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Cigányokról szóló írásokban nem szűkölködünk: napi
lapokban, folyóiratokban vagy egyéb kiadványokban nap nap 

után jelennek meg róluk írások. Ezek legtöbbje a cigány
ság szociológiai helyzetével, integrálódásuk lehetőségével 
foglalkozik. Néha megjelenik egy-egy munka a cigányok nyel
véről, d® az ilyen tárnájv'mk is általában a cigány tanulók 

iskolai nyelvi problémáit vizsgálják. Az elmúlt másfél év
tizedben megjelent néhány nagyobb monográfia s cigányok 

nyelvéről is, de ezek mind az indiai eredetű cigány nyelv 

különböző dialektusait vizsgálják.
А Ьagyarországon élő kb. háromszázezer-négyszázezer 

cigányt Vekerdi József "A magysrorszégi cigány nyelvjárá
sok" c. munkájában a következő három nagy csoportba osztja: 

csak magyarul tudó cigányok, 

magyarul és románul tudó cigányok /beások/, 

magyarul és cigányul tudó cigányok.
Legkevesebben © magyarul és románul tudó cigányok /beások/ 

vannak, számukét kb. harmincézerre becsülik. Ez a munka 

hiányt akar pótolni, a dél-dunántúli román /beás/ cigány
ság nyelvéről igyekszik átfogó képet adni © Pécs környékén 

végzett megfigyelések alapján.

Hangjelölések
A beás román nyelvjárási szövegek lejegyzésére a „ . 

túl bonyolított /"broad"/ fonetikus írásmódot hlegtnál-nem
tam. Fonetikus jelölésre - kis eltéréssel - Carlo Taglia- 

vini "Le origini déllé lingue neolatiné" c. könyvében e- 

járxlott fonetikus jeleket használtam, kivel a beás román 

nyelvjárás a bánáti román nyelvjáráshoz áll közel, figye
lembe vettem Radu Flora "Rumunski banatski govori u svet- 

lu lingvistiőke geografije"/Beograd, 1971/ c, munkájának 

fonetikus jelöléseit is. Ezektől © fonetikus jelölésektől 
gépelési nehézségek miatt és egyéb meggondolásból el kel
lett kissé térnem* /с' helyett t* ; 3 helyett t /.
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Az i« °« u magánhangzók éa b. d. Г. h. к. 1. m. 
n. p. r. t. V. z mássalhangzók ejtése hasonló a megfe
lelő magyar hangok kiejtéséhez, s az eltérések figyelmen 

kívül hagyhatók.
A magyartól eltérő hangjelölések: 

magánhangzók:
megfelel a román a hangnak /palóc a /.
о éa a közötti hang, megközelíti a magyarjait.
xaegfelel a román a hangnak; e éa ö közötti hang
ajakkerekítés nélkül.
megfelel a magyar zárt e hangnak.
nyílt e hang.
megfelel a román i hangnak; ü-szerű hang 

ajakkerekités nélkül, 

nyílt о hang. 
nyílt u hang.
félhangzó; megfelel a magyar j hangnak./А ma
gánhangzókhoz vettem, az orális nyiláé és az 

orális rés határai ugyanis összefolynak./ 

félhangzó az au. ou. eu diftongusokban.

a
á
á

e
e
i

о
u
i
Л

u

mássalhangzók:
megfelel a magyar cs hangnak; mediopalatális 

zöngétlen affrikáta.
megfelel a magyar ty hangnak; prepalatális 

zöngétlen affrikáta.
magyar gy; megfelel a t zöngés párjának.

£ £ magyar dzs; a c zöngés párja; mediopalatális 

zöngés affrikáta.
alveolo-palatális laterális hang. Ugyanez a 

jelölése © palatalizált 1 hangnak is. 

alveolo-palatális zárhang; megfelel a magyar 

ny hangnak. Ugyanez a jelölése a palatalizált 

n hangnak is. 

megfelel a

c

tf

é

í'

n

gyár az hangnak.s
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& megfelel a magyar s hangnak, 
megfelel a magyar c hangnak /román t /. 

megfelel a magyar zs hangnak.
A pelatalizált í -t néha jelöljük; ejtése 

negközelíti e ^ ejtését.
A palatalizált mássalhangzók jelölése á mással
hangzók felett /vagy a felső jobb szélen/ levő 

ékezet: m', p;, b‘, rf stb.
A hangsúlyt a hangsúlyos magánhangzó fölött levő 

/piros/ ékezet jelöli. Hasonló ékezettel jelöljük néha 

a mellékhangsúlyt is. A hangsúlynak csak ritkán van je
lentésmegkülönböztető szerepe: púée=büdös; puéé=bír, tud.

Az időtartamnak nincs jelentésmegkülönböztető sze
repe, a hangok hosszúságát ezért általában nem is je
löljük. A kiejtés pontosabb rögzitése céljából néha mé
gis előfordul a magánhangzó hosszúságának jelölése a 

magánhangzó fölött levő vízszintes vonalkával: 

kiméi il'ésce = az ingek, ruhák.

У
l

A román /beás/ cigányok
A beás elnevezés megtalálható már 

J. Weigand "Körös- und karosdialekte’VLeipzig, 1897./с. 

könyvében. Kétfajta beásokról ir: a bányamunkás beások- 

ról /főként német származásúak, de már elrománosodtak/ 
és a cigány származású beásokról. Az utóbbiakról írt 

részt magyar fordításban idézem: ’Váaik fajtája a beások- 

nak a nagyapóid«i kosárfonók - húsz-egynéhány család - 

és a faárukat /különféle teknóket, lapátokat/ készítők, 

akiknek a letelepedési helye Clinic, Glrbovs, Rodu,
Jína. A kosárfonók az áruikat "Iceltej/'-nek /kézikosár/ 

nevezik. A nyelvük több tekintetben eltér ©z Apoldán 

beszélttől, de az egész beszémódjuk is teljesen eltérő 

a többi románétól, «agyon hangosan, a szótagokat vilá-

Slnevezésük.
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gosan ejtve beszélnek, a palatális d‘, t', n', náluk dy, 
th, ny lesz. Elroménosodott cigányok ők, s ennek vitat
hatatlan bizonyítéka a testalkatuk is. koknak a fénylő, 

fekete haja hullámos fürtökben lóg le. Ők maguk is tud
ják, hogy elődeik aranymosók /aurari, baiesí/ voltak, s 

innen örökölték a nveüket is. A folyók homokjából való 

aranymosás már régóta nem kifizetődő, vagy annyira kevés
sé, hogy csak néhány embernek nyújt megélhetést. A meg
élhetésért tehát más foglalkozást kezdtek. Az Aranyos 

menti falvakban mindenütt találhatók cigányok a románok 

közé települve, és házasság útján keverednek is. Különö
sen feltűnő ez Szolesvón /bálciua/, innen való az én fi
de tszolgál tat óm, Gavrilá uliganis, aki tiszta cigánytí- 

pus. A beások természetesen már nem akarnak arról tudni, 

hogy ők cigényszármazásúak." /Az eredeti német szöveget 
lásd e jegyzetben./'/.

Érdekes következtetésekre adhat lehetőséget a beás 

román nyelvjárás slapszókincsének összevetése az ALH /Ro
mán Nyelvatlasz/ szavaival - amennyire a lehetőség engedi. 
Bemutatom mellékelten 6 szó atlaszát. Néhány szó összeve
tése alapján természetesen még nem lehet érdemleges követ
keztetéseket levonni, de a további kutatások megerősíthe
tik és kiegészíthetik eddigi ismereteinket és feltétele
zéseinket. A szókincs összenssonlító vizsgálata is való
színűleg megerősíti azt a feltevést, ho у a beások régen 

Bánátban és a Bánáttal szomszédos területeken éltek.
Egyes beás csoportoknak Erdélyből való kivándorlá

sa még nem tisztázott. Valószínűleg a jobbágyielszabedí- 

tás utáni időben vándoroltak egyes csoportok nyugatra és 

északra. Vándorlásaik során hosszabb-rövidebb ideig meg
állapodtak ott, ahol sok feldogozásra alkalmas fa állt 

rendelkezésükre /nyárfasor, erdős terület/. A fát vagy 

megvásárolták, vagy más megegyezés alapján termelték ki 
és dolgozták fel. Az első világháború előtt a Dráva két 

partja menti területeken ide-oda vándorolva éltek. A vi
lágháború után a legtöbbjük kegyaoroszágon telepedett le.
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Á magyarul és románul tudó cigányokat foglalkozá
suk alapján teknővájó cigányoknak is nevezik, ők egy
más között a "beás" elrkvezést használják, s ebben a 

munkában mi is í^y nevezzük őket.
á beások nyelvterülete. Mészáros Jyörgy a "Cigány

dialektus ok Magyarországon"c. nyelvföldrajzi tanulmányá
ban felsorolja e román cigányok nyelvterületét is. 

"Hazánkban a románul beszélő cigányok nyelvterülete fő
leg Zala, Baranya és Somogy megye. Fő központjaik: Zala- 

karos, Alsószentmárton, Hajduház /Hajdu-Bihstr megye/, 
Pátró, Komló, ~>öjtör, Snying /Fejér megye/, Nagyatád, 
Ócsárd." Mészáros György munkája 1974-ben jelent meg. 
Elszórtan másutt is élnek beás cigányok. Az utóbbi idő
ben - főleg a fiatalok közül - egyre többen hagyták el 
a cigánytelepeket, s községekbe vagy városokba költöz
tek.

Életük és szokásaik. Életükről és szokásaikról je
lentek meg tanulmányok és ismertetések. Gunda Bél* "Tek
nővájó cigány és munkája"c. néprajzi tanulmányából meg
ismerhetjük, milyen volt egy zsujtári /Abauj m./ teknő
vájó cigány élete és munkája a század elején. Megismer
hetjük a teknokészítés folyamatát, a fontosabb szerszá
mokat és a teknővájó cigányok életmódját. Az utóbbiról 
a következőket írja: "A cigány ide-oda való vándorlás 

közben igen egyszerűen él. Van saját szekere, rossz lo
va. A szekérre felpekkolje holmiját, családját, s megy 

addig, amíg munkát nem talál. He uradalomnál telepszik 

meg, rendszerint az istállóban húzza meg magát. Ha va
lahol az erdő szélén, kint a határban kell megteleped
nie, kunyhót /kalyiba/ épít a következőképpen; két ágast 
lever, azt fent összeköti egy gerendával, s ehhez kétol
dalt, ferdén gallyakat támaszt, amit még forgáccsal és 

főként fakéreggel fed be. Egy-két főzőedényen kívül nem 

is hord mást magával. Az élelmiszert rendszerint csere 

útján a helyszínen szerzi be a gazdaasszonyoktól /babot, 

borsót, krumplit/. He tud ennyit összeszedni, hogy té-
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lire is meredjón belőle, akkor odahaza tölti a telet, 

ellenkező esetben vándorolni kényszerül." Junda továb
bi részleteket közöl még az életmódjukről, s megemlíti, 

hogy ez az életmód a kikérdezett zsujtári cigány "apjá
ra, nagyapjára is vonatkozik, akik szintén teknőkészítés- 

sel foglalkoztak, a akiktől mesterségét tanulta."
Orsós Lajos "A pufitól a főiskoláig” c. leírásában 

részletesen elénk tárja a baranyai beás cigányok életét 

és szokásait egy telep életének a bemutatásába!.
Vekerdi József már említett, összefoglaló jellegű 

munkájában többek közt ezt írja a beás cigányokról: "Köz
ismertek munkaszeretetükről és becsületességükről: soha
sem éltek Koldulásból, jövendőmondásból vagy lopásból. 
Településmódjuk régebben sajátosan félkörös volt /az egy
kori szekérkaravánok elhelyezkedésének emléke gyanánt/. 

Jelenlegi telepeiken a házak körül kerítés van, így tel
keik utcákat képeznek."

Életmódjuk, szokásaik az utóbbi évtizedekben sokat 

változtak. A régi foglalkozást csak az öregek űzik, közü
lük is egyre kevesebben. A telepről elszármazó beás ci
gány még számon tartja a nemzetségét /vige/, és szoros a 

nagy család /rúamu / összetartozása.

Z.

A beás román nyelvjárás
A beás cigányok román nyelvjárásáról részletesebb 

tanulmány még nem jelent meg, 198o-ban a Pécsi Tanárképző 

Főiskola kiadta jelen műnk® szerzőjének rövid beás kife
jezésgyűjteményét, amelyet rövid nyelvtani ismertetés ve
zet be.

A beás román nyelvjárás csak részben tekinthető ro
mán nyelvjárásnak, s a román nyelvtudomány nem is tartja 

számon. Beszélői már rég /kb. loo éve/ elszakadtak a ro” 

mán nyelvi környezettől, s nyelvük kezdetben szerb-horvót, 
majd - négy-öt évtized óta - magyar nyelvi hatás alatt 

fejlődött./А román nyelv is közben jelentős változáson,
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nyelvűjításon ment át./ A szerb-horvát hetéé élig ha
gyott nyomot e nyelvükön. Abbén ez időben 0 beás cigá
nyok élete beás környezetben folyt, s he tudtak is ve- 

Ifimit szerb-horvátul, a kommunkáció nyelve számukra el
sősorban e beás volt. Az utóbbi fél évszázadban azonban 

az életmód- és a társadalmi változás, az iskola stb. rá
nyomta bélyegét a nyelvükre. Kétnyelvüekké váltak, ki
szakadtak zártabb környezetükből, a a beás nyelv csak az 

otthoni és ez egymással való nyelvi kommunikáció számára 

maradt meg. Beás nyelvi szókincsük is megváltozott. Az 

életmódvéltozás következtében sok román szó eltűnt a 

nyelvükből, s ugyanakkor sok új szóval is gyarapodott.
Az új szavakat a magyar nyelvből vették át, s ezeket a 

saját beás nyelvük hangállományához és nyelvtani rend
szeréhez alakították. A nyelvtani változás szinte ele
nyésző a szókincsbeli változáshoz képest/ a nyelvtani 
nemek jelentőségének csökkenése stb./ A fiatal beások 

közül sokan már jobban beszélik a magyar nyelvet, mint 
a beás román nyelvjárást.

A további kutatásban támaszkodni kell Б. Cazecu 

"ctudii de dialectologie rominá" c. munkájára, főleg az 

á-Ő, í-g hangváitozásokkal, a palatalizációval és a mel
léknévi névelő /cel-hsl,cea-ha/ változásaival kapcsolatos 

megállapításaira. Hasonlóképpen tanulmányozni kell Badu 

rlora már említett munkáját, ahol a szerző a bánáti dia
lektust vizsgálja, többek között a különböző századok 

nyelvállapotára is kitérve.

A román közgyeÍv és a beás román nyelvjárás
lényeges eltérődéi

A beás cigányok alig értik meg a jelenlegi román 

nyelvet. A beszélt nyelv egyszerű mondatait, kifejezése
it értik csak meg. A nyelvjárási jelleg még nem indokol
ná a jelenle ,i román nyelvtől való jelentős eltérést. A 

román nyelvjárások nem térnek el annyira egymástól, mint 
például & különböző német dialektusok. Erre vonatkozóan 

román ryeivjárási tanulmányból idézek, "A román nyelv
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dialektusai nincsenek oly sok fonetikus, morfológikus 

és szintaktikus válaszfallal egymástól elszigetelve. 

Valószínű, hogy a román nyelv összes dialektusai egykor 

egy egységes dialektust, egy egységes nyelvet képeztek.
Az egy területen lakó népesség - szaporodás következté
ben - több részre tagolódott, s egymástól elválva dif
ferenciálódott nyelve is, s előállottak a mai nyelvi el
térések, dialektusok."^A beás nyelvjárás román szókincs
beli szegénysége sokkal inkább megmagyarázza azt a tényt, 

hogy a beások nehezen értik meg e jelenlegi romén beszé
det. A beás nyelvjárás román eredetű szókincse kb. 16oo 

szó.
A beások beszédében egyre gyakoribbak a változat

lan alakban betűzött magyar szavak /rendszerint hotóro- 

zószók, módosítóé?ók, indulatszók/:
Am fért mer. /Mér főztem./
Hiaba m-am dús. /Hiába jöttem./
Wu-i rendes de ar^int. /йеш igazi ezüst./ 

üok magyarból kölcsönzött szó átveszi a román /beás/ 

nyelv hangtani és alaktani sajátosságait:
zákláti/zaklatni/, zaklatásé* /zaklat/; 

ligili /legelni/, ligilésce /legel/; 

saporodi /szaporodni/, о saporodít /szaporodott/; 

duzugulésce /duzzog/; hudvaru /udvar/.
Fatasta aéa buta-i. /Ez a lány oly^n butь./
Nu-1 biriésk tarhatusta./Nem bírom a terhet./
A beás nyelvben nincs magázáa, csak tegezée, a 

megtisztelés kifejezésére a "domnule” szó szolgál.
Jelentősebb hangtani eltérések: 

ьок román diftongusnak a beásban monoftongus felel meg: 
/Általánosnak tekinthető az oa - e> és ea - a megfele
lés - rendszerint hangsülyoa helyzetben./ 

coace - козе /süt/; 
coojé - kÓzq, /héj/; 

toamná - tömne /ősz/;
udealá - ugale /nedvesség/; deal - gal /domb/; 
uneslts - uríálta /szerszám/; seare - sara /este/.

coada - kódé /farok/; 
doare - dpre /fáj/; 

toatá - totsí /egész/;
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A romén ci. ce helyett a beásban általában з. se ta
lálható;

асе - азе /tűk/;
- se /mi?/ 

сеаз - sas /óra/; 

cinci - áins /ot/;

brici - brié /borotva/; 

ceaps - sápé /hagy na/ ; 
- ser /ég in. /;

ce i
cer
cine - sine /ki? /.

