mektuggyák, hogy mik ot vóutunk a 
másikka. Az ëccaka vajon tudott-e aludni ? Sütöttem ëty kënyeret, 
meg ëty cipóut. A múlkó két ládáva hozot ki. Megvettem ojam 
fetételek mellett, hoty táblázzuk. Ennek a lëjánnak ëgy nagy 
vagyont igírtünk, mikó mejen haza. Regem parasztosom vóut, nem 
mim most. Ement ezelőüt két óuráva. A múlkó ëgy beleakatt a 
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tárkóumba. Jóul elültünk mik a hegyen (sokáig maradtunk). 
Délig mindig ficsérgett (csepergett) az esőü. A taváj sok jóu 
pész kaptunk. Kitű láttá te vastakfábú rakni tüzet. Vártag 
benneteket ot Viskiní ? Beleütöttem a vasvillát a terenyem közzepibe. 
Úgy megéhesztem, mind ot váncsoroktam (állingáltam), vártam 
a szekeret. Ekűttem a fijut is, mennyem, vágassa le a haját. A télen 
rendre végeszték a baktérséget. Sokszó kórulnézegettem eszt a kértet. 
Alik tuttuk kinyegóucólni (kihúzni) aszt az esztendőüt. Ekűtte az 
apja dijóuvérni. Semmi renygye nem vóut othagyni annyi eszten
dőüt (annyi esztendeig). Még nem tőütöttünk a télbű semmit. 
Mindig jöttek, hoty ke mék, ke még. Mindig montuk, emejünk, 
megnézzük. Márgitékní ment. Hatvan-, hetven évbe vágóudott 
ëcce az érdőü. A kalabba fagyot le a filünk. Annyi vóut rájta 
(t. i. gyümölcs a fán), hogy rogyott össze. 

2. Ugyanígy használják mellékmondatokban is. Pl. A biháj 
még jóu se lakot, mány nyomta a gébbe. Azelőüt vitték asz, mék 
tik hazajöttetek. Ó, hadd e, én annyit féjtem ma regge is, hogy Gyula 
megette. Meglátták, hoty kihajúlt. Nem tom, hum végeszte az órvasi 
vizsgát. Mindjg dájkáltam a bórnyuját, mékse vett ëty kendőü¬ 
fijóukot se. Ementek napszámra, úty kerezsgettek ë kis pészt. 

3. Feltételes értelmű használat. Pl. Ha ezek etanáltak jönni, 
tegyé fe vaty három kéve zabot. 

4. A várt alakot viszonyított használatban jövőben elvég
zett cselekvés jelölésére is alkalmazzák. Pl. Mikó a hóu leesett, 
emullik. Jobban szóul, ha kivettüg belőülle. 

5. A kell ige befejezett történésű alakja kifejezi a valószínű
séget is. Pl. Szekérre kellet mennyenek (==Azt 
hiszem, hogy szekérrel mentek). 

Várt volt. Ez az igealak a várt alaktól abban különbözik, 
hogy régebbi multra vonatkozik. Pl. Mán tojt vóut e vaty kettőüt, 
osztám félbehatyta. Ű is kért vóud, de nem adot neki. Nem hoszta 
e, pedig megigírte vóut. Ennek a koronáját letörte vóut a szél, s 
azután nevélte esztet. Jancsi hamár megigírte vóut, osztán apát 
haragudot, hogy mé ártya magát az ű dóugába. Mikó én hazajöt
tem vóut, akkó még nem jött e. 

Vonatkozhatik ez az igealak közelmultra is. Tehát szabályt 
alkotni ez igealak használatáról nagyon nehéz. Valószínű, 
hogy eredetileg csak régmultat jelentett. Lassan-lassan azonban 
ez a funkciója kezdett elhomályosulni, s egyaránt kezdték 
használni régmult vagy közelmult cselekvés jelölésére is. Pl. 
Mik vettünk vóut kettőüt a taváj. Taváj megnészte vóut Jóuska is 
eszt a kértet. Eszt a tennapelőüt kaszáltam vóut. Felírta vóut a 
Bálványárkát is. Ëggyet evit vóut Kárój. 

Várt volna. Használata nem különbözik a köznyelvitől. 
Pl. Ha így nem csináltak vóun a gépelésse (búzacsépléssel), 
rendbe lennőünk mind. Az isten hogy vérte vóum meg a lélkeket 
nekik, a tolvajoknak. Nem kellet vóun lefórász fijam, mék krumplit 
nem ásó. Ha ittá vóum vizet, nem lenné ittas. Nem hiszem, meg-
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vette vóun. Na láttya, még ülhettünk vóuna tovább is. Aszt nem 
atta vóuna e, ha ëdesanyám nem hóut vóuna meg. Ëty here kellett 
vóuna tenni mind a négyet. Ha vártam vóun csak tíszpercet, megin 
szálma kellet vóun. Szerettem vóun az este, ha tésis kin letté vóun. 
Róuzsa, főüszhetté vóun ë kis málét. Ha mekpérmetesztük vóun, 
csak let vóun ë kis térmés. Ha ojan tél let vóum, min taváj, azóuta 
kijöt vóun az a nacs csutkóu (akkor kivettük volna már). Nem 
hiszem, mektójt vóuna. Németesen kellet vóum vetni, akkó let 
vóuna ëcs csomóu málé. 