A román d. 1. n -nek gyakran felel meg /főleg magas ma
gánhangzók előtt Л/. l'. n' . A beás nyelvben - a románhoz 

hasonlóan a legtöbb mássalhangzónak van palatalizált meg
felelője. А яЛ n; és gyakran az 1; nem palatalizált, hanem 

palatális mássalban* zó /valószínűleg a magyar яу és ny ha
táséira, de előfordul a román nyelvjárásokban is./

dee = ges /sűrű/arde - ©rgé /ég i./; 
drept - girépt /jobb, egyenes/; cadea - kage /esik/; 

- ragé /borotvál/; rediche - regice /retek/;rede
repede - repege /gyorsan/; ridice - rigiká /emel/; 

roade - röge /rág/; sféői /se/- sfági/ée/ pöről/;

cale - kál'e /üt/; 

lulea - lúl'e /pipa/; 

pírli - parl'i /perzsel/; 

ciopli - supl'i /faragni/;

beli - bil'i /nyűz/; 

cali - kál’i /edz/ ; 
aoele - mol'e /1 ágy/; 

piele - pelje /bőr/;

bine - bine /jól/; carbon - karbúne /szén/; 

carne - kérríe /hűa/; lunica - luríiká /csúszik/; 

ni.ce - nime /senki/; reaven - réviríe /nyirkos/; 

ciocani - sukeríi /kalapács/;negru - negru /fekete/.
A román eh /к/ és t zárhangoknak a beás nyelvjárásban 

magas magánhangzók előtt általában c felel meg;
eleti - klaői /őblit/;bete - báce /IXt/; 

dinte - gince /fog fn./; fete - féce /lányok/; 

foarte - force /nagyon/; moarte - morcé /halál/; 

múlté - múlíe /sok/; 

peste - peace /hal/;
- pici /elrejt/; sete - séée /szomjúság/;

pafte - palce /legel/; 

petic - peéik /folt/;
piti
chiscéí - cisóí^ /hurka/, oehi - óc/i/ szem/.
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A beás nyelvjárásban gyakori az a.a«e.i.i/n/ ejtésköny- 

nyítő protézis. Az ásta, este, ála. aie mutató névmá
sokhoz pedig h- vagy ah- enklitikus előtag kapcsolódik. 

Pom© bűné ei ahástaí /Ez jómadér!/
V л
öe-fel purun&éla ái ahsata? /Miféle parancs ez?/ 
b-or/е/ sfág^t. /PorölteK./
Bine t-em /а/stríns m£na./Jól megszorítottam a kezed/ 
Ascing fóku. 0 áéinze fokú./éloltom a tüzet. 1 fo
gom Oltani a tüzet./

A határozottság kifejezésére nagyon általános jelenség 

határozott névelő helyett a mutató névmás rövid alakjának 

a főnévhez kapcsolása;
Hare únáer áré vékásta. /Nagy tőgye van a tehénnek./
0 viríit la női úncűsta. /Eljött hozzánk c nagybácsi./ 

Vinainose-s méril'esce. Aérgesek az almák./
A felsoroltakon kívül még sok kisebb hangtani, alaktani 

és mondattani eltérés figyelhető meg a román nyelv és a 

beás nyelvjárás között. A mi célunk csak néhány jellegze
tes eltérés kiemelése volt.

A beás román nyelvjárás nyelvtana
Hangtan

A beás nyelvjárás hangrendszere eltér a román köz
nyelvétől. Jellegzetes különbség, hogy a beások nyelvé
ben igen gyakoriak bz ri./M palatális hangok. /Megfelel
nek a magyar ny, gy,valamint a nyelvjárási ly-nák./ Ezek 

a hangok megvannak több román nyelvjárásban, és megtalál
hatók a bánátiban is, amelyhez a beás nyelvjárás legkö
zelebb áll. Lásd erre vonatkozóan a román nyelvjárások
ról szóló - az irodalomjegyzékben közölt - munkákat.

A palatális hangoktól megkülönböztetjük a palatali- 

zált mássalhangzókat. A románban is és a beésban is meg
található a le; több másüalhangzó palatalizált párja. A 

jelen munka nem használ külön jelölést a palatális és a 

palatalizált hangokra, mivel a szóban forgó három palatá
lis hang palatalizált változata csak variáns.
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kagánhangzók

iFelső nyelvállásúek: i u

Középső nyelválLásúak: e оa
/?/

• /á/Alsó nyelvállásúnk:

о, I hangok csak variánsok, nincs jelentésmeg- 

kttlonböztetó szerepük. Az á csak ritkán fordul elő, he
lyette о -t ejtenek/ ma déré v. ma dore /пекеm fáj/.

A beás nyelvjárásban e hangok időtartamának /hosszú
ságénak és rövidségének/ nincs jelentésmegkülönböztető 

szerepe. A kiejtés pontosabb rögzítése céljából mi néha 

jelöljük /a megánhangó fölött levő vízszintes vonalkóval/.

Az eZ»

Összetett magánhangzók /diftongusok és triftongusok/
Az összetett magánhangzók két vagy három magánhangzó

nak egy szótagben vsló ejtéséből keletkeznek. Csak egy ma
gánhangzó teljes nyomatékú, a másik egy vagy két magán
hangzót csökkentett nyomatékkel ejtjük. A beás nyelvjárás
ban sokkal ritkábbak az összetett magánhangzók, mint a ro
mán köznyelvben.

grái /hang/; ei /fokhegyma, évek, neked van/, 

blgáu /dugtak/; bácau /ütöttek/; adapau /itat
tak/; piléu /reszeltek/. Gyakoribbak helyettük 

a begá, ba&i, sdapá, pilá alakok, 

iá /6 nn./; iarbia /fű/; iáre /ismét/; iákat 

/ime!/; iárna /tél/.
péi /bőrök/; ei /ven/; ketái /kutyakölyök/.

ai
Л

au
Л

ia
Л

ie /ia/ bjém /iszunk/; iertare /bocsánat/; ier /teg
nap/ ; iái /6 hn./. 

bio /iszom/.
ploá /esik az eső, pláua/.
gói /csupaszok, meztelenek/; gunó:j. /szemét/; 

purói /genny/; strigói /varázsló/; murkói 
/répa/.

oa
oi

л
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*
bou /ökör/: bróu /öv/.

Л f\

púi /csibe/./ч

neue /nekünk, kilenc/; raeaeua /zápfog/. 

iéi /ők hn./
Л л

ouA
) .U1

A

1 V/SU-:А л.iei
A A

ttáaselhangzók

*

■Képzés A jakban,:.-ok г у € Ívhangok
•iég€ - 

hen«
zá jpadlásh.Ajak Fog Foghanpokelye

módja és Elül Hátul Elül HátulAjak
.■

/Két
zár

db a g ZöngZAB-
t' кtP

HAN-
n'Eg*

zár. 
Orrh.

m n ?ünÜOK

£ /1/ЛV zRÉúe Közön
séges

Zöng
íf hsHAJJ-

1'1 ZöngGOK Late
rális

8 ZengSCi1!? - **Affriká- Vcták
r ZöngPergők

■
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Л román nyelv /és a beás nyelvjárás/ fonémáinak
problémái

Fonológiai szempontból egy nyelvnek nem mindegyik 

beszédhangé© játszik egyforma szerepet az illető nyelv 

fonológiai rendszerében. A fonológiai rendszeren belül 
megkülönböztetünk fonémákat és variánsokat. A fonémák 

egy adott beszédhang fonológiailag releváns jegyeinek az 

összessége, és disztinktiv képességgel rendelkeznek, ya- 

gyis jelentésmegkülönböztető szerepük van. A különböző 

variánsok fonológiailag irreleváns jegyeket tartalmaznak 

és jelentésmegkülönböztető szerepük nincs. Egy nyelv fo
némáinak a szám© nem lehet több az illető nyelv beszéd
hangjainál. /Rendszerint kevesebb./

A beás nyelvjárás fonémarendszerének a megállapítá
sa elég bonyolult feladat. A nehézséget a palatalizált 

másaelhangzóк problémái okozzák. A román nyelv fonéma
rendszeréről is viták folynak. Tamás i^ajos "A román nyelv 

fonémarendszere"c./Bp. 1956./ munkájában részletesen fog
lalkozik az egymással ellentétes nézetekkel. Petrovici a 

román nyelv mássalhangzó fonémáinak számát 2o-ról 7o-re 

re emeli, míg Graul és Rosetti az Esquisse-ben 20 - illet
ve az jl és w félhan; zót fogyelembe véve 22 - fonémát 
állapít meg. Idézem Tamás Lajos véleményét: "A román fo
némaváltakozások törvényszerűségei is arra figyelmeztet
nek bennünket, hogy a kemén/lágyr korreláció kereteinek 

kiszélesítésével és a kerekített/kerekítetlen korreláció 

elméletével szemben indokolt ellenvetések tehetők. Úgy 

látjuk, hogy egyelőre meg kell maradnunk űraur és Rosetti 
Esquisse-ének főbb eredményei mellett, s kívánjuk, hogy 

ezt a vázlatot mielőbb egy részletesebb, a vita eredmé
nyeit is hasznosító román fonológia kövesse."

A beás nyelvjárás fonémerendszerének © megállapí
tása csak t-zetes fonetikai és fonológiai vizsgalat után 

végezhető el. A beás nyelvjárás fonológiai vizsgálatánál 
figyelembe kell venni © magyar nyelv hatását is.
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Palatalizált mássalhangzók
A a zó végén egyes mássalhangzóknál palatalizálódás 

lép Tel, s ez egyúttal jelentésváltozással jár /egyes az.
- többes az.; 1. személy - 2. személy stb./. Az 1. n. d 

hangoknál ez s változás rendszerint több; az oppoziciós 

párok nem pelatalizált, hanem palatális hangok / a magyar 

gy, ny, régi ly hangoknak felelnek meg./. Az utóbbi /pa
latális/ mássalhangzók ne csak a szó végén fordulnak elő. 

Az г tüzetesen megv zsgálsndó a gró - grb /greo ?/ szó
párban: lágy r-ről van-e szó vagy eo diftongusról. Egyes 

mássalhangzóknál a paletalizálóaás ritkábban realizáló
dik. Alig vagy egyáltalán nem lép fel palatalizálódás ott, 

ahol mássslhengzóvóltakozást tapasztalhatunk /k,t,s stb./ 

Példák a palatalizált mássalhangzókra:
/gomb - gombok/;
/fehér - fehérek hn./;

b - b : bomb bomb
alb alb'

korb1 /holló - hollók /;korb
purumb - purúmb* /galamb - galambok/;

Iorb1 /vek - vakok/; 

rob' /ге& - rabok/; 

slab1 /gyenge - gyengék hn./j 
intréb - íntréb‘ /Kérdezek - kérdezel/; 

sőiíítb - ácim^ /cserélek - csetélsz/.

orb
rob

i-

slab

p - (/ adap - adsp' /itatok - itatsz /;
íngróp - ingróp' /betemetek - betemetsz/;
nap - nap'
plop 

popá 

stup 

skuinp

d - g/á1/ askünd - askúng'e /elrejtek - elrejt/.

sónk - sónk' /csonk - csonkok/;
f - fJ ingimf - ingímf' /felfuvalkodom - felfutfal- 

surof - ^urof* /csavar - csavarok/.

/répa - répák/; 

plop* /nyárfa - nyárfák/; 

pop' /pap - papok/; 
stup' /méhkas - méhkasok/; 
skumip' /drága - drágák hn./.

.к - к
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skol* /ébresztem - ébreszted/; 

satui' /jóllakott - jóllakottak bn./; 

áfl'i /találok 

lúl'e /pipa -
katal! /kutyakölyök - kölykök/.

1 - l1 : skol
satui -

találsz/;aflu
lüla
kátéi -

pipák/;

ma bukur - ée bukur*1 /örülök 

ináúr - ináúr 

mesur' 
mátur1
v Izor

1 örülsz/; 

/felfűzöm - felfűzöd/;
/mére*
/seprek - sepersz/; 

/esküszöm - esküszöl/; 

fluiór - fluior4 /kender - kenderek/; 

pu^áór - puisór' /kiscsibe - kiscsibék/; 

pomisór - pomisór /gyümölcsfócska - -fócskák/;
/ősz - őszek/;

г - r

mérs z/;mesur
metur
íor

SUT1sur
tere - tar' 
gro /búza/ - gr'o /greo ?/ /nehéz/.

/erős - erősek/;

busuEi - buáúa/ /tuskó - tuskók/;
/gyümölcsfa - gyümölcsfák/; 

íneltime - ínáltim1 /magaslat - magaslatok/.

m - m
pom pom1

adud /szedek - szedsz/, 
sem' /szitálok - szitálsz/; 

romín /román férfi - román férfiak/, 

tigán' /cigány - cigányok/; 

búr/

adunn - n
eern 

romín 

tigán 

bún - jók hn./;
i ✓ 1 v ;sfrain - strain /idegen - idegenek/.

/jó

t - t' ínzenút /térdelek - térdelsz/; 

fokút! / tüze cake - tüzecskék/; 

kudit' /farkocska - farkocskák/.
V/krus

fissures' /legényke - legénykék/.

Ínzenút - 

fokút 

kudíte -
J

krúse 

fisuras -
8 m s /kereszt - keresztek/j



-16-

HanKváltakozások

A román nyelvre s 0 beás nyelvjárásra is jellemző 

sajátosság a hang1váltakozás. Eléggé gyakori mind a magán
hangzóknál, mind в mássalhangzóknál. A magánhangzók e szó 

belsejében, a mássalhangzók főleg a szótő végén váltakoznak. 
/Az előző fejezetben tárgyalt paletalizáció, © mássalhang
zók kemény/lágy változata szintén © hangváltakozás egyik 

fajtája./
MaKánhangzóváltakozások

/részeg - részegek/; 

/lány - lányok/;
a - e : bat - bet 

fata - fece 

várá /nyár - nyarak/; 

várza - vérze /káposzta - káposzták/; 

vátra -

vei

vé tre /tűzhely - tűzhelyek/.
a j bsga - bag© 

kalka - kaik 

bárda - barz 

bláne - blan' 
brad - breá 

delta - dalt 

kale - kai 
kas© - kaá 

masa - maá

/ dug 

/ lépni - lépek/;
/ bárd - bárdok/;
/ deszka - deszkák/; 

/ fenyő - fenyők/;
/ véső - vésők/;
/ űt - utak/;
/ ház - házak/;
/ asztal - asztalok/
/alma - almák/; 

/párna - párnak/; 

/körte - körték/; 

/fény - fények/; 
/kacsa - kacsák/.

dugni/© -

a - e : mar mere
1parna - perne 
1para - pere

raza - raze
1. -j r ta - rate

u - о : dezbumba - dezbomb /kigombolni - kigombolom/; 
dezgrupe - dezgróp /kiásni - kiásom/.

© : vig'é - vad - vez - vada /látni - látok 

- látsz - hogy lásson/.
a : sáp - sep; - sapa /ások - ásol - óe/.

i - tf- e -

a- e -
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Mássalhen^zóváltakozások

: búrtá - burée /pacal - pacalok/; 

site - siée
t - 6

/szita - sziták/; 

spate - spece /lapocka - lapockák/, 
t - t - c : alt - alt - »1ée /magas/;

kit - kit - kíce /hány, mennyi/; 
múlt - múlt - mulce /sok/; 

skurt - skurt - akire* /rövid/.
: búbok - búbos /kisliba - kislibák/; 

aée /tű - tűk/; 

műk - mus /takony - taknyok/, 

apuk - apus /megfogom - megfogod/.

к - s
ak

к - s - s : aduk - adúá - adus /hozok - hozol -hozott/.
/igenév/.

sk - áé ; kunosk - kunösc /is serek - ismersz/;
urásk - urasé /utálom - utálod/.

sk - áé : éíska - ci»& /hurka - hurkák/.
prosé /paraszt - parasztok/. 

: punga - puns /erszény - erszények/.
st - sc : prost
& - *

s : azung - azúns - azuns /eljutok - jutsz -jutott/.
/igenév/

g - z - s : sműláe - smulg - smuls /kitép - tépem - tépett/;
únée - ung - uns /kenem - kerVi/ - kent/f^gen^V//

1 , , /igenév/
slug© - sluze /szolga - szolgák/.

ud - uz /berfdvesítem - beridvesíted/. 

bred - brez /fenyő - fenyők/.

g - s -

d - z 

d - i

pun - pus /helyezek - helyezett /igenév/.
spurié- spui / mond - mondasz/.
kai - kai /16 - lovak/;
goi - goi /csupasz - csupaszok hn. /.

n - s
«n - 1

1 - i
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A 1 a к t an
A szófsjok rendszere az egyes nyelvekben nem azonos. 

A fejlődés során minden nyelvnél más belső törvények és 

külső hatások érvényesültek, a ezért a szófajok rendszere 

is nyelvenként kisebb-negyobb eltéréseket mutat. A beás 

román nyelvjárás leírásánál mi a romén nyelvtani felosz
tást vesszük alapul, в ez természetesen kissé eltér a 

magyar nyelvétől.
A román nyelvben a következő szófajoust különböz

tetjük meg:
1. főnév,
2. névelő,
3. melléknév,
4. névmás,
5. számnév,
A főnevek, névelők, melléknevek, névmások és az igék 

változó alakú szavak, a határozószók, kötőszók, elöljárók 

és indulfitszók változatlan alakúak. A főnevet, mellékne
vet, névmást és számnevet együttesen névazóKnak nevezzük.

6. ige,
7. határozószó,
8. elöljáró,
9. kötőszó,

10. indulatszó.

A névelő
A beás román nyelvjárásben e főnevek névelővel vagy 

névelő nélkül állhatnak. A határozott névelő a románhoz 

hasonlóan e főnév után áll, s vele egy szót alkot. A hím- 

nemű névelő - miként más román nyelvjárásokban is - egyes 

számban általában eltűnt, s csak az u kötőhang maradt 
meg. A nőnemű egyes számú határozott névelő gyakran bele
olvad © szóvégi magánhangzóba.

A határozott névelők:
hn. J&L.

-a Pl. kalu/lA a ló;ksii *e lovak, 
-le

-u/l/Egy es ez.: 
Többes ez.: -i masa * az asztal; 

iptálil'e * az asztalok.
A határozatién névelők: 

hn.
......... HU—

Pl.mi.
un kai * /egy/ ló; 

о mesa - /egy/ asztal.
оun
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A határozott névelő helyett ne gyón gyakran szere
pel © határozottság kifejezésére a főnévhez kapcsolt 

rövid alakd mutfctó névmás:
kelusta /& ló, ez a 1ó/; vakasta /a teheti, ez a te

hén/
A birtokos névelő.
A beás román elvjárásban - miként a román nyelv

ben is - ven birtokos névelő. A legtöbb román nyelvjá
ráshoz hasonlóan a birtokos névelő rendszerint csak /h/a 

alakban fordul elő /el, a, aj,» ale helyett/, £l alak csak 

a eőrszámneveknél található. Általában birtokos névelő 

áll e birtokos névmás előtt, a sorszámnevek előtt és a 

birtoko/ szerkezetben:
a miо kai /a lovam/; a me vaka /e tehenem/, 
el doile kel /a második ló/, 

a daua vaké / a második tehén/.
A kálului piéör £ufcfát aj. /А lónak a lába sebes./
M-о aorúpt l'óka ha de kar./Eltörött a kocámm lőcse./

i
A melléknévi névelő
Sajátosan román nyelvi jelenség a melléknévi névelő.

A beás nyelvjárásban a cél, cea. cei, cele irodalmi alak 

helyett a népies /al, a/ alaknak h-val ellátott változa- 

távrl találkozunk. Főleg hasonlításnál és fokozásnál for
dul elő.

Aéa-i ka hsl műt. /Olyan, mintha némo volna./
Alá fel /d/ ai ka bébfcéie ha bátírná./Olyan, mint 
a vasorrú báb©./
Hasta-i hél mai bún kai. /Ez « legjobb ló./
Haata-i ha mai bún© vska. /*z a legjobb tehén./
Ade fin kálului hal míndru! /Hozz szénát a szép 

lónak!/
Lii vez pa káii heij mtndri? /Látod a ezép lovakat?/
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Á főnév
A beás román nyelvjárásban s főnevek lehetnek konk

rét és elvont főnevek, ©z elvont főnevek száma azonban 

meglepően csekély. Ugyanez jellemző az indiai eredetű ci
gány nyelvre is. Ez a nyelvi sajátosság ezt mutatja, hogy 

az elvonatkoztatás, az absztrakció csak kevéssé volt jel
lemző a cigányok gondolkodására, tehát csekély nyelvi i- 

gény jelentkezett az elvont fogalmakat jelölő оsavakra.
Az elvont főnevek közül főleg azok fordulnak elő ® beás 

nyelvjárá©ban, amelyeknek konkrét jelentésárnyalat© ven.
A beás szókincs gyakrabban használt elvont főnevei:

arsátúrs /égés/, betíe /ittas* vg/, bukurí© /öröm/, 

daturie /adósság/; duréme /fájdfslom/, fome /éhség/; 

hiknala /hányás/; áuremínée /átok/, íntuiíer isimé /eö* 

tétség/, ítörce /halál/, nsgeé^e /remény/; porunáálf 
/parancs/, rötéce /rosszaság/; rusála /piroeaág/; 

rus íné /szégyen/; ©arosíe /szegénység/; весе /szom
júság/; skírba /undor/; sígitála /csuklás/, súda /mé
reg/; ttneréme /fiatalság/; tremuráre /reszketés/, 

ura /gy lőlet/, usturime /égő fájás/, vinetsla / ék- 

eég/; vó^p /kívánság, kedv/jvrezbe /rosszaság/.
Az iskolázottabbak elvont főnévként gyakran a megfelelő 

magyar szót használják.
A főnevek ne.^e. A latin és az újlatin nyelvekben a fő

neveknek nemük ven. A latinban három nem van, az újlatin 

nyelvekben a nemek száma általában kettőre csökkent. A ro
mánban azonban megmaradt mind a három nem /hímnem, nőnem, 
semleges nem/,de a semlegesnemű főneveknél a beolvadásra 

való irányulás figyelhető meg: egyes számban a hímnem«, 
többes számban & nőnem; főnevekkel egyezik a ragozásuk.
A grammatikai n©”i a nyelveknél eléggé redundáns sajátos
ság. Egyes nyelvek ne® ismerik, több nyelvben idők folya
mán eltűnt vagy kettőre csökkent. A beás román nyelvjárás
ban megtaláljuk mindhárom nemet, a a eemlegeenemű főnevek 

itt is в román nyelvi sajátosságot mutatják. A beolvadásra
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való irányulás & beás nyelvjárásben erősebb, mint a ro
mán köznyelvben /valószínűié* a magyar nyelv hatására/.
A beás cigányoknak © nyelvtani nemről csak ennyi ismere
tük van, hogy megkülönböztetnek "férfit jelölő" alakot és 

"nőt jelölő" alakot. A beás főnevek neménél - főleg a töb
bes számban - elég erős az ingadozás.

A főnevek ragozása
A latin nyelv szintetikus jellegű, ez újlatin nyel

vek viszont már élteiében eielitikus nyelvek. A román itt 

is kivétel, ét sok t megőrzött a latin nyelv szintetikus, 
jellegéből./Az analitikus nyelvekben az esetregok elsor
vadnak, esetleg el is tűnnek, és szerepüket az elöljárók 

veszik át./ A beás nyelvjárás a többi román nyelvjáráshoz 

hasonlóan ©nalitikusabb jellegű, mint ez irodalmi román 

nyelv.
A beás nyelvjárásban - miként a román nyelvben és s 

többi román nyelvjárásban - a következő öt esetet külön
böztetjük meg: alanyeaet /А/, tárgyasét /Т/, birtokose
set /В/, részeshatározó eset А/ és megszólító eset vagy 

vocativás /V/. önálló ragozása csak a hímnem1 és a nőnemű 

főneveknek van, a semlegesnemu főnevek egyes számben a 

hímnemű, többes számban a nőnemű főnevek ragozását követi.
A hímnem,, f őnevek ragu zását a kai /© 16/ és a lean 

/а fa/ főnevek rsgozásáteal szemléltetea:

agyés sz.
A. : l'etan /& fa/, kel /16/.
f*$ /ра/ l'e: u Д lút/, p# kai /a lövet/.
B. : a l'emnului /в fának a/, » kéluluj /© lónak a /. 

B, : l'emnulu^ /a fának/, kálului /a lónak/.
V. : kálul'e mioí /lovam!/.
Töboas az.
A. : kai. /lovak/.
1.: pá kai / © lovak/
B. : a kfeilor / © lovaknak ©/
F.:/lu/káilor / a lovaknak/
V.: keilori /lovak!/л
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Meg jegy zések:
A l'emn /fa/ semlegesnemű főnevet csak az egyes szám
ban ragozzuk a hímnemű főnevek ragozása szerint, bár 

itt ingadozásokkal találkozunk.
Előfordul a mutató névmással kapcsolt főnevek ragozott 

alakja: $ubrát ai kálustuie pisóru,/Sebes a ló lába./ 

áubrát ás káistor pisöril’e./A lovak lábai sebesek./ 

Szívesen képezik a beás nyelvjárásban a birtokos és s 

részeshatározó esetet elöljáróval /viszonyszóval/: 
de kel; lu kalu; pá /1а/ l'emn.

Nézzünk mondatokat a hímnemű és semlegesnemű főne
vek ragozására:
A’násta-i míndru kai. /Ez szép ló./

/4 , J . w ' .
Míndru l'emn fase úí-brá pa kul’ibasta. /Szép fa árnyékol
ja be a kunyhót./
fi kunos pá fisórüsta? /Ismered ezt a legényt?/
Pa virfu l'émnului sage sóra./А fa tetején ül a kánya./ 

£-am dat fin lu kelului. /Szénát adtam a lónak./
Rázáma skára pa lemnüsta! /Támaszd a létrát a fának!/ 

Kalul'e, ka míndru iesc! /Lovam de szép vagy!/
Om méráe pa malu/1/ de lant./Felmegyünk az árokpartra./ 

Hai,sa ma púi ín spáeil'e mágárului! /Hadd üljek a sza
már hátára!/
M-о sorúpt l'óka /h/а de kar ./Eltörött a kocsim lőcse./ 

Dai ^itá kupilului! /Szoptasd meg a gyereket!/
A nőnemű főnevek ragozása

A fatá /lány/ és a masa /asztal/ főnevek paradigmája: 
Egyes szám:

A : fatá /lány/; masa /asztal/.
T : pá fats /© lányt/;/ра/ masa /az asztalt/.
В : fec^i, feŐilÓie /© lánynak a/; masi /az asztal

nak a/
fec/i, fétiseié /a lánynak a/; mási /az asztalnak/, 

V. : fato! v. fata! /lány!/
R :
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Többes szám:
A : fecá /lányok/ ; fgcil'e /a lányok/.

pa fece /lányokat/; pá fecile /a lányokat/, 

ffcilor v. a f^cilor / a láncoknak a/ 

fecilor /a lányoknak/

T
В
R

Nőnemű főneveknél a birtokos- és a részeshatározó
-i, többes számban - lor járulesetben egyes számban 

a főnév többesszámú alakjához./A hangsúlytalan -e, illetve
-ei helyett általában i-t ejtenek./ A mutató névmás rövid
alakja hozzákapcsolódhat mind az egyesszámú, mind a töb
besszámú alakhoz: feciscie/lánynak a/, fééistora /lányok
nak a/. Nagyon gyakori a birtokos- és a részeshatározó 

elöljárókkal való képzése: piáóril’e de vaÁ /aesetnek
tehén^lába/i/; lu vasi / a teheneknek/.

Mondatok a nőnemű főnevei ragozására:
Pa m&rzine mási /v. ha de mása/ ái kristáru./Az asztal 
szélén van a pohár./
Am lot ín bulsug marzél'e féciscie /v. lu fata/. /Vettem 

gyöngyöt a lánynak./
bfiindrsí iárba-i duk vaáiscie /v. lu vasi/. /Szép füvet ho
zok a tehénnek./
iúndu óJÍi /v. óíiácie fúndu/ force karbonát ái. /А fazékt- a- ^

feneke nagyon kormos./
fétiseié kusare ái.= Asta-i kusare lu fata./Ez aÁsta a

lány kosara./ ( |
Ásta a féáistora kusare ái. = Asta-i kusare lu feéil’e.

/Ez a lányok kosara./
Dái о kusare féciscie!/v. lu fatal/ Adj /egy/ kosarat a

lr

lánynak!/

A határozatlan névelós főnevek ragozása
A : un kai =/egy/ ló; о vaka = /egy/ tehén.
T 3 un kai =/egy/ lovat/; о vaka=/egy/ tehenet.

la /de/ unu kai = egy lónak a ; la /de/ о vaká = egy 

tehénnek a.
R : la un/u/ kai = egy lónak; la о v?ka = egy tehénnek.

В :
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A melléknév
Az egyes szám alanyesetének végződése alapján meg

különböztetünk egy végződést, és két végződés*, mellékne
veket. A legtöbb melléknév két végződésű /külön hímnemü 

és nőnemű alakkal/j bún, bírna /jó/;alb, álba /fehér/.
A két végződésű melléknevek - néhány kivételtől elte
kintve - a többes szómban is két végződésűek: bún, búríe.
Az egy végződésű mellékneveknek a többes számban is egy 

alakjuk van: maré /nagy/, mari /nagyok/; mólé /puha/, 

moi /puhák, lágyak/.
A beás román nyelvjárásban a melléknév rendszerint 

a főnév után áll, de megelőzheti a főnevet, ha a mellék
nevet hangsúlyozni akarjuk.

A magyartél eltérően a beás nyelvjárásban a mellék
nevet egyeztetjük azzal a főnévvel, amelyre vonatkozik.
Ez az egyeztetés nemcsak a jelzőként álló melléknevekre 

terjed ki, hanem a névszói állítmányként állókra is:
Jo mis flamind./lhes vagyok./ Io mis flaminda. /Éhes va
gyok. nn./

A jelző elszakadhat a jelzett szótól, és hátvavetve 

állapothatározóként is állhat, de ilyenkor is egyeztetünk: 

frulce muiér' am vazút béce. Aok asszonyt láttam, akik ré
szegek voltak./

A beás nyelvjárásban a mellékneveket rendszerint e- 

setben és számban egyeztetjük:
kai negru /fekete io/ ; vaka nagra /fekete tehén/; 

kai negri /fekete lovak/; vaé п^ь**е /fekete tehenek/.
A jelzőként álló melléknév egyezhet esetben is; 

mindrésci véka /szép tehénnek /a//. Ezt az alakot azon
ban a beások kerülik, mivel a birtokos- és a részeshatáro
zó esetet rendszerint elöljáróval fejezik ki.

Példa a melléknév ragozására:__________________
Egyes A : kel mindru v. mlndru kai /szép ló/, 

szám: J i pa kaitól/ mlndru /a szép lovat/.
Б : a kalului mindru /a szép lónak a/.
R :/lu/ kalului/mindru / a szép lónak/.
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A: ksii míndri / a szép lovak/
TT: pá kaii míndri /a szép lovakat/
B: © kailor míndri /a szép lovaknak ©/ 
R: /lu/ kailor míndri /a szép lovaknak/

Többes
s zam:

Nőnemű ragozás ;____________________
Egyes A : vaka mindra /szép tehén/,
szám: T : pa vaka mindra /a szép tehenet/.

В : a vaái mindre / a szép tehénnek a/
R : vaái mindre v.l© vaka mindra / © szép te

hénnek/.
Többes
szám: A : vas mindre /szép tehenek/.

T : pá vas mindre /a szép teheneket/
В : © vasilor mindre /© szép teheneknek a/
R : vasilor mindre v. la vasi mindre / a szép 

teheneknek./
Példamondatok:

áde fin kailor /v. lu kai/lor// míndri! /Hozz szénát a 

szép teheneknek!
Da fin la vaáiíe mindre! /Adj szénát a szép teheneknek!/ 
A káluluj. míndru zubrät ai piáoru. /А szép lónak sebes 

© lába./
A vasilor mindre ss 

lábai sebesek./
zubrace pilóril'e. / A szép tehenek

A melléknév fokozása
A legtöbb melléknév fokozható, van alapfolú, közép

fokú és felsőfokú alakja.
A középfokot az alapfokból képezzük a mai szócskával. 

Ahasta-i mai bún urtaku-m. /Ez jobb barátom./
л л í ^ j

Ahásta-i mai bún© karne. /Ez jobb hús./
A felsőfokot úgy képezzük, hogy a középfok elé a 

hal. ha melléknévi névelőket tesszük:
Hasta-i hal máj. bún urtáku-m. /Ez a legjobb berátom./ 

Ahásta-i ha mai buná karne. /Ez a legjobb hús./
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A tulajdonság nagyobb fokát kifejezhetjük a ore- 

előtaggal és a fórée. tere hatái*ozószókkal is: 

Prebuna-i pit^sta. /Nagyon jó ez e kenyér./
Force mindru vilagitasée lunésta. /Nagyon szépen vilá
git a hold./

Alapfokú és középfokú hasonlítás 

A tulajdonság azonos mértékét az a£a de. atit de. 
a la fel de kifejezésekkel és a ka kötőszóval fejjük ki: 

Kupilusta aaa de but/а/ ai ka m&gáru. /tíz a fiú olyan 

buta, mint a szamár./
Alá fel de ro ubráz are ka bubucie ha batírna. /Olyan 

rossz ez ábrázata, mint a vasorri bábáé./
A középfokú hasonlításnál a dekit szócskát hasz

náljuk:
Kupílu-ш mai biríe lukra dekit fata-ш. /А fiam jobban dol
gozik, mint a lányom./
Ahasta-^ ma^ bún /ezer/ brié dekit halaiéit. /Ez jobb /é- 

lesebb/ borotva, mint az./

névmásokA

A beás cigányok román nyelvjárásában a következő név
másokét különböztetjük meg: személyes névmás, visszaható 

névmás. birtokos névmás. vonatkozó névmás, kérdő névmás. 
mutató névmás, határozatién névmás, te&adó névmás.

A személyes névmás
Egyes szám:

Alanyé, Tarp,y es e t
Hangsúly os rianás ál.y t. 

io pa mine
tu ра 6ine
iel ра iel

\J mpa le
Л

bürt.e. Részeshet, e.
Hangsúlyos Hangsúlyt.

ms mie
tie
4/

mi
ti, -t
/i/i
/i/i

ce
il,al lui

Л
a lu 

a Ifi íiie о
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löbbes szám:

airt.e. Részeshat. e.Alanyé■ Tárgyeset
Hangsúlyos Hangsúlyt.Hangsúlyt.Hangsúlyos

pa női
pá voi /*

ps iei
Л a

pá iel*e

/nőiЛ
voi

Л

iei
iel'e

ne na и a ne
vá vsv&ua

a lor 

a lor
lele lor

lor l'ele

Példamondatok személyes névmásokkal:
Da-m míe pita! /Adj nekem kenyeret!/ 

lo it do tie pita. /Adok neked kenyeret./ 

lo íi do lui pite. /Adok neki kenyeret./
Jel ne da naui» pite. /Ad nekünk kenyeret./ 

lel va da vaus pitá. /Ad neKtek kenyeret./ 

lel l'e de lor pita. /Ad nekik kenyeret./
T-am zis sa tas. / ondtam neked, hogy hallgass./
Ahnsta vauéi va do. /Ezt nektek adom./

Vez pá miríe? da, 6e vad /pa ciné/./látsz engem? Igen, 
látlak /téged.//
Vez pa Jel? Be, ál vad /ре iei/. /Látod őt? Igen, lá
tom /őt/./
Vez pá ie? Da, о vád /pa Je/./Látod őt? Igen, látom/ út/./ 

Vez pá női? La, va vad /pa voi/. /Látsz minket Igen, 

látlak titeket./
Jel vege ps női? Ka, iei ve. ve/e /pá voi/. /Lit 6 

minket? Igen, ő lét titeket./
i!i vez ptf iei? Da, l'i vad pá iei. /Látod őket? l en, 
látom őket /fiúkat/./
l!á vez pá Jele? Da, l*e vad pá iéle. /Látod őket? Igen, 
látom őket /lányokat/./
Am bil'ít-o birkásta. /I egnyűzt&m a birkát./
Nu-1 Inciná pá falust©! /Ne sározd be a falat!/
Las-о mai grosa kudures&astsI /Hagyd vastagabbra a nyelet!/
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A visszaható névmás
A visszaható névmással részletesen foglalkozunk a 

visszaható igéknél is, ezeket ugyanis - a magyarral el
lentétben - a beás román nyelvjárásban a románhoz hason
lóan visszaható névmással képezzük.