3. A tárgyas igeragozás használata. 

A tárgyas igeragozás használata a nagymoni népnyelvben 
nagyjából megegyezik a köznyelvivel. Határozott tárgy mellett 
e népnyelv is tárgyas személyraggal ellátott igealakot használ. 
Ez igealakok használata a következő esetekben figyelhető meg : 

1. Ha a tárgy határozott névelővel ellátott főnév. Pl.1 

Hálgattya ott a filivé az óudalát. Minygyá nyútom el a tésztát. 
Kéj fe fijam, me rakom meg a tüzet, teszem oda a tejet, osztám 
mejek a Szilvásra. Bészeggyem a kenderemet ? A télen rendre 
végeszték a baktérséget. Az isten hogy vérte vóum meg a lélkeket 
nekik, a tólvajoknak. 

2. Ha a tárgy személyragos főnév. Pl. Mejeg, délután kinyü¬ 
vöm a kenderemet. A horgosinát vérte a hosszu kényerek. 

3. Ha a tárgy birtokos jelzős szó. Pl. Kinyűttétek a Juliska 
kenderit is ? Az ánygyot krumpliját is eviszezs Zsibóura ? Az ëdes
apám szőülőüjit is mekköttyük, ha a jóu Istem meksegit. 

4. Ha a tárgy jelzett vagy jeltelen 3. személyű névmás. 
Pl. Ki akártam kergetni innét (t. i. őt). Ekűtte az apja dijóu¬ 
vérni. Vártag benneteket ot Viskiní? Megverem én űtet, csak 
rosszálkoggyon. 

5. Ha a tárgy visszaható névmás. Pl. Hóunap akkó emejeg 
Zsibóura, megvizsgáltatom magam azzal az órvassa. Ne min néz 
mám magad abba a tűkörbe ! Most is úgy bírja a magát, mintha 
húszéves vóuna. 

6. Ha a tárgy mutató névmás : Asz nem atta vóuna e, ha 
ëdesanyám nem hóut vóuna meg. Asz kellet vóum megvegyük. 
Esz tennapelőüt kaszáltam vóut. Azelőüt vitték asz mék tik haza
jöttetek. Sokszó körülnézegettem eszt a kértet. Hóunapután kapájuk 
az bé. 

7. Ha a tárgy tulajdonnév vagy tulajdonnév helyett álló 
szó. Pl. Valahogy vegyük rá Ilonát, nézze meg ű is. Sokszó úgy 
enëzem eszt a Gyulát. Ánygyomat is mekhitták vóut 

8. Ha a tárgyat mellékmondat fejezi ki : Nem bánom, ha 
a ház összedül, mire hazajövök. Mindig montuk, emejünk, meg-

1 Itt mindössze csak nehány példamondatot említek, mivel nagy¬ 
részükkel az előző fejezetben is találkoztunk. 



232 

nézzük. Az ëskolába nem tanultat, hoty ke fogni a gyérmeket ? 
Meglátták, hoty kihajúlt. Nem hiszem, mektójt vóuna. 

9. Ha a tárgy főnévi igenév : Délután emejek, mekpróubá¬ 
lom a Kétárokkösz szántani. Sájnálták a kapás fizetni. 

10. Ha a tárgy -ik végű számnév : Mé nem hosztacs csak 
ëggyiket? 

* 
A nagymoni népnyelv igealak rendszere, amint látjuk, 

meglehetősen szegény. A jelentő módnak négy alakja (vár, 
várt, várt volt és várni fog), a feltételes módnak két alakja (várna 
és várt volna), a felszólító módnak pedig egy alakja (várj) 
használatos e népnyelvben. Ez a megállapítás valószínűleg 
az egész Szilágyságra vonatkozik. Erre enged következtetni 
L á s z l ó G é z a megfigyelésének eredménye is. Ő többek 
között említi (Nyr. XXVII, 546), hogy a zilahvidéki nyelv
járás csak a következő igeidőket ismeri : jelen idő (ír), befeje
zett jelen (írt), befejezett mult. (írt volt), feltételes jelen (írna), 
feltételes mult (írt volna), felszólító jelen (írjon). Megemlíti 
még az írék alakot is, de megjegyzi, hogy ezt az alakot csak az 
öregektől hallhatjuk ritkán, élénk elbeszélésben. Nagymonban 
azonban ezt egyáltalán nem használják. Ugyanakkor azonban 
meg kell állapítanom azt is, hogy az egyes igealakok szerepe 
meglehetősen gazdag. E kevés igealak segítségével bármilyen 
idejű cselekvést kifejez e népnyelv. Láttuk, hogy a vár alak, 
nem beszélve más szerepéről, nemcsak jelen idejű cselekvést 
fejezhet ki, hanem mult idejűt (elbeszélő mult !) és jövő idejűt 
is. Az igealakok közül a várva és várni fog alak használatáról 
kell még megemlékeznünk. A várva igealak mult időt helyet
tesítő használata egész Erdélyben általános. Gyakran előfor
dul a nagymoni népnyelvben is mult idő helyett. L á s z l ó 
G é z a nem említi ugyan, de valószínű, hogy ebből a szem
pontból a Szilágyság többi része sem kivétel. Alighanem a 
rumén lakosság nyelvének hatása alatt került az erdélyi nép
nyelvbe ez a magyartalanság. Érdekes a várni fog alaknak 
valószerűséget kifejező használata is. A befejezett történésű 
alakok közül a várt alaknak végzett jövőként való alkalmazását, 
a kellett alaknak valószerűséget kifejező használatát és a várt 
volt igealaknak régmult és közelmult cselekvést egyaránt jelölő 
használatát említem meg.1 

Kolozsvár. Márton Gyula. 

1 A dolgozatban a megfelelő félhosszú hangokai á, é, í, ó, ú jellel 
jelöltem ; a félhosszú ö és ü jelölésére nyomdatechnikai okokból az 
ö és az ü jelt kellett alkalmaznom. 