önálló visszaható névmás csak a 3. személyben van /se/, 

az 1. és 2. személyü visszaható névmást a megfelelő szemé
lyes névmással fejezzük ki.

ne skulam /feiébredüfak/; 

v& skulat /felébredtek/; 

se skólá /felébrednek/.

ma fckol /felébredek/; 

ce akol /felébredsz/; 

se skóla /felébred/;
N/e/ am ciptenát. /Fésülködtünk./
S-о deskupirit kupilusta. /Kitakarózott a gyerek./
Nu б/e/ ingimfá as a de repel/Ne mérgesedj fel olyan hamar!/ 

-am ímpakat ku urtaku-m./Kibékültem a barátommal./
Trébu^e iel sa s-impése ku urtaku-s./Ki kell békülnie a
barátjával./

A birtokos névmás
A birtokos névmás a nyelvtani birtokviszony birto

kosát és birtokát megjelölő szófaj. Lehet önálló vagy 

jelzői, s előtte rendszerint e birtokos névelő áll.
A 3. személyü birtokos névmást gyakran helyettesítik a 

személyes névmás birtokos esetével.
A birtokos névmás önálló alakja:

____ nőnem______
a mel'e 

a táie 

a lu/i/ 
a l'i Л

himnem
a mei 
a tai 
a lu/i/ 

a l'i
a nostri 
a vóátri 
a lor

a mioA
a to 

a lu/i/ 

a l'i

; a me 

a ta 

s lu/i/
,f>>

l'ia
• •/I a nóstrá 

a vostrS 

a lor

• nostre 

a vöstre 

a lor

a nostru 

a vóstru 

a lor
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Ugysnezek a névmás! alakok állhatnak jelzőként is:

hímnem
! a mei kai /lovaim/;

a tái kei /lovaid/; 

a 1xí/%/ kai 
a iá/v. li kai
a nostJi ka£ /lovaink/; 

a vóstri ka^, /lovaitok/; 

a lor kai /lovaik/.

a mio kai /iovsm/; 

a to kai /lovad/, 

a lu/i/ kai 
ti Ü V. l'i kai

a noetru kel /lovunk/; 
a vöstru kai /lovatok/; 

a lor kai /lovuk/;

/ lovai/;/lovs/;

nőnem
e mél'e vas /teheneim/; 

a tál^e vés /teheneid/; 

a lu/i/ vas 

a ii v. l'i vasЛ

a me vaka /tehenem/, 
a ta vaka /tehened/; 

a lui vaka 

a ii v. lJi váka /tehenei/;^.tehene/;

a nóstra váka /tehenünk/;
a vóstra vaka /tehenetek/, 

a lor vaka /tehenük/;

a nóstre vas /teheneink/; 

a vóstre vas 

a lor vas /teheneik/.
/teheneitek/;

óínzerota-i a me mine. /Véres a kezem./
" a ta mine. /Véres a kezed./
" a iu/i/ mine.
" a j^i v. líi mína.
" a nóstrs mína. /Véres a kezünk./
" a vóstre mína. /Véres a kezetek./

/Véres э kezük./

A birtokos nésmás helyett gyakran használják a sze
mélyes névmás részes esetét:
M-am minőit mína. /Bepiszkitottam a kezem./
5f-am perdut sipka. /Elvesztettem a sapkámat./ 
uiére-m m-о pi^i^it sórisi. /А feleségem megfoltozta 

a nadrágomat./
Naua n-o neskút kupilusta. /Kisfiúnk született./

/Véres a keze./

a lor mína.
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A sa /övé/ birtokos névmás rendszerint je&zőkérrt 
fordul elő, és siamlószóként kapcsolódik a főnévhez /ál
talában rokonságot jelentő szóhoz/: múroa-sa /anyja/. 

Hasonló szerkezet előfordulhat más birtokos névmásokkal 
is: múma-ta /mamád/.

A személyes névmás ragozott alakja is kapcsolódhat 
simulószóként & főnévhez /birtokos névmás helyett/:

kálu-m /lovam/;
kelu-rt /lovad/,

, >
kalu-lu /lova/;

kálu-rí /lovaink/; 
kálu-vá /lovaitok/; 

de: kalu lór /lovaik/.

A kérdő névmás
A kérdő névmások személyekre, dolgokra, tulajdonsá

gokra és mennyiségre kérdezlek. Tehát megkülönböztetünk 

főnévi, melléknévi és számnévi kérdő névmásokat.
sine? Ai?/ kicsoda?/Főnéviek:
se? /mi? micsoda?/ Nem ragozható, 
kére? /melyik? / Ritkán használják.

Ü-o fi mini? Ai lesz holnap?/
S-ai de glnd ku prazinásta? /Mit akarsz ezzel a rúddal?/ 

Se dué ín kátrínta? /íit viszel a kötényedben?/
Vi vige, se dúáman ás shéáce./teajd meglátod, milyen iri
gyek ezek./

A sine névmás ragozható:
A : áin'e? /ki?/;
T : pá ííne? /kit?/ R : kuréi? /kinek?/

В : a kuréií/kié? kinek aл ?/• * •

Sine larmazéáce aíáe? /Ki lármázik itt?/
Pa kére at pláse? /Melyiket szereted?/
A kuréi a) fatuákíísta? /Kinek a lánya ez?/
A kuréi kása ai de gínd sa kumper?/ Kinek a házát aka
rod megvenni?/
A kuréi dús kuááre? /Kinek viszed s kosarat?/

Melléknévi kérdő névmás: se fel /milyen?/, se/milyen?/ 

Be fálá as ahisée? /Milyen pofák ezek?/
Be fel kiméá ai lot kupilului? /Milyen ruhát vettél a 

fiúnak?/
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Nu scu;se fel om ái ahásta. /Nem tudom, milyen ember ez./
Számnévi kérdő névmás: kit? kíta? kit? kice? /mennyi?/ 

Kxta zama ai fákút? /Mennyi levest csináltál?/
Kit о fost? /Mennyi volt? Mennyibe került?/
Kit frat ai? /Hány fivéred van?/
De kit /ái/ kupilusta? /Hány éves a fiú?/
La kit kái destúl ai hranasta? /Hány lónak elég az eleség?/ 

La kíce vas ai destúl finusta?/Hány tehénnek elég a széna?/

A vonatkozó névmások
A kérdő névmások vonatkozó névmásként is állhatnak, a 

félreértések miatt azonban ezt a használati formát sok
szor kerülik.

Intrabá-l pa omusta: siríe lukra ais? /Kérdezd meg az 

embert: ki dolgozik itt?/
Intrabá-l pá omusta áiríe lukra ais. /Kérdezd meg az

embert, aki itt dolgozik./ Ezt az utóbbi mondatot általá
ban nem használják. Helyette más mondatszerkezetet hasz
nálnak :

i 0 j .
intaaba pa iel./Itt dolgozik az em-Aise lukra omusta, 

bér, kérdezd meg őt1/ 

se fel /amennyi/
Nu m«am aflat ala fél de pecik se fel m-ar trebui. /Nem
találtam olyan foltot /rongyot/, amilyen kellene./ 

kit /amennyi, ahány/
Atit placésk kit sei. /Anriyit fizetek, amennyit kérsz./

A mutató névmás
A beás román nyelvjárás a kővetkező mutató névmásokat 

használja:
hímn. nőnem
i i,E.sz.: ahasta v. hasta 

T.sz.: ahísáe v. hilce
ahasta v. hásta /ez/ 

ahéáce v. héácíe /ezek/
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nónemű

E.az. A.T.: »hast» véka /ez e tehén, ezt a tehenet/
B.R.: aheééeie váka /ennek a tehénnek /а/ /

'V

T.ez. A.T.: ahésce vaá /ezek a tehenek, ezeket a teheneket/ 

B.B.: ahestora va^ /ezeknek a teheneknek /а/ /.

..""" 1  — ■    )ц Hl ITB7TI.1Í' 1 " ...... . ' "

E.sz. A.T.: ahala kai /az a ló, azt a lovat/;
B.R.: ahsluie kai /annak a lónak /а/ /л

T.ez. A.T. : ahíie kai /azejc a lovak, ezeket a lovakat/ 

B.R.: ahálóra kai / azoknak a lovaknak /а/ /

nőnemű
E.sz. A.T.:ahaie vaká /az a tehéné azt a tehenet/

B.R.: aheliie véka /annak, a tehénnek /а/ /
T.sz. A.T.s ahéíe vas /azok a tehenek, azokat a teheneket/ 

B.R.: ahelora veá /azoknak a teheneknek /а/ /.

A főnévhez simulószóként kapcsolódó mutató névmás 

is ragozható: /Lásd a névelőknél is /19.1./1/ 

hn.: kalusta /ez a ló/;
icalustuie /ennek a lónak /a//; 

kaistora /ezeknek a lovaknak /а/.
nn. : vakaata /ez a tehén/;

vaáiáeie /ennek a tehénnek/a/ /; 

vaáistora /ezeknek a teheneknek A//.

Mondatok az önálló és a jelzői mutató névmásokkal:
Ahaste-i mináunós. /С hazudós./„ л .
Se fals áis ahísce? /Milyen pofák ezek?/

- t i -i ШйШ' |ti. /Шш mtkf ЙШ»/
Ahilce-s große á$e. /Ezek vastag cérnák./
ín tóté zi un sas trebu sa úmblu; doktor m-о zis ahaeta.
/Mindennap egy órát kell sétálnom; az orvos mondta ezt./
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Ahásta-i inait« lease. /Ez magas ház./
Vi vige, se duzsan as ahésÓe. /meglátjátok, milyen iri
gyek ezek./
Kalge leimet as ahésce. /í eleg ruhák ezek./
Ku ulojj firbem, nu ku untura de pork; ahasta mai sanatós 

ai de kit untura ha de pork. /Olajjal főzünk, nem disznó
zsírral; ez egészségesebb, mint a disznózsír./
Ahasta are fóróe urít£ félka./Nagyon csúnya képe van./ 

Ilásta-i miraaue./Ez sovány./nn./
Hesce-s mirsöve. /Ezek soványak./nn./
Kal'e ahasta ukpl si. /Ez az út kerülő./
Ku hisóe ase oi kerpi. /Ezekkel a tűkkel fogok varrni./ 

Astúia om i-ero dat apa./Ennek az embernek adtam vizet./
Am v^zút k^lu astuia om./Ennek az embernek a lovát láttam./ 

Am vazüt vasiig autóra ómin./Ezeknek az embereknek a te
heneit láttam./
Ahisee omin' as inait. /I ze*. az emberek magasak./
Ahesee mu^ér ás inelce./>zek az asszonyok magasak./
L-oj. tandarí l'emnusta./szétforgácsolom /ezt/ a fát./
De íarna tesé muiériíesce./Télen szőttek az asszonyok./ 
Razáma sk&ra pa l’emnusta!/Támaszd a létrát a fának!/ 

be sfcrímba klánga lfemnustuie. /nehajlik /ennek/ a fának 

az ága./
Zubrát ei kalustuj.e pisoru./ bebes a lónak a lába./
Zubr&t as ka is tor pisóril'e. /А lovak lábai sebesek./

A ragozott alak helyett szívesen használ a beás
román nyelvjárás viezonyszós szerkezetet:

lemnustuj.c klangst /ennek a fának az ága/ helyett: 

klang» de haste l'emn;
ahastnie kai /ennek a lónak/ helyett: 

lu hsata kai.
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A határózatlan névmás

A határozatlan névmás olyan főnevek helyett áll, 

amelyeket nem tudunk vagy nem akarunk megnevezni. 
Állhatnak önáálóan vagy főnévvel, 

seva /valami/, ivem ragozható.
Aise seva se miéka. /Itt valami mozog./ 

sineva /valaki/, kárévá /valaki/.

T:pa sineva, pa kárévá /valakit/
В: a kureve /valakinek a/
R: kureva /valakinek/

oineve force muzesce; nu ecu, se-£ jel. /Valaki 
nagyon kiabál; nem tudom, mi van vele./
A kureva kai l-om duáe. /Valakinek a lovát elvisszük./ 

upune kureva! /Mondd meg valakinek!/
La sineva aii-i/е/ kalu. /Valakinél van a lovam./ 

unu, une, uni, unel'e /egyik, egyesek/
Uni sage, alti sta. /Egyesek ülnek, mások állnak./
La unu am dat fim;, la halálait nu-i am dat.
/Az egyiknek adtam з z.énét, a másiknak nem adtam./ 

altu, ölte, alti, alce /más, mások/
B,R: altuia v. altu^e, altora 

/másnak/ a/,

La alti /altora/ о aáutat, si mié nu m-e£utat. 
/Másoknak segített, és nekem nem segített./
Altuie /v. le altu /alta// i-am dat. /Másnak adtam./

Л Л

tot, totá /egész/, tot/i/. toce /összes/

Atá в oknak /a//
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Tota zua lukru./Egész nap dolgozom./

Toéenoptile о lukét. /i inden éjjel táncolt./
Autosta l-о dús lapcile de la tőle val. /Az autó 

elvitte az összes tehén tejét./
nis шли, nife una /egy v. egyetlen 

Nil unu ош n-o fost aivulo. /Egyetlen ember sem nem 

volt ott./
Nil una muiere n-o fost akulo. /Egyetlen asszony sem 

nem volt ott./
őri kit, ore klce /néhány/
"""""....1J j

Őri kit kupii e-o lukét aiee. /Néhány fiú játszott itt./ 

Ore klce feÓe s-о áukat aile./Néhány lány játszott itt./ 

akarsiné /akárki/
Akarsine-1 росе fele ahesta lukru. /Bárki megcsinál

hatja ezt a munkát./
▲kar la sine mi-i kalu, da io 1-oi afla/1'е/.
/Akárkinél van a lovam, megtalálom./

sem/* • • •

A tafeadó névmás

nime /senki/, rii&ik v. nimika /semmi/
A birtokos és részeshatórozo esetet viszonyszóval képezik. 

N-are pe nime, r in, ur eeg’e./Nincs senkije, egyedül lakik./ 

Nu do la nime. /benkinek nem adok./
Astaz nu vine nime. Aa nem jön senki./
Nu fék nimika, nu lukru nimik, nu ma drag sa lukru.
/Nem csinálok semmit, nem dolgozom semmit, nem szeretek 

dolgozni./
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s z ú ш n é vA

tegkülönböztetünk határozott és határozatlan
számneveket.

A határozott számneveknek tdbb fajtája ven:
a/ lőszáamevek

1 = un, unu hn.; o, ima nn.
2 * dói hn

Л

3 * tri
4 = petru
5 * sins
6 * sasé

У ' У7 s sapce 

- opt

1

, daue nn.• >

2

У . ✓

у:

8
'■ v9 = naua

10 = zese
11 - unsprezei v. unspes
12 » dauesprezés v. űáuáspe^

' í v i13 - trieprezes v. trispes
1 I „ I /

14 — ptiruepreMS v. patruspes

15 - sinsprezés v. sinspes
„ , у i 1 1/ v í i/16 = eesprezes v. Er.cpee

17 = sap^csprezes v. áap^espes
i í у 1 f у18 * optosprezes v. opto^pes

19 * náuesprezés v. nauaspes

20 = dauaze^
21 — dauezea-/s/i
22 ~ dauéíze8-/ei.-doi

; У; 1

i
s/i-unu

,



-38-

trizes
trizes-i-unu
trizes-i-doi

trizes-i-tri
petruzes
ainzes
seizes

n>

bapéezes
ubzes

30 Ж

v. trizese-unu 

v. trizese-doi 

v. trizeee-tri

31 »

32

33 2

4o 2

50 2

60 2

70 2

8ü 2

90 = neuezes 

* о suté 

= о suta-si-unu 

= о sute-ai-do^
= dauasuce v. dauauce 

= trisuce 

1000 * о ezere
Az е&У és a kettő számnévnek külön hímnemu és 

külön nőnemű elekje van: un, una; dói, daua.
A beás román nyelvjáróéban a tőszámnevek után 

az egy számnév kivételével - a főnév többes számban 

áll: sasé vas /hat tehén/.

100
101
102

200
300

b/ Sorezámnevek
A sorbzámneveket a tőszamnevekből képezzük az al 

vagy a birtokos névelővel. Kivétel az első sorszámnév. 

hal inence, ha inence /ап/ * az első 

al doil'e. al daul'e /пп/ * a második
Л 7

al tril'e = a harmadik
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al patrule 

al sinsil'e 

»1 saseíe 

el sapcil'e 

el optel'e 

el naui'e 

al zesil'e 

al suciie
Al trile kel/ulu|/ ai zubrat piáoru. /А harmadik lónak
sebes a lába./
ál trii'e vasi piloru ai ■•••• i. /,. b-riuad ik tehénnek

/V

© lába sebes./
II vez pa omul hal ínence? /Látod ez első férfit /
0 vez pá műtere ha ínence? /Látod az első asszonyt?/

с/ u.va.itőszámnevek: 
emlrtdoi . a:.inda’...a /mindkettő/, 

kítestri . klceátri / ind három, x-ind a három/, 
klteáastru. kícerprtru /mind a négy/.
Amindoj. kei vizitaeci-l'e aiáeí/kindkét lovat vezesd ide!/ 

inlsdau/a/ vaá vizit«sci-le eise!/Mindkét tehenet ve

zesd ide!/
Pa kíj.eltri kai 1-oru lot. /Mindhárom lovat megvettem./ 

d/ lortszdamevejC
zumatrсе /Гехе/. al trilla risur /harmada/, 

lie t-oi da £um2tace báni./Fele pénzt neked fogom adni./ 

Al trile risur dai luii /к harmadát add neki!/
A A

- a negyedik,
= az ötödik,
= a hatodik,
- a hetedik,
= в nyolcadik,

= e kilencedik,
* © tizedik,
* a századik.
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Л hatírozatian számnevek

mult, faulté, nul^.. műibe /sok/ 

putin. putiné. putin'. putirie /kevés/ 

кult о but. /Sokét ivott./

MuXte »»pádé о ítéeut, /Sok hó esett./

Am tiet Гешле. mulce tündéré as paise. /iát vág tea../
sok forgács van erre./
Putiné-i zamaste. /kevés a leves./

/ Л

Putin aa kukos/i/. / kevés a kekes./
Putixíe-s aeplleáée. /kevés & hagyma./

A múlt és & putin határozatlan számnevek fokozhatok: 

Ise-i о trepée, ша akuio mai műibe trepce ae. /Itt egy 

lépcső van, de ott több lépcső van./

a határozói számnevek
ín tri rlndur' /hároms zor/,
In patru rlndur' /négyszer/, 

ín tri rlndur' в® minket. /Háromszor ettem./
Ín kicc rlndur' ai fost In sat? /Hányszor voltál a faluban / 

Őri klce ríndur ®m fost in sat. /Iváhányezor voltam a 

faluban./

—AJ*___ÍJUL.
A beás román nyelvjárás román eredetű szókincsének 

Ab. 1600 - 1700 »zó/ Otaktt— e.?yhar»«da ige. kb. 500 szó.

Megkülönböztetünk cselekvő, visszaható és szen
vedő igéket.

Az ige lehet társas és tárhat lan.
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Az ige ragozása
A beás román nyelvjárásban sss igéket - a románhoz 

hasonlóan - a főnévi igentv végződése alapján négy rago
zási csoportba sorolhatjuk. /Főnévi i enévnek tekintjük 

azt ez igealakot, amelyből a jövő időt és a feltételes 

módot képezzük./ A legtöbb ige az I. és a IV. ragozási 
csoportba tartozik, összesen több mint 40Q.

Az I. ragozási csoportba ez __s végű igék tartoznak, 

kb. 190-200 ige.
A II. ragozási csoportba a hangsúlyos e-re végződő 

igék tartoznak. Aránylag kis csoport tiz és egynéhány igé
vel. Ebbe a csoportba tartozó igék:
írobie /megkínál/, inkuie /bezár/, mine /éjszakázik/, 

sanie /szánkázik/, skag'e /apad, fogy/, puce /tud, bír/, 

sperie /megijeszt/, subáié /vékonyít/, sege /ül, lakik/, 

tie /vág/, tááe /hallgat/, vige /lót/.
A III. csoportba a hangsúlytalan e-re végződő igéit 

tartoznak, kb. 55-60 ige.
A IV. ragozási csoportba tartoznak a hangsúlyos i-re 

végződő igék. Ez e legnagyobb csoport több mint 200 igé
vel. Ebbe a ragozási csoportba tartoznak a magyarból át
vett igék is /bamuli * bámul; tagadi * tagad/.

Megkülönböztetünk egyszerű és összetett igaalakokat. 

wzyszaru. igealfekok: a jelen idő, az elbeszélő múlt, e 

felszólító mód és a icotŐmód.
összetett i‘?ealakoit: az összetett múlt, a jövő idő, a 

feltételes múlt és a feltételes jelen.
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I. igeragozás
masina, malin, masinát /őröl/
Kijelentő mód

Jövő időJelen idő

/io/ malin 

/tu/ malin

\/ v . ‘masina
<J я . •masina
I/ V .masina
V V . Imasina
I/ V1 .masina 

masina

«•
«

/ . _ / I У , V//lel/ masina 

/női/ misinam
о
om

/voi/ másinát
Л ^

tvit
/iei/ másina

Л Л
or

Összetett múlt Folyamatos múlt
masinám

•j *.masinái 
misina 

masinán
J M • ‘ ,masinát
J V . *masmau

!
am masinat

I

ai mááinat 
másinat 
másinet 

at masinát
V V . 'or masinát

о
an7

J

A

Feltételes mód
Múlt időJelen idő 

/io/ al masinaл
/tu/ ai maiina 

/iel/аг mááina
A

/noi/an másinat
A

/voi/at masina
Л

/iei/аг mááina
A A

Kötőmód

sá £0 másin 

sá tu masin7 
sá iel másinéЛ J
sá női masinám

V/ ? >/ Jt . í',sa voi masmet
Л i

*/ . . ’ V. /sa lei masine
А Л

1
as fi masinát 
ai fi másinat 
ar fi másinat 
ad fi másinat 
at fi mááinat 
ar fi mááinat

*4

✓ .
;

Felszólító mód

malina!

másinat!
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1. ragozásZ-esk-kel bő ülő igék/

l.nkriroá, Xekri^eeL, la -rimát /sír, könnyezik/

Jövő idő
V/ , !oi lekriDic

A vvi lakrima 

о lekrime 

om lakrim* 

vit lekrims 

or lakrima

Jelen idő

/io/ l^krimésk 

/tu/ lakrimés* 

/iel/ lakrimesee 

/női/ lakriméií
A j/vоi/ lakrimet 

/iei/ xakrimeáce
Л Л

folyamatos múlt 

/io/ lakrimem
А I/ i/tu/ lakrimei 

/iel/ lakrimé
л v> 1 //női/ lakrimen

л ( j

/voi/ lakrimet
A V »■*/iei/ lekrimau v.

Л л V ) f*
lekrime

Összetett múlt
•j . ilakrimet 

ai lakrimet
Л V/о lekrimat 

an Isler ima t 

at leкrimet
J ^

or lakrimet

Feltételes múlt 

as _i lakrimet
Vai fi lakrimet

л . иar fi lakrimet 

tn fi lakrimet 

et fi lekrimit
J i/

ar fi lakrimat

Feltételes jelen 

„ I
.. ÚTI

lakrima 

lakrima 

le .ti s 

líkrima 

le trims

/io/ as
Л

/tu/ ei
/iel/ ar

л 1/női/ an
Л

/voi/ etл ;
/iei/ эг

Z' Л

fele-úlitó móoKötőmód
I/ ilakpimeak

, V I H VL kri mse
sa ^.o 

sa tu 

se iel lakrimaske
у I/ , Isa Mi lakrimem 

ea v -i lakrimat
«/ . A . */ . > 1. У/se iei галпша&ка

A A

lekrimesce

lakrimet!
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II. ragozás

vi/é, vyd, vfezut /lát/

Jövő időJelen idő
/io/ ved 

/tu/ vez 

/*el/ vége 

/női/ vi em 

/voi/ vi pit
,, ? . J í/iei/ vege

А a

ucszete tt pvált

. /I
Ol VI e 

1VI VJ
•о vi .e 

om vige 

vit v i ;e 

or viJe

iol.yas.etos múlt
!\

vi, ешас vezut 

si vezut
/*Ч

о vezut 

ап vázul 
at vezut 

or vázut

/io/
/tu/ vigei 

/iei/ vice 
/női/ vi/én 

/voi/ viget 

/iei/ vigau v. vige
Л n л

feltételes mód.feltételes mód
ifcúlt idő 

ae fi vazut 

ai fi vezut 

vezut 

an fi vazut 

s-£ fi vezut 

ar fi vazut

Jelen idő
/ * / i/10/ M vige
л / / tu/ ai v ige

/iei/ er vige
/női/ ©n vige
/voi/ • t vi/eл ^
/iei/ ar vige

Л A

Л. / ar fi

felszólító a,ódKötőmód
vadV

Síi *0

se tu 

ее iei vada
А ,

se női Vipern
se v i vi/.t 

est iei vadc

vege!vez

I
ívi,et!

A
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III. ragozás

intorle. intork, intórs /megfordít/

Jelen idő 

/10/ intork 

/tu/ intórs 

/iel/ intorse
A

/női/ íntursém
/voi/ Intúriét л >
/iei/ Intórseл Л

Jövő idd 

oi intórse
Л

vi intorse 

о intorse 

intorse 

vi^ intorse 

or intorse

om

yol.ysu.atQ3 múltÖsszetett múlt
am intórs 

si intors
intors 

ed íntors 

t íntors
■9

or íntors

/10/ int uráén* 

/tu/ intursei 

/iel/ intursé 

/no^/ inturdfeiri 

/voi/ ínturset 

/iei/ íntursáu v.
Л А Л

о

/í ✓ *lotUTM

Feltételes mód Feltételes mód
Jelen iuő
/io/ es 

/tu/ aj^ intorse 

/iel/ ar intorse 

/női/ an' intorse 

/vo£/ at intorse 

/ie.jj/ ar intorse

fy ólt idő 

eé fi íntors 

•i fi lator*.A

ar fi intors 

en fi intors 

st fi lator*
J

ar fi intőrs

A . I 1int őrse

felszólitó módKeton,, d 

sá io intorkA

sá tu intori 
se j^el íntórka 

su o.i iát i ló 

se voi inturse^ 

sá iei intorkrА Л

intorse!

íntursét!
3
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IVi ragozás

53
luvi, luvesk. luvit /dl, rácaap/

Jövő időJelen idő
io/ luvésK 

/tu/ luvesc 

/1*1/ luvesce
Л I/nőj/ luvem 

/voi/ luvetл . ;
/lei/ luvesce

Л A

oi luvi л
vi luvi

J

о luvi 
ОШ luvi

I

vit luvi
s

luviОГ

Összetett múlt i'ol.yurnátOb múlt
/io/

л ^
/tu/ luvei
/iei/ iuvé 

/nőj/ luvem 

/voi/ luvet
n l 9

/iei/ luvau v. Inveл л Л

aa luvit
ai luvit 

}
о luvit 

an luvit 

at luvit
J

or luvit

iuveiü

л

Feltételes módFélti teles mód
iúlt idő 

as Fi luvit 

ai fi luvit 

er fi luvit 

an fi luvit 

őt fi luvit 

er fi luvit

Jelen idő
/iV a/ luvi л
/tu/ ai luvi

Л i/iei/ ar luvi
/női/ an luviл
/voi/ luvi 
/iei/ ar luvi

л л

/1

Felszólító móüi\ütv.mód
eá /io/ luvésk 

sá /tu/ luvesc 

вй fiex/ luvaaka 

s5 /női/luvem 

ea /voi/luvet 

sa / iei/luvasia

itvfsee!

i
luvet 1



-47-

A segédigék

fi. ais. fost /van, létezi*/
Le :öt fő ige "van, létezi*" l-nallő jelenléssel, oegédigeki nt 

в szenveió ragozás elekjeim к képzésére szolgál.
Ragozása:

Joel időJelen idő

vi fi 

о fi 

ОШ fi 

vi^ fi 

or fi

/io/ K3ÍB 

/tu/ ie&6 
/iel/ iéé<£e 

/női/' sínceil
л I

/vei/ aincet
/ • I / :

Л A

Caezetett aúlt Föl., sietős aiúlt
eraai v. I$*en 

érái v. líraiл

v. lira
a .

eran v. fiira
1 „л » erstj v. «irat

ereu v. sirau v. auraл А А л

.ЕШ fost 

ai fost 

о fost 

Bei fost 

©$. fost 

ox fost

t '»/4

ere
1 ;

i

feltételes múltFf.1 tételes fielen
/io/ es fi 

/tu / ei. fi 

/iel/ er fi 

/noi/ вп fi 

/voi/ et fi 

/iei/ ar fi
Л А

Kotörnéd 

/io/ uá fiu
Л А

/tu/ sa fii 

/iel/ at fie 

/noi/ aá' fiem
л i

/Voi/ оК .ÍQl 
/iei/ за fie

Л л

öS fi fost 

ai fi fost 

er fi fost 

an fi fost 

fi fost 

er fi fost
J

Fel£ solltó mód

fiii v. fi!

fit!
?
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ave, аь, avat / nekem ven^ a német haben segédig
beáe megfelelője/.

Jövő időJelen idő
/io/

A

/tu/ ai 
/lel/ ára

j/noi/ evem
Л > */voi/ evetл J

/iei/ áré v. teл Л /V

*oi eve
A

vi eve
am

о ©ve
óm eve 

vit ©ve
J

or в ve

összetett műit Folyamatos múlt
i /io/ evem 

/tu/ avéi 
/iel/ ave

A

/női/ a véri
л i

/voi/ vet
A 1

/iei/ aveau
л h

am avut 
ai avut 
о avut 

an avut
©^ feVUt
or avut

AA

Feltételes műitFeltételes .jelen
/io/ ai 
/tu/ ai eve 

/iel/ ar eve 

/под/ an ave 

/voi/ a^ ave 

/iei/ er ave
Л Л

II ©a fi avut 
ei fi ©vut 
ar fi ©vut 
an fi avut 

©t fi avut 

ar fi avut

ave
A

Felezólitd utódKötőmód
/io/ aa aa 

/tu/ за ai 
/iel/ ea ©ive 

/női/ sc ©vemл
/voi/ за avét 
/iei/ sa eiveл л Л

Segéd ige ként az ave ragozott hengsűl,y tslan 

alakjait használjuk: am, ai, o, an, et, or.

/el/ ail
Л

I
evet!

J
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Rendhagyó rígozasú ifcéк

Néhány i e ez egyszerű igealakokban több-kevesebb 

rendhagyóságot nutet. Rendhagyó ragozásnak e segédigék 

és az alábbi főigék:

da. do. dst /edni/

Folyamatos műit Kótómód
V . . 1se Lel ge 

/hogy adjon/

Felszólító módJelen idő
v Ide e: dal /adj!//io/ do 

/tu/ dei 
Ziel/ da 

/лох/ dágem 

/voi/ dáge$. 
/iei daЛ Л

da/ei 
de ge

dogéit 

/adjatok!/

'"J * * i&b xei >reЛ А

/hogy 

adjanak /

degéoi
d eget
dsgeu 

- u /' v. üa -.e

be. bio, bst /inni/

KötőLiód Felszólító mód. 
s£ iel be

/hogy igy éк/ /igyól!/

Jelen idő Földemetus ш.
biém be l/io/ bioЛ A

/tu/ bei 
/iel/ be

Л

/női/ biea. 
/voi/ bietл л
/iei/ be

л f*

biei ,»
bié 

biem
biet

y*

bieuЛ
v. bié

sa isi be
Л Л

/hogy igya
nak/

biet Sл
/igyatok!/

Io. iau. lot /venni, fogni/

Folyamatos
múlt

kötőmőd Felszólító módJelen idő

eá iel ie ie i/io/ isu 

/tu/ iei 

/*е1/ ie 

/női/ lom

/iei/ ie
л Л л

lom
lói /hog^ vegyen/ /vegyi

végyél!/
t Л

lo
sa iei ie

A A

/hogy vegye
nek/

1ош
L

lot 
?

lou V.
lot/

* J
/vegyetek!/

lo
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■Iflto» тъп!nk, minőit /enni/
-■Jelen idő Folyamatos múlt Kőtőmód Felszólító

mód
ilakiai mániák»! 

/egyélI/
/io/ maníntc 
/tu/ rnsnins adnkr^ 

/iel/ msninka .inks 

/női/ minkám .cinkem 

/voi/ üíinke^ minkst 

/iei/ manínká minkau
v. minké

ae iel/v

meninee 

/hogy egyék/ 

эЙ iei 
aiáninse 

/hogy egye
nek/

minket! 
/egyetek!/

sta. sto, stst /állni/

xelszóljtóJelen idő Kötőmód.Föl., ematos
múlt

et/óém
staéei
steóé

móá
űs iel sÓe 

/hogy áll
jon/

sta! /állj!//io/ sto
Л

/tu/ steiл
/iel/ sta 

/női/ st/éém 

/voi/ st/éét 

/iei/ eta

st/ceii
at/cet

, *1 staceu
v. staéé

atacétí
7

/álljatok!/
se iei éóe 

/hogy áll
janak/

vi .4. viu, vinit /jönni/

Fői;, far.atoa
múlt

1 elezólitóKötOUióaJelen idő
mód

vilié m wT .i- i vie viü/jöjj!/
/V Л

/hogy jöjjÓn/
/io/ viu 

/tu/ vií 

/iel/ vine
Л

/női/ viríém .л
/voi/ vií/ét

A >

/iei/ vine
А Л

vmei
A. /*vine

vir/em
vinét

. /», 
vmeu

vinet!
7

/jöjjetek!/
sa jei vie 

/bogy jöjje
nek/"Г /* v. vine
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IIgemódok és igeidők

A beás román nyelv járásban négy igenlőd ven; 
kijelentő mód, 
feltételes és óhajtó mód, 
kötöttöd, 

felszólító mód.
A kijelentő mód igeidői: 

jelen idő, 

összetett mült idő, 

folyamatos múlt idő, 

jövő idő.
A jelen idő egyszerű igealek. Az igeragozási 

rendhagyósá^ok legtöbbje a jelen idő ragozásánál ta
lálható.

A beás román nyelvjárásban két múlt idő van: 
az összetett múlt és a fol^amatos múlt.

az összetett múlt a gyakran és általánosan hasz
nált múlt idő. Az ave/bírni/ segédige ragozott hang- 

súlytalan alakjaival /am, ei, o, an', at, or/ ée a fő
ige melléknévi igenevével képezzük. Pl. am lukrat /dol
goztam./

A folyamatos múlt egyszerű igealek, inkább csak 

elbeszélésekben, tehát ritkábban fordul elő. Úgy ké
pezzük, hogy az igetőhöz kapcsoljuk az a. illetve e 

iuőjelet és a megfelelő szeméЛугаgot. A folyamatos múlt 
alakjai mindig véghangsúlyosak. A többes 1. és 2. aze- 

aiélyü alakjai gyakran azonosak a megfelelő jelen idejű 

alakokkal.
A jövő idő összetett igealak. Képzésénél a beás 

nyelvjárásban főigeként már nem hasznait oi, vi, о, 
om. vit. or segédigei alakokhoz hozzákapcsoljuk a fő
ige jelen idejű főnévi igenevét. Pl. oi lukra /dolgoz
ni fogok/.



-52-

A feltételes 6a óhajtó mód
A feltételes és óhajtó módban két igeidő ven; 

jelen idő /feltételes jelen/ és 

múlt idő /feltételes múlt/.
A feltételes .jelent az eá. ai. аг. а г/, et, or 

segédigei alakokkal és © fő ige jelen idejű főnévi ige
nevével képezzük; as lukra /dolgoznék/. fcgyes segéd
igei alakok eredete még я román nyelvben sem teljesen 

tisztázott.
A feltéteiea sültben a segédigékhez © főige múlt 

idejű /befejezett/' főnévi igeneve járul; ae fi lukrat 

/dolgoztam volna/. Az es fi. ai fi atb. helyett gyak
ran hallható. aj_vi, ai vi stb.

Példamondatok;
£0 m-as zgritili(kind as aínka karríe grasa. / eg- 

undorodnék, he zsíros húst enném./
10 m-ae fi /vi/ zgritixit,kind aá fi /vi/ minket 

karr/e graaa. Aiegundorodtam volna, ha zsíros húst et
tem volna./

A kütlmód
A kijelentő műd jelen idejének megfelelő alakjai

tól csak az egj.es és többes szám 5. személyében tér el. 

Ez a 2« személy« alak az egyes és többes számban azonos. 
Jellemző a kötónűdra e se kötőszó.

Оуакгоп használt igemód, és igen sok jelentésérnya- 

lata van. Kifejezhet parancsot, óhajt, kívánságot, ké
telyt /rndezerint trebuje /kell/» puce /lehet/ stb. 

igék után/. Gyakran használjuk olyan szerkezetben, ©hol 
a magyarban főnévi igenév ven.

/Га^.е о vinit kupilu-ß^ ea m-szuce.= Azért jött s 

fiam, hogy segítsen.
J-em porunáit, se remii akas* * Kegperancsoltam, 

hogy otthon maradj.
0 kizdelit sa pikuruzsska. * Kezdett esni./
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A felszólító mód
A felszólító módnak csak egyes és többes 2• sze- 

fiiéba alakja van, e többi személyben a kötőmód alak
jait használjuk. Az egyes szám 2. ezernélyu felszólító 

alak végződése az igeragozási csoportok szerint a. e 

vagy i: lukrat/dolgoz*!/, b* ée! /üss!/, bufcuri-ce! 

/örülj!/. A többes felszólítás e jelen idő többes &.
^.e. .. vei erezik: lukrét! /dolgozzatok!/« Rendhagyó
felszólító alakok:ade!/hozzf/, fa! /csinálj!/, zií/mondj!/.

A tiltást egyes számban s nu tagedószóial és az 

ige főnévi igenveévei, többes számben e felszólító ige- 

elek elé tett nu tagadóasóval fejezzük ki; nu lukra!
/ne dolgozz!/, nu lukret! /ne dolgozzatok!/

Igeneve к
A román nyelvtanok az igeneveket személytelen ige- 

módoknak tekintik, és ez igéknél tárgyalják, 

román nyelvjárásban az aláboi igenevsk találhatók:
főnévi igenév, 

melléknévi igenév, 
határozói igenév, 

szupinum.

A beás

A főnévi igenév
A főnévi igenév lehet л elan id ели, és múlt iüe.i...
A jelen ide.iü főnévi jgenév a beás szógyűjtemény- 

ben /szótárban/ az igék első alakja. Ezzel képezzük az 

összetett igeaiakok közül a jövő időt és a feltételes 

mód jelen idejét: oi lukra /dolgozni fogok/; a& lukra 

/dolgoznék/.
A múlt idejű főnévi igenevet в fi /lenni/ főnévi 

igenévi alakból és в főige melléknévi igenevéből képez
zük: fi vézut, fi luurat. lagyar megfelelője nincs, 

összetett igealakok /feltételes műit, szenvedő ragozás/ 
zésére szolgál. Fl. lo m-eé fi zgritilit, kind as fi 

ml ráca t lomét* /»t-.egundorod tara volna, ha zeiroe íjbedt et
tem volna/. Al fi vlng^ikfté/Iag^yóg^tanának, keg len
nék gyógyítva/.
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A melléknévi igenév
A beás román nyelvjárásban - az irodalmi román 

nyelvhez hasonlóén - сьек műit idejű /befejezett/ meli 
léknévi igenév ven /vazut/. heggyskrebban összetett ige- 

elasoK képzésére szolgál. A tárgyas igék melléknévi ige- 

neve lehet névszói állítmány és me.léknévi jelző is.
Ilyenkor nemben és számban egyeztetjük a hozzá tartozó 

sőt fokozható is. Pl. elaríina ©fumnto /füs-fónévvel,
tóit szalonna/. , lenina hsat a ©imata-i. Az a szalonna
I lolt./ alanine haste Bti »fumeta-i. /is,za aл ^
füstöltcbb/.

szalonna

A he tározói i genév
A hr tározói igenevet az if etőnoz járuló -Ind /-ind/ 

copzóvel képezzük» kintind /énekelve/. Lakaimind kinta. 

/Könnyezve énekelt/. Fluirind /flirind/ mine vasiig. 

/Fütyöréazve hajtja a teheneket/.

A szupinám
A latin supinum a neolatin nyelvek közül csak a ro

mán nyelvben meredt meg, foegvan a beás román nyelvjárás
ban is. Alakra nézve olyan melléknévi igenév, amely előtt 

elöljáró /legtöbbször a de/ áll. Elöljáró nélkül főnév 

lett belőle. Pl. apus de sore /napnyugta/.
A szupinum ige mellett célt fejez ki, főnév mellett 

ezt fejezi ki, hogy valami mire való, mire szolgál, xá- 

ХйжййхйхзеякХкtrász•ia Ezenkívül más szerepet is betölt- 

het a ezupinum e mondatban.
nirnba de beiaá ei greo de invetat. /А beás nyelvet 

nehéz tanulni./ - Ade troke maré de £ory*zitI/Hozd e nagy 

fórrázó teknőt!/
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A visszanató igék гадог^Зс 

A beás román nyelvjárásban jóval több a visszaható 

ige, mint a magyar nyelvben. í visszaható igeragozás 

abban tér el a cselekvő igéit ragozásától, hogy az i e- 

alakot megelőzi a megfelelő visszaható névmás. 
se spala. má ssal. г-óáiat /masakodni/

Jelen idő Jövő idő
/io/ 1ьй öpal 

/tu/ ce spel; 
/iel/ se spele 

/ао\/ ne spalám 

/vo^/ ve spalát 

/iei/ se spalá
Л /V

ffi-oi apáié
v л I/ce vi spala 

spáic 

n-om s pala 

V® vit s; als 

spále

s-o

s-or

összetett múlt
rn-am apaiét 

e-ai apaiét 

s-o
n-an' spalat 

v-et spalat 

s-oi* spáxet

iPolyaaiatoe múlt
/io/ ma spelem
/tu/ ce apáiéi
/iel/ se spala
/női/ ne spalat
/voi/ ve apáiig
/iei/ se spaiau v. spala

л ^

spálet.

leltételes jelen
V 1/ai-as apale 

c-a^ spála 

s-er epele 

n-an apela 

v-at spale 

s-ar spála

feltételes műit
ш-aá fi epelat 

c-ai fi apáiét 

s-er fi spalat 

n-an fi spelrt 

v-at fi spalat 

s-ar fi spalat

Felszólító módKötőméó
/iel/ sa se speise 

/iei/ se se spel'e
spal^-ce! 
típálete-va í
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Visszaható igeragozás a visszaható névmás
részes esetével

Érméi a ragozásnál a névmás részeshatározós alak
ja helyett előfordul a térgyeeetes alak is.
/^o/ mi &pal minile ve у: /\о/ me apai minile 

/tu/ ti spei' mínii’e vsgy : /tu/ Őe epei* mínil'e 

/iel/ se spala ínii'e 

/női/ r/e spalám mimre 

/voi/ va epriéit míoil'e 

/j^ei/ se spala mlnii'e

Visszaható ige helyett előfordul a személyes név
más részeehatározó esetével^ alkotott szerkezet:
ma zgri^il'esk 

ée zgritil'eác 

se z ritil'esce 

ne zgritil'em 

va z, ritilet 

se zt ritil'esée

Mondatok visszaható igékkel:
M-iitibrá*. /felöltözöm/ Ш& duk In set./ egyek a faluba/, 

w-iadráguscesce fiőorusta ku fateste. /А fiú szerelmes
kedik a lánnyal/.
ö-o vingikat bicag. /Meggyógyult a beteg/.
hu ce ingámfa asa de repe! /Шт mér,.esedj fel ilyen hamar/.
--o skumpit pita. /Megdrágult a kenyér/.
Um zgri^il'esk de minkére haste. /Undorodom ettől az 

ételtől/.
A visszaható igealak gyakran szerepel általános 

alany kifejezésére: őe zi<Se. /Azt mondják/.

vagy: mié mi-i skírba /undorodom/
skírbá /ип-ioroöoi/

i-i skírbá /undox'ocíik/
Л л

naua ni-i skírba /undorodunk/л

ше vi-i akirhs /тайтгтйtok/ 

lor l'i-i skírba /undorodnak/
A

tie
lui
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Á szenvedő alakú iuerc^ozás
A románban a cselekvő és a visszaható igék ragozása 

mellett a szenvedő alakü igeragozás alkotja a harmadik 

ragozási csoportot. A beás nyelvjárásban ennek az ige
ragozásnak kisebb szerepe van, mint a román irodalmi 
nyelvben. Főképpen állapot kifejezésére hasznóljá /a 

német Zustanpassiv megfelelője/.
A szenvedő alakú igeragozásnál a fi segédige ragozott 

alakjához a főige melléknévi igeneve járul. A melléknévi 
igenév nem és szám szerint változik.

fi blsstámat /-te, -t,-ce/ * átkozottnak lenni.
Jelen idő

biastárnát,-tá = elátkoztak, áthozott vagyok, 
biastárnát,-té * átkozott vagy, 
blastamat,-tá = ő átkozott, elátkoztáki

/%»/ misrx

/tu/ ^eáö
/ie/iel/ ieáéeл л /v

/női/ sinceui bl&stámat.-ce - elátkoztak minket;л j r

/voi/ sínéet blastamet,-ce = elátkoztak titeket,
blestemat,-ce » elátkozták őket, átkozottak./éej/ ás

/xel'e/
összetett mólt

am fost blástámat, -ts = el voltam átkozva, elátkoztak.

Folyamatos műit
eram blastemat - el voltam átkozva, elátkoztak.

Jövő idő
oi fi blastemat, -te * el leszek átkozva, elátkoznak. 

Feltételes jelen
ss fi blaatamat,-ta * el lennék átkozva, elátkoznának. 
Feltételes múlt
aé fi fost blastámat, -ts = el lettem volna átkozva. 

Kötőmód
iel se fie blastemat » hogy el legyen átkozva. 

Felszálltéra mód
fi blastámat,-te = légy elátkozva! 

fit biastárnát,-ce = legyetek elátkozva!
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ftegjeg.v zések;
Az igei aspektus kire., ezt se a beás nyelvjárásban.
A cselekvés befejezettségét, folyamatosságát, gya

koriságát stb. s beás román nyelvjárásban nem igekötő
vel vagy képzővel fejezik ki, mint а шеgyár nyelvben, 

hanem igeidővel, hetárózószóval vagy más módon.
Lukru pa índet. /dolgozgatom.Ikp. laeean dolgozom./

A iűuveltetős kifejezése:
Nincs muveltető ige vagy' képző e beás nyelvjárásban. 

A muveltetést cselekvő igeelakkal fejezik ki, esetleg 

körülírással, ál.: Am fákat таза ke astalosu. /Csinál
tattam asztalt az ssltalosael/. 'írpesce-t kámasa ku 

umierastal/Varrasd те az ingedet ezzel az asszonnyal!/ 

személytelen igék főleg időjárásra és természeti 
jelenségekre vonatkoznak: píroá /esik/; ainze /havazik/, 

duruiesde /dörög/, skripesce /viliömlik/.
Igei kifejezések a beás román nyelvjárásban.
A beás nyelvjárás kedveli az igei kifejezéseket.

Igék helyett gyakran használt igei kifejezések: 

ere de glnd /akar, a román vr-еэ beás megfelelője/, 

mi i© frig /fázom/; mi ie lomé /éhes vagyох/; 
газе fűm /fistól/; umbr& faáe /'beárnyékol, árnyékot 
csinál/, trele din lul© /pipázik, szívja a pipát/; 

vraáíbá fade /roaazalkodis, rosszaságot csinál/; 

se fade voie /mulat/; se puné zos /lefekszik/; 
ie same! /vigyázz!/ ; lot same! /vigyázzatok!/
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h e tár о z ó a z 6 кA
Jelentésük szerint megkülönböztetünk helyhatározó- 

idŐhatározóézókat és módhetáro2ósaókí?t. A tu~szókat
lajdonképpeni h-tározószókon kívül számos mellénév, mel
léknévi igenév és főnév is használatos hstározószóként.

defy határozószók
A helyhet^rozószókrmk e marker nyelvben meglévő 

irányhármassága - hol, hová, honnan kérdőszóknak meg
felelően - e beás román nyelvjárásban nincs meg, a hol7 

és hová kérdésekre felelő határozó®zókfit ugyanis ala
kilag nem különbözteti meg. 

lse , ais/е/ = itt, ide.
AÍá ás ore kíóe izvónuЛ/itt vsa néhány forrás/, 

oáide éis! /Gyere idei/ 

skuló * ott, oda.
Akuló lükre berbátu-m. /Ott dolgozik a férjem/.
Ma duk akulo. /Ойemegyek/. 

dg-lse = innen.
ba-ise se v£ge кгозе biserisi /de biséfcika/./Innen 

látható a templomtorony/. 
lontru & bent, be.

De se ^esc in lóntru, /ka/ bírna-i vréme. / .ért vagy 

bent, jó az idő/
вfara ~ kint, ki.

Vara mié mi-i drag sa lúkru afare. /»»y -.ron szeretek 

kint dolgozni./
Lu-ce mtmtá, ka ai de gínd aa hiknesc. /fenj ki, ha 

hányni ekerezi/
í V »ueoarce - messzej aprope ~ közel.

Depár&e /apróре/ sad de sat./« essze /közel/ lakom 

a falutól./
dinióntru = bentről.

Heide dínlóntru! /Gyere ki bentrőlI/ 

hun^e - hol? hová?
rfúnge aj neekút? /Hol születtél?/HÚníe alersv/.tová futsz?/
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dung e?- honnan?
Dunge о vinit gindakueta? /Honnan jött ez a bogár?/ 

lnkut.ro? = merre? 

ínkutro de due? Л erre mész?/
dínkutro? - honnan? merről?

Dínkutro vii? /Honnan jösaz?/
A magyar igekötőknek megfelelő szavakat s beás 

román nyelvjárásban a határózószókhoz soroljuk.
Inasói = vissza

n-om intorse inakor. /Vissza fogunk fordulni./
T-am dat kultfi inapoi./Visszaadtam a kosaradét./
J r n

sua - fal
Oi muita, akrie susí /ki fogom felejteni, ird fel / 

indarát = félre 

L'u-őe indárátí /lienj félni/

Időhatárózószók
cku = most.

Aku isse ginti./ őst jön a foga.„őst jönnek a fogai./ 

atuns * ökör.
KÍaA akuio sm ееsut. ttunl tinar áiram. /Amikor ott 

laktam, акког még fiatal voltom./ 

aatez = ma.
Aatez om ferbe l'ince. / g lencsét főzünk./ 

ier’- tegnap.
s»-ai fakut ier^? /Лit csináltál tegnap?/ 

jalniter, elaitier -tegnapelőtt.
Alsiter am fost aiá. /leggapelőtt itt voltam./ 

mine * holnap.
ler' hesta lók n-an eflat, si mini sis п-ош afla. 

/iegnap ezen a helyen találkoztunk, és holnap ie itt 

találkozunk./
poimíni - holnapután.

Poiiníni om lukra, /holnapután dolgozni fo unit./ 

demult s régen.
Demult am masinát gr о la muroriáka mis.ő. /fíégem kis 

melómban őröltem /őröltettem/ búzát./
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ni sk ind = a ohr;.
Nilkínű n-em vazut-o p£ nevest&sta./bofta nem láttam 

ezt в menyecskét./
nisucL to = soha.

Niáudato п-аш fost in sstuste. /soha nem voltam ebben 

a faluben./
ovik = mindig.

Kupilusta uvik askulta vorbe. /Ez a gyerek mindig 

szót fogad,/
totdauna = mindig, örökké.

Totdeuna kintá fateste./£z a lány mindig énekel./ 

udata = egyszer, egykor.
Udatá arí sezut ais. /Egykor itt laktunk./ 

korán /magyar/ - korán.
Koran m-atn skulat aetez. /fe'a korán keltem./

Módha tárózis sók
A módhatárózószókhoz soroljuk a beás román nyelv

járásban azokat c szavakat is, amelyek a magyar nyelv
ben állapothatározőszóként szerepelnek. Ugyancsak ide 

vesszük azokat © szavakat is, amelyek в magyarban © 

módosítószók csoportjába tartoznak. 

áss * ügy, így.
Asa trebuie sä fak&. /így kell csinálni./ 

bine = jól.
kupiluata biríe ínvata. /А fiú jól tanul./ 

kuni? = hogy? hogyan?
Kum ieáci /iiogy vagy?/ Om sfatui de lukrusta,kum о 11 

/«egbeszéljük, hogyan lesz a dolog./ 

niskum =■ semmiképp, semmiképpen.
Eickum n-sin de g-ind stí remii ekulo de Giriere, /semmi
képp nem akarok vőnek ottmaredni./

orikuci. orikumv* - valahogy, valahogyan.
Orikumva om kuete. /Valahogyan megélünk.' 

repe c gyorsan.
Bgpe 1-om íneura pfe fisorueta. /Gyorsan meghúzásltjuk 

a fiút./
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for£e = nagyon.
ForÖe ws huiSéunit. /Nagyon elfáradtam./ 

tere * erősen, nagyon, Hangosén.
Tere vorbesk. /Hangosan beszélek./ 

una * együtt, /Össze/.
Una-s nemű. /Együtt a rokonság./ 

fl-en aflat uns./összetalálkoztunk./
none itat = szüntelen, szakadatlanul.

Honsitat ploie. /-zakadatlanul esik./ 

anume = pontosan.
Amimé de dói er/ áegem eis./Pontosén két éve lettünk itt./ 

girept e tényleg, valóban.
Girept k-akulo lukra. /Valóban ott dolgozik./ 

nu ~ nem.
lebe = alig

Pabe m& duk pa pisoru-m, ka n'eg ieéce pä iel./Alig me
gyek © lábamon, mert tyúkszem van rajta./ 

tetune - mindegy.
лie mi-i totuns, о vit vini, о nu vit vini. /Nekem 

mindegy, hogy jöttök vagy nem jöttök./ 

азэ-ds = igen, úgy van.

nlőforduinak a beás román nyelvjárásban határozó
szóval egyenértékű szókapcsolatok is, pl.: 

pa Inset = lassan.
Pa iaUet lukra,ka-i selos. /hasssn dolgozik, mert lusta./ 

ku rreu * nehezen.
Ku greo lukru 

a derekam./
In oí’írsit = végül,

in sfír^it am a£uns ín lat* /Végül a faluból érkeztem./

ne йоге mil^uka. /Hehezen dolyjzom, í
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elöljárók
A megyar névutók és hetározóragok helyett a beűs 

reman nyelvjárásban rendszerint elöljárókat találunk.
A legtöbb elöljáró tárgyesettel 611, csak néhány áll 

birtokos esettel. Elöljárók utón a főnév általában ha
tározatlan alakú.

Alaki szempontból az elöljárók lehetnek egyszerűek 

és összetettek.
Sávszerű elöljárók:
de * -ról, -ről.

De cine sfétién. /Rólad beszéltünk./ 

fér/а/ * nélkül,/kívül/.
О mers far© női. /léikülünk ment el./ 

far de sode /tréfán kivül/.
in = _ban, -ben, -ba, -be,/-ra, -re/.

Ö lukrat ín gard. /А kertben dolgozott./
Kind ош eíuní/e/ in sat? /likőr érünk & faluba?/
0^ aka$8 ^ube in ku^./Л szegre akasztom a kabátot./ 

íntre * között, közt.
íntre iejj iukru si io. /Köztük dolgozom én is./

la - -nál, -nél; -hoz, -hez,-höz; -ra, -re;-ben,-ben. 

Le női eege. /Nálunk lakik./
Be fel aiandek ai scepatst la kri^un / ilyen ajándékot 

kaptál ksi'ácsonyra?/
Io mesin la more gro. /Búsát Őrlők a malomban./ 

tcu =-val, -vei.
Ku voi о mers. /Veletek ment,/ 

lings - mellett.
LÍnga női sage, /ellettünk lakik./

pe. pa * -on, -en, -ón; -ra, -re;/a magyar tárgyrag/ 

i: / buba—,r vÉriii /Kie pattamáa ram a s fereáa*/
L-am akuperit p© mákaéel./Betakarta* a kicsit./
Nu kalk© pa ballige! /Ne lépj a trágyába/ trágyára/!/ 

nentru * -nak, -nek, -ért, számára.
Pentru voi lukiu. /irtetek dolgozom./

л

A z

/
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dupá у. áaoÁ - után.
«.£ duk dapá voi. /Lt ínatok ше^ек./ 

din = -bói, -bői.
Oi akára gunoi din iátelo. /Kihordó® a trágyát az is
tállóból/ Viu din set./ A faluból Jövök./ 

sub * alatt, eiá.
áub masa sage litt* /Asztal alatt ül a cica./

Összetett elöljárók
Két vagy több egyszerű elöljáróból állnak. 

de teltre - felől.
i:e •• vtre aa% lefll viatu« /4 fala f#161 fúj a aiél»/ 

de la * -tói, -tőlj -ról, -ről. 

le la vo£ vine. /Tőletek jón./
de lin..K = mellett, mellől.

De ling£ á&nt 8® estríns floril'e. /Az árok mellett 

szedte® a virágokat./
de sub =• elatt, alól.

lóe-i kuj^bu de sub gang. /Itt e fészek az eresz alatt./ 

de sub pod /a híd alatt
de db lingo = mellől.

Aduna ue p& línge fel kukuruzusta! /~zedd össze a 

fal mellől /mellett/ e kukoricátl/
Гаг/V óe * nélkül.

far de vorba о /uers. /^z6 nélkül elment./ 

far de aodá /tréfán kívül./ 

pina la = -ig.
pina la kesssta о vinit au női./Eddig a házig jött velünk./

Elöljáróként szereplő, határozott névelővel ellátott
határozószók

de-deaubtu uasi /az asztal alatt/; 

dlnapoiu K.esi / a ház ec sött/, 
cinenÓe v. de-dinence ko^í / e ház előtt/.

-ли ,-oi líemnu vu. / '..uz regeit fMI I fa» /
Л »d
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kötős z ó кA
Alakjuk azerint a kötőszók lehetnek egyszerűek 

és összetettek.
Egyszerű kötőszók: da /de/, dale /ezért/, deka /he/, 

ks /mint/. ka /hogy, mert/, о /vagy/, áá v, si /ésé , 
tot /mégis/,_sa /hogy/.
összetett és páros kötőszók: dapa se /miután/, 

sa.■.se v. si...si /is...is/. niá...nis /эеш 

sem/» о... о /vagy • • • vagy/, rm numa... de & i /nem
csak ....hanem...is/.
Mondatok egyszerű kötőszókkal:

Ais о vinit. da n-o lukr; t./Idejött, de nem dolgozott./
0 ploat, daie n-o vinit urtaku-m. /Esett, ezért nem 

jött a barátom./
Рака о vini, ош lukra, /па jón, dolgozni fogunk./
Alá fel de dulse" ka mere de stup./Olyan édes, mint a méz./ 

N-o vinit urtaku-m, k-o ploat./Nem jött a barátom, 
mert esett./
Astez ojL lukra, о m-oi huguríi. /Ув dolgozom vagy pihenek./ 

Bmg In ni mtá. - <yipeak. /Cérnát fűzök a tube, hogy 

varrják./
.-or speriat. s-or al'ergat./Megijedtek és elszaladtak./ 

ькшвр ái, tot l-о lot./Prága, mégis megvette./
Jiíiondetok összetett és páros kötőszókkal:

Pápá se о minket, о mers, sá lükre. /I iután evett, 

dolgozni mént./
flkulo /о/ fost sí kupilu. si tata-su./Ott volt a fiú 

is és sz apja is./
Nu nuaa kupilu о fost akulo. áa si tata-su. /Nemesek 

a fiú volt ott, hanem az apja is./
Kötőszóként állnak a mondatban a kérdő határo- 

zóezők/ kind, kum, hunge/ és a kérdő névmások /ée, 

áine, karé, kit/, ha vonatkozó értelműek.
Atuné vine, kind flámínd ai. /Akkor jön, amikor éhes./ 

Asa-l fék, kum poä. /ügy csinálom, ahogy tudom./
Akulo om merze, hungo ier' an fost./üde megyünk, ahol 
tegnap voltunk./

У v • • •
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Kare-i flamínd, kapata s& maninle. /Aki éhes, kap enni./ 

Atíta /о/ fost. kit о rgtá de kar. /Akkora volt, mint 

/amekkora/ egy kocsikerék./
szerepük ezerint a kötőszók lehetnek; 

aellérendelók és alárendelők.
A mellérendelő kötőszók mondatrészeket és mellérendelő 

összetett mondatokat kapcsolnak, ez alárendelő kötőszók 

pedig alárendelő mondatösszetételeket.
Pl. mellérendelők;

О vine, о ramlne, Aafcy jön, vagy marad./
Bicsg a^, tot lukra. /Bete , mégis dolgozik./

Alárendelők:
Nu sőu, de le s-о atitst./Nem tudom, miért lett ingerült./

/Nem tudom, miért mérgesedett meg./ 
Ahala kai me£ míndru /о/ fost, pá karé ^.er 1-am vszut.
/Az a ló szebb volt, amelyiket tegnap láttam./

indulatszókA z
Az indul tszó érzelmet, indulatot, biztatást fejez 

ki, vagy hangokét utánoz. Nem illeszkedik be mondatrész
ként szervesen a mondatba, hanem rendszerint tagolatlan 

mondetazó, s utána vesszőt vagy felkiáltójelet teszünk. 
Kiejtésénél fontos szerepe van a hangsűlynak, de ezt 

írásban nem jelölhetjük.
Mondatok indulatszókkal:

Va^, m-am puns piloru. /Jaj, megszórtam a lábam./
0, de bűne kedva ami /Ah, de jó kedvem vanI/
Heil Se fás? /„.eji kit csinálsz?/
No, purríem! /Na, induljunk!/
üai, sá purnecsJ /nyerünk, induljunk!/
Pst, nu felet lärme! /Pszt, ne lármázzatok!/ 

des, puilor, ín lontruí /hess, csibék, befelé!
Haide! /.у ere! Jöjj!/
Haiti v. Haidet! /üyerte! Jöjjetek!/
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ii о n d a t t s n
A magyar és a beás román mondó tszerkesztés között

nincs lényeges eltérés, mindkét nyelvben vizsgálhatjuk 

a mondatokát minőség, tartalom ée szerkezet szempont
jából.

minőségileg a mondatok vagy állítók, vagy tagadók. 
Tartalom szerint a mond-1 lehet: kijelentő, óhaj

tó, kérdő, felszólító és felkiáltó.
szerkezet szerint megkülönböztetünk egyszerű mon

datokat ée összetett mondatokat.
Mi itt csak szerkezeti szempontból vizsgáljuk 

részletesebben a mondatokat.
Azé ír у q zer-ú mondat 

Az egyszerű mond t főrészei ez alany és az állít
mány, bővítményei a jelzők, a tárgy és a határozók.

Az alany
Az ©lány sz a mondatrész, amelyről az állítmány

ban valamit állítunk. Kérdései személyre: sir/e 7/ki 
kik?/, nem személyre; le? /mi? . ik?/

A személyes névmással kifejezett alanyt - miként 
s magyar nyelvben - s beás román nyelvjárásban ie csak 

akkor tesszük ki, ha nyomatékos, mivel az állítmány 

személyragjai megjelölik az alanyt.
Uä duk ín e&t, li tu ramíi ékes. /А faluba megyek, és 

te itthon maradsz./
Jo ев duk ín sut, tu raciiíi anas. /t,n megyek a faluba, 

te maradsz itthon./
Az általános ьlány kifejezhető úgy is, mint a ma

gyar nyelvben, de elég gyakori a visszaható ige 5. 
személyu ©lakjával való kifejezése. /А magyarban ez a 

kifejzési mód nincs meg!/ >e -zile.. ./Azt mondják.../ 

Alany tslan mond- tok. A magyar nyelvhez hasonlóén 

a beás román nyelv járásban is hiányzik ez alany olyan 

mond: tokbeh, ahol sz állítmány természeti jelenséget 

kifejező személytelen ige: pleuá /esik/, scripesíe 

/vdllámlitc/, s-insej eéce /esteledik/.
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A z állítmány
Az állítmány ezt fejezi Jci# emit az alantról 

állítunk. A beás román nyelvjárásban van i&ei és 

igei-névszói /összetett/ állítmány, puszta névszói 

állítmány - tehát ragozott igei rész nélkül - azon
ban nincs. A magyar nyelvben viszont a névszói ál
lítmány nagyon gyakori. 

bunga-i kalíeests. A osszú ez az űt./
Az igei-névszói állítmány szerkezete olyan, űánt 

& magyar nyelvben. A magyarban neonban csak a van, 
lesz, maxiéi igék mellett, tehát jóval ritkábban for
dul elő.

Az alany és az állítn^qy egyeztetése eltér a ma
gyartól. A beás román nyelvjárásban az alanyt és az 
igei-névszói állítmány névszói részét nemben is egyez
tetjük, ha ez az utóbbi melléknév, 

rate sanatosa-i./ A lány egéozoéges./
A szenvedő szerkezetben is egyeztetjük az alanyt 

és az igenevet, de a beás nyelvjárásban a szenvedő 

szerkezetnek csak az állapotot kifejező változata 

/Zustandpassiv/ fordul elő.
Usil'e-s puée /Indiáé/. /Az ajtók be vannak csukva./ 

iarba-i kueit£. /A tű le van keszálva./л л

A jelzők
A jelző a jelzett szóval kifejezett élőlény vagy 

dolog tulajdonságát, számát vagy birtokosát jelöli. 

Aszerint, hogy milyen szófajjal fejezik ki a jelzőt, 

megkülönböztetünk: melléknévi jelzőt, számnév! jelzőt, 
főnévi jelzőt, igenévi jelzőt és határozószói jelzőt. 

í.ellóknévi jelző 

Kérdései: áe fel de? karé?
A magyartól eltérően a melléknévi jelző, he nincs 

kiemelve, a jelzett szó után áll. A magyar nyelv ha
tására azonban néha eló'fordul в jelzett saó előtt is. 

Búbé miká-i pa ubr&z./Kie pattanás van az arcon./
Kal'e buns /v. buna kal'e/ duőe ín eat. /Jó út vezet, 
a faluba./
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-»zámnévi .jelző
Kérdéseis kit? kiée? ©1 kieeíe?
A száamévi jelző © megyárhoz hasonlóan a jel

zett szó után áll.
áiné káé ás 1© marzina paduri./ öt ház van az erdő 

szélén.
Főnévi jelző
/ főnévi jelző lehet birtokos .jelző, elöljárós 

főnévi jelző és értelmező.
A birtokos jeiZő kérdései a karéi?
A beás román nyelvjárásban a birtokos szerkezet 

szórendje eltér a magyar nyelv birtokos szerkezetének 

a szórendjétől: a magyarral ellentétben a birtokos 

jelző a birtokszó után áll.
Pa virfu lWnului sage Őora./A fa tetején ül a kánya./

Az elbl.iáróB főnévi jelző kérdése; se fel de? karé? 

Ez a jelző gyakori a beás román nyelvjárásban. Magyar- 

megfelelője általában tulajdonságjelző vagy összetett 

szó: retjéül ku brínzs /túrós rétes/; plоie ku gate 

/jégeső/; fsta de sóba /a szob© földje/; ksrríe de vaka 

/marhahús/; kosina de pork /disznóól/; kálué de luta 

/húrtsrtó nyereg a hegedén/.
Az értelmező az előtte álló főnevet magyarázza,

értelmezi.
Akulo /о/ fost kupilueta, unokáin urtakului/ Ott volt 

© gyerek is, barátom unokája./ - Aiáe 1 i, i ±o&6e Zeml'e, 
vaka-ta. /itt legel a Zsemle, a te tehened./

A névmási jelző
A magyarban csak a kijelölő jelzőt nevezzük név

más! jelzőnek, a beás román nyelvjárásban bármilyen, 

jelzőként álló névmás lehet névmás! jelző.
De kustu lu^ purine ecu. /Az életéről keveset tudor,./ 

iiiá о fost si muma-ta. /Itt volt az anyád is./

A határozószói jelző
A jelzőként szereplő határozószó előtt rendsze

rint a de elöljáró áll. A határozószói jelzőnek a
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magyarban legtöbbször határozóézóból képzett mellék
név felel meg.
Ploia de ier' foráe buná /о/ fost./А tegnapi eső na
gyon jó volt./

Az igenévi .jelző
Az igenévi jelzőt a beáe román nyelvjárásban 

rendszerint szupinummal fejezzük ki. 

ü kumpáret о troka de forrzit./Vett forrázó teknőt./ 

Ahests-j. epá de bot. /Ez ivóvíz./
fíasta brista-jj de suplit. /Ize bicska faragásra való./ 

A® adus karbol'e de minket./Ennivaló burgonyát hoztam./

A tárgy
A román nyelvtanban a tárgynak és a határozónak 

közös neve: complement /bővítmény/'. Ezek elsősorban 

az állítmány bővítményei. A "complement" négy nagy 

csoportra tagolódik; ezek: complement direct, comple
ment indirect, complement do agent és complement 
circosstan$ial. A complement direet"a magyar tárgynak, 

a "complement indirect" a magyar részeohatározónák fe
lel meg, a két másik csoport a különféle határozókat 
foglalj® magában. A csoportokon belüli részletesebb 

felosztás eléggé hasonlít a magyar nyelvtanéhoz, 

ezért mi gyakorlati meggondolásból mellőzzük a román 

"complement” szerint történő csoportosítást, és csak 

a magyarhoz eléggé hasonló részletes felosztást adjuk. 

Természetesen figyelembe vesszük a beás román nyelv
járás sajátos, фagyartól eltérő szerkezetét.

A tárgy rendszerint tárgyesetben élló főnév vagy 

főnévként h eznélt r.ás szó. Kérdései: pe áirle? ёе?
A beás román nyelvjárásban a tárgy közelebb áll a ha
tározókhoz, mint a magyar nyelvben.

Ha e mond t tárgyi személyt jelölő főnév vagy név
más, általában pe /pá/ elöljáróval áll.
Umueta uvik biastárná pá somsedu. /Íz az ember mindig 

átkoz, e a szomszédját./
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Oi suf la blsik sta. /Felfújom © hólyegot/ disznóöléskor// 

uordalu о mlnat vaáil'e in legelő./А csordáé kihajtott 

© teheneket a legelőre/.
Pa sine ai vazut? /Kit láttál?/
*5-a^ v«zut? / it láttál?/

A beás román nyelvjárásban а ре /ре/ elöljáró eló- 

fordulhat ritkán akkor is, ha a mondat tárgya nem sze
mélyt jelentő szó.
$u-l inline. pa felül /Ne бárоzu be a falat!/
Nu-1 ínvrlíbi рё кini l^stál /ha mérgesítsd a kutyát!/ 

ri ziik nu 1-am aflat pá ka^ai. /iárom napig nem ta
láltam a kiskutyát./
Maiina dule pl glzalusta. /mozdony viszi a vonatot./

A mondatban a tárgy gyakran ismétlődik hangsúlytálén 

névaiás alakjában.
Zdrsn^iná-1 pa kupilustsí /Rázd fel a gyereket!/ 

ь-óm innegri ft lusta ku fis to í/eru. /Befestjük a 

falat fekete festékkel./
Am bil'it-o bir^asta. /i egnyáztam a birkát./
An; lltit-o kal'esste. /Kiszélesítettük az Utat«/ 

hu l'e kunosk /ре/ hello tcinlile ./Nem ismerem ezeket 
a dalokat./

A része8he tárózó
A magyar részeshatározcnek © beás román nyelvjá

rásban vagy részeehatározó esetben álló főnév, illetve 

főnevet helyettesítő más szó, vagy elöljárós szerkezet 
- rendszerint l£ elöljáróval - felel meg.

Kérdései: ajkureiv la line? Is le? pentru line 

ürtöku-m múlt bari о üst fiáorului. /А barátom sok pénzt 
adott a fiának./
Aae sksun olltlui/v. la gosc/./Hozz széket a vendégnek!/ 
Pleat oi da puilor./ ását fogok adni © csibéknek./
Paji tita kupilustuiei/Adj em i a gyerekneki v. Szop
tasd meg a gyereket.!/

A ’’Fázom.” "bzomjas vagyok.” stb. magyar monda
toknak a beás román nyelvjárásban róoseshctározós
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szerkezetü mondatok felelnek meg:
Mi—i frig. /iázo&.J
Mi-i seée./uzomjas vagyok/.Mi-i vagyok./
ái-i groz&. / ef vagyok rémülve./
.i-i skírba. /Undorodom./

A tárgyhoz hasonlóan e részesbetárоzó is ismét
lődhet a mondatban hangsúlytálán névmásként.
Iftt-jl dá olt sénináe la vakít. /Nem ad enni a tehénnek./ 
lie ^-oi da fcumSteöe báni./Neked adom a pénz felét./ 

Mié mi-i drag aa lukru afara./Szeretek kint dolgozni./

A h> l.yi atározó
Kérdései: hun^e/hol? hová?/; dun^e? /ЬоппашД

pina hun^e?/meddigV,inkutro?/aerre ?/.
A helyhatározót határozószóyal vagy elöljárós 

névszóval fejezzük ki.
In bal'iga о zuket vaka./Trágyába feküdt s tehén./
Du őe u^áre mai inkulo! /genj kicsit odébb!/
De sub kese-д. pimi^a./A ház alatt pince van./

A beás román nyelvjárásban a hol? kérdésre felelő 

helyhatározók alaki szempontból azonosak a hová kérdés
re felelőkkel;

ä duk la doktor./ egyeк az orvoshoz./
Am fost la doktor./ Az orvosnál voltam./
0 viliit la női unŐusta• /Eljött hozzánk a nagybácsi./
Q fost la nőj áiriere-m./Nálunk volt a vöm./ 
tv er j ín да rá./ vegyek a kertbe./ 

ot.e zue ín . érd luürem./Egész пар a kertben dob oztam./

Képes hely határozó
De h&sta om an sfatiit. /Erről az emberről beszéltünk,/ 

Aste óop6e de taltal botira am ínvisat. /Éjjel as 

üregepámról álmodtam./
Uvik múlt <&£ gíngaak de fateste, /iádig sokat gon
dolok erre a lányra./
ülte rot&ce ai ín kupilusta. /Sok rosszaság van ebben 

a gyerekben./
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Az időhetározó
Kérdései: kind? de kind? pina kind?
Az időhetározót kifejezhetjük puszta főnévvel, 

elöljárós főnévvel és hetározószóval.
Viner am fost la kupilusta./Pénteken a fiamnál voltam./ 

ín aeptemina e-o trekut аш fost la iel. /Múlt héten 

voltam nála./
£er' аш astríns buret in padure./1egnap gombét szedtem 

az erdőben./
Le astez inence mai mult lukru em. / iától több a munkám./

Л

Tot /totaaime/ in gard lukram. /Mindig a kertben dol
goztam./

A számhatározó
A román nyelvtan a számh&tározót az időhatározóhoz

sorolja.
Kérdései: de klóé őri? in kióe rindur? 

ín tri rlndur' аш minket, /báromszór ettem./ 

űri kíce i'lndtu/ am fost in sat. /néhányszor voltam a 

faluban./

Az okh©tározó
Az okhstározót olyan főnévvel vagy főnevet helyette

sítő szóval fedezzük ki, amely előtt de elöljáró áll. 

Kérdőszava: de se
A de se n-aj putut vini /Mért nem tudtál jönni?/
Be bicesug л-am putut vini./Betegség miatt nem tudtam 

jönni./

A célhetározó
A célhatározót elöljárós főnévvel vagy elöljárós 

névmással fejezzük ki.
Kérdése: pentru £e?

Pentru se si mers le bolt©? /tiiiért mentél a boltbe / 

Pentru sare m-ein due la boltéi./bőért mentem a boltba./ 

Du ce de pá bebe! /i enj e bábáért!/
Pentru kupilusta aas vinit./A fiúért jöttem./
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A módhatározó
A módhetározót kifejezhetjük hftározószóvsl, mel

léknévvel, melléknévi vagy határozói igenévvel.
Kérdő szava: kum?

Ahasta om force tare sfatl^eáce. /Ez az ember nagyon 

hangosan beszél./
Kupilu fluirlnd adná vak8. /1 fiú fütyörészve hajtja 

a teheneket./
A román nyelvtan a uiódha tározókhoz sorolja a ma

gyar állapothatározót is.
\*l'¥bS i Ш . Ш' IЛ' О dili#/

A hasonlító határozó
A hasonlító határozót általában olyan főnévvel 

vagy főnévként élló más szóval fejezzük ki, amely előtt 

a ka /mint/ hasonlítószó áll.
Kérdőszevaj кum?

AlWgá ka iepurl'e. /Nyűiként fut. fut, mint a nyúl./ 

Ra&eéőe ks oroslan. /Ordít, mint az oroszlón./
Ka ku urteku-m sfátíiesk ku <Hne. /Barátomként beszélek 

veled./
L-am aáutat ka p£ urtaku, tot га-on álelit. /Úgy segítet
tem, mint barátomat, mégis megcsalt./

Az eszkózhatároző
elöljárós főnévvel vagy fa-Az eszközhatái'ozót ku 

névként álló más szóvei fejezzük ki. 

Kérdése: ku ée?
Ku karú am adus l'emne. / öcsivel hoztam a fát./
Astez ku negru /kai/ am vinit. /Ma a feketével /a feke
te lóval/ jöttem./

Kifejezhető az eszközhatározó olyan birtokos eset
ben levő főnévvel is, amely előtt ku aiutorvljj Kifejezés 

áll.
Ku aáutoru urtakului eia sífiáit lukru. /А barátom segít
ségével befejeztem a munkát./
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A társhetározó
A tárehatározót ku elöljárós főnévvel vagy főnév

ként álló más szóval fejezzük ki. 

kérdései: ku sine? ku le Г
lots, zur am umbiet ín padure ku haiduku. / аж ni i as 

erdésszel járkáltam az erdőben./
Ku kínil'e pazesk vasiíe. /a kutyával őrzöm a teheneket./

A z mond a tö s s z e t e t t
Az Összetett mondatok lehetnek mellérendelők és 

alárendelők aszerint, hogy a tagmondatok mellérendelő 

vagy alárendelő viszonyban állnak egymással.

A mellérendelt mondatok
A mellérendelt mondatok a köztük levő viszony sze

rint lehetnek kapcsolatosak. ellentétesek . választók. 
következtetők és та~.уarázók.

kapcsolatos mondrtok 

Kötőszók: áíi /v. l£//ia, és/; ai 

da li /nemcsak
niákf /sem

w-or speriat, l-or aJer&et. /Megijedtek és elszáradtak./
. ,~le mi-i"-.irg.g -»i-44».к ine, si. de mit a. /. aernte;:. 4—t
-ér ■.'& i-.fsOSn t. 1-fr-. /
Merlem, l-om vige kalu. /Elmegyünk, és megnézzük a lem t./ 

Mike skrie, niska vine, /bem nem ír, sem nem jön./ 

hu пиша о fost als, da s-о szutat. /летеэак itt volt, 

hanem segített is.

si /is is/;* • • » * «

nil/is/i nilhanemnu numa se• • • • * • • • ♦ • • *
sem/; niéké sem/.• * * • • • • » *

Ellentétes mondatok 

Kötőszók; de /de/; tot /mégis, de/, 

g-oi dule, da repe viríi ínnapoi. /Elmegyek, de ham* г 

visszajövök./
ült 1-am asciptet, da n-o viríit. /bokát vártam, de nem 

jött./
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Alanyi mellékaonck t
Legtöbbször az összetett mondat elején áll.
Kötőszói: karé /aki/, hál le /aki, ami/, 

rial se nu lukra, nil si maninle. /Aki nem dolgozik, 

ne is egyék./
dal K-o fost ier ais, ahala m-о dús karte. /Az hozta 

a levelet, aki tegnap itt volt./
<are-i flamind, kapatá sl manínse. /Aid éhes, kap enni./ 

Ahal© mai iges li, karé manti alunle ais. /Az az üresebb, 

aki előbb ideér./

Állítmányi mellékmondat
Az éllítmányi mellékmondat a főmondat igei-névszói 

állítmányénak névszói részét fejti ki.
Kötőszók: se /hogy/; ke /hogy/.

A lu taci kivensag ei, el-1 ta£ l'emnusta afere. /Apám 

kívánsága az, hogy vágjam ki ezt a fát./
A lu geág'i purunáalé о fost, к/ éi dumiríiká aá lukru.
/А gazda parancsa volt, hogy vasárnap is dolgozzam./

Jelzői mellékmondat
Sokféle kötőszava lehet a különböző jelzői mellék- 

monda toknak: ke /hogy/; koré /aki, ami, amelyik/i le 

/ami,amelyik/; kit /ahány, amennyi/ stb.
Alá fel de lűíndrl /о/ fost kcsasta, k& lungl am bamulit-o. 

/©lyan szép volt a ház, hogy sokáig bámultam./
A haluie kai 1-am lot, karé sage ais. /Annak a lovát 

vettem meg, aki itt lakik./
A halóra kstene an' fost la marminle, karé ín táboré or 

klzut. /Azoknak a katonáknak a sírjánál voltunk, akik 

a háborúban estek el./
Atíce gain1 am, kit ai destul 1© tot namu. /Annyi tyú
kom /baroafim/ van, hogy az egész rokonságnak elég./ 

Floril'e a h&luie gard mai míndre-з, Lunge an lusrat. 

/Annak a kertnek a virágai ezebbek, ahol dolgoztunk./
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1árgy i ше llékraonds t
Kötőszók: ka /Ьоьу/; ss /hogy/, áa/amit/ stb.

Vad, ka iel lukra. /Látom, hogy /6/ dolgozik./
Ám zis, ka mine oi vini. /; onat&m, hogy holnap jövök./ 

,aie t-ьш lpt, le t-ern igerit. /Azt vettem neked, amit 
ígértem./

A tárgyi mellékmondathoz tartoznak a kérdő névmás
sal vagy kérdőszóval kezdett /függő kérdő / mellékmon
datok.
Wu llu, line о kirpit-o kamelasta. /Nem tudom, ki varr
ta meg az in^et./
Hu áőu, de le s-о atitat./Nem tudom, mért mérgesedett 
meg./
diáki gíngesce ou, kit ben treáe. /Nem is gondolja az 

ember, mennyi pénz fogy./

Részeahatározói mellékmondat 

Kötőszók:/«/ kurei /akinek/; hál se /aki, ami/. 

Le-i, a Kurei gíngeác./ Add, «kinek «karod /gondolod// 

A luj^e duse, hal se lukra akulo, /Annak viszi, aki ott 

dolgozik./

helyhatározói mellékmond t 

Kötőszók: hunge /ahol, ahová/; dun|e /ahonnan/. 

Akulo о ±'i tírg, aun/e aku enu arí lot kalu. /Ott lesz 

ahol tavaly a lovat vettük./vásár,
Akulo du minkére, hunge merze ománi /Oda vidd az ételt,
ahová ez emberek mennekX/

/ín haste ást lad, dunje «üu viu/ Akulo sad, dunge aku 

v£u. /Ott lakom, ahonnan most jövök./

ídőhaturozói mellekmondat 

kötőszók: kind /amikor/; de kind /amióta/, pina 

kind /amíg/ ameddig/, kit /amíg, emeddig/, depa le 

/miután/.
Kind am slírsit lukrt, и-еш hugunit bine. /Amikor be-
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fejeztem a munkát, jót pihentem./
Dap© йш 1-am sántálit pemíntu, linger il 1-aa sámánét. 
/Miután megszántottasi e földet, rögtön el is vetettem./ 

Atuná vine, kind ©i Пей ind./Akkor jön, amikor éhes./' 
Atíte oi aéciptE ©iá, pina kind nu vi viríi./Addig vá
rok itt, amíg nem jössz./
Atit rámii alá, kit io oi rapine./ Addig maradj itt, 

amíg én maradok./

üKhatározói mellékmondat
Kötőszava: ka /mert/.

Balos ái vitelül mik, ke l-о l'ins muma-se./ Nyálas a 

kisborjú, mert megnyalta az anyja./
.utuiesk, k© nu m-am kulkst asta nopée. /Bóbiskolok, 

mert nem aludtam az éjjel./
For£e or al'ergat kupiiáőe, ká э-or speriat. /.<* . j m 

szaladtak a gyerekek, mert megijedtek./
Daie nu s-о spart uiaga, k-am lot saisa de ie. /Azért 

nem tört el az üveg, mert vigyáztam rá./

Célhatározói mellékmondat
Kötőszava: sá /hogy/.

laie о viríit kupilu, sa m-azuce. /Azért jött a gyerek, 

hogy segítsen nekem./
Pántra haío лйш Bátor** sm **tur Ышв* /Asért boss 

seprűt, hogy az udvart seperjem./
Bag ín ak ata, sa karpesk. /Cérnát fűzők a tűbe, houy 

varrják./
Hxne zos pa kupiluata, sa se kulseí /iedd le a gyereket, 

hogy aiudjékl/

I ódhatározói mellékmondat 
Kötőszók: kum /ahogy, ahogyan/; ka /hogy/; ka 

/si/ kind /mintha/.
Aáa pót lukra, kum ei de gind. /Úgy dolgozhatsz, ahogy 

akarsz./
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Asa о minket, ke ei kind eatez n-ar fi fost minket, 

/ügy evett, mintha ma még nem evett volna./
Aáa e-o luvit piŐoru, ka nu poŐe шег&е. /lígy megütötte 

a lábát, hogy nem tud menni./

Eszköz- és tárahatározói mellékmondat 
Kötőszók: karé /aki, ami/; áa /ami/; ku hÜl /aki

vel, amivel/; ku karé /akivel, amivel/.
K-ahásta tiritesk patu, ku hal si ier 1-am tiritit. 

/Azzal terítettem le az ágyat, amivel tegnap is le
téri tettem./
Ku ha^e am umblat jer', karé eil ásge. /Azzal sétáltam 

tegnap, ©ki itt lakik./
Ku haie umblu, ku kcre am de gind. /Azzal sétálok, 

akivel akarok,/

Megengedő mellékmondat
Kötőszók: maga/г/ /bár/; daka /noha, jóllehet/; 

orikum/va/, akarkua /bármennyire/. 

n-o miakat, msÄa/r/ о fost flamlnd. /Nem evett, bár 

éhes volt./
Orikumva /akarkum/ oi fi hus'cunit, tot c-oi kisiri 

p£ cii/e./-ármennyire fáradt lessek is, elkísérlek./

Feltételes mellékmondat
Kötőszók: deka /ha/; de /ha/; numa deka/ csak ha/. 

Daka oj. ave ben', t-oi de. /He lesz pénzem, adok neked./ 

Po$ sage ais, deka nums vi lukra aiá. /Csak akkor 

/csak úgy/ lakhatsz itt, h© itt dolgozol./ 

le vi 1шсга, v-ave bei/. /He dolgozol, lesz pénzed./
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A szórend
A beás román nyelvjárásban - a m® уárhoz és s 

románhoz hasonlóan - a szórend eléggé kötetlen. A ter
mészetes szórendet /alany - jelző - állítmány - tárgy 

- határozó/ az értelmi és érzelmi hangsúly erősen mó
dosíthatja.

A magyar nyelv hatására a jelző gyakran áll a 

jelzett szó előtt: kese buna v. buna kas& /jő ház/.
A szórend változatosságát mutatják az alábbi

mondatok:
u>ora о dús púi шаге. /А kánya nagy csibét vitt el./ 

Fűi maré о dús áore. /hegy csibét vitt el a kánya./ 

iviare púi о dús sora. / и " и 

Ai but apa reéeV /Ittál hideg vizet У 

Apái reáe ai but? *' " "
Beáe apa e), but? “ ** "

. íinika force ш-am udat./Vasárnap nagyon Mgástam./ 

Force ш-аа udat. duminika./áagyon magoztam vasárnap./ 

i'e giuinf-ta liíwínii V»ka i: ri/ bonéi,/ Щ ei jó tüvet 

eszik a tehén./
Buna ierba utauíaáa vaké de g'iminata./JÓ füvet eszit; 

a tehén reggel./

/

A hangsúly
A magyar nyelvben kötött a szavak hangsúlya; min

dig az első szótag hangsúlyos. A beás román nyelvjárás
ban viszont - s románhoz hasonlóan - szabad hangsúly 

van: a hangsúly a szó bármelyik szótagjára eshet. A 

szavak han súlya váltakozhat is. (ind в hangsúlyozás
ban, mind a hangsúly váltakozásban elég sok a szabály
szerűség. Eléggé szabályszerű a hangsúlyozás és a hang
súly váltakozás például az igeragozásban./Lásd az ige
ragozási táblázatokat és az igeszótártí/

A beás román nyelvjárásban a hangsúlynak jelentés-
zerep csak rit-megkülönböztető szerepe lehet, bár 

kán érvényesüli Puce /büdös/puce /tudni, bírni/.

/5^'ЛЫ
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Az igeragozásban is jelentésváltozással járhat a 

hangsúly változása: dúsé /visz/, duse /vitt/; 

askúnge /elrejt/, askunge /elrejtett/.
Általiban © bomán szavak hangsúlyozása érvényes 

a beás román nyelvjárásra is, de előfordulnak eltéré
sek. Pl.: beás: akulo /ott/; román: akolo /ott/.

A kevés kivételtől eltekintve a hangsúly a jelen
tés szempontjából közömbös. Főleg a fiataloknál a magyar 

hangsúly ozás hatással van a beás szavak hangsúlyozására. 
Az idősebbeknél fordított a helyzet: a magyar beszédükön 

érződik a beás hangsúlyozás hatása.
A szóhangsúlyon kívül van a beás romén nyelvjárás

nak is külön mondathangsúlya. Ez egyrészt a beás nyelv
járás sajátos dallamosságát adja, másrészt kifejezi a 

beszélő érzelmi állapotát.
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B e :í з - ш a it у а г 

mellék név - о sói át

Több mint százötven melléknév alepalakjsit tar
talmazza ez a szótári rész. Tekinthetjük beás - román 

összehasonlító szótárnak is, mivel a beás nyelvjárási 
alakokon kívül feltünteti © megfelelő román szó szó« 

tári elekjeit is.

Megjegyzés e fonetikus jelöléshez:
A beás nyelvjárás ugjanezon szavaiban az e. i, s 

hangok váltakozhatnak aszerint, hogy milyen személy 

kiejtésében halijuk ezeket a szavakat /iskolázott, isko
lázatlan, idős, fiatal atb./. bőt hangsúlytalan hely
zetben e - i, á - í váltakozás /zártabbá válás/ & be
széd gyorsaságétól függően is előfordul. Ezek a ki
ejtési különbségek esek variánsok, és nincs jelentés
megkülönböztető szerepük. A beás román nyelvjárás hang
tani variánsainak részletes vizsgálata csak а цуelvjá
rás átfogó fonetikai és fonológiai vizsgálatának kere
tében történhet.

Ebben a munkában ©z azonos szavakban előforduló 

hangtani variánsokat úgy érzékeltetjük, hogy az azonos 

fonéma különböző variánsait - ez észlelésnek megfelelő
en - hol s-vel, tol 1-vol, hol e-vel jelöljük, náed 

ugyanezt az észrevételt ez igeazótárnál is /99*1./I
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Mellék n e vek

Román: adinc, -c&, hn, nn tb -ci. 

edink, adlnka, adíns, adináé * mély.

Román: afumet, -ate, -ati, -ate. 

afurnát, afurnate, afurnát, afuiusce = füstölt, füstös.

Román: elb, alba, albi, albe. 

alb, alba, alb', ölbe * fehér.

Romén: íilbicios,-cioasá,-ciosi,-cioase. 

elbisos, albisosa, albisos, albisose = fehéres.

Román: alt, alta, alti, alte, 

alt, alta, alt, alce = más.

Román: amar, -га, -ri, -re. 

arnar, amara, amar'v. amari, amare = keserö.

Román: apatos, -toasa, -tosi, -toase. 

apatos, apstose, apatos, apátose = vizes.

Román: ars, arsa, arsi, aree. 

= égett, forró.ars, arsa, ars, arse

Román: atos, -toasa, -tosi, -toase.
J " I 9 J * 9 J

atos, atosá, atos, atose = rostos /hús, zöldbeb/.

Román: beat, beatá, beti, bete, 

bet, bata, bet v. beti, bece = részeg, ittas.
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Pomán: balos, -loasa, -losi, -loase. 

balos, balosa, balos, balosé * nyálas.

Románj bárbos, -boasa, -bosi, -boase. 
bfírbos, barbosa, berboá, barbose ~ szakállas.

Román: batrín, -na,-ni,-ne. 
betírn, bátírna, batírn', batírne = öreg, idős.

Román: bolind, -nda, -nzi, -nde. 

bolind, bolínda, bolins, bolínse * bolond.

Román: bolnav, -ve, -vi, -ve. 

bolnau, bolnauá, bolnov*, bolnove * beteg.

Román: bucuros, -roasá,-rosi, -roase. 

bukuros, bukuroea, bukuros, bukuroae = boldog, örvendező.

Román: bun, buna, buni, bűne. 
bun, buna, bun, bűne = jó.

Román: beüt, -ula, -úti, -ute. 

but, buta, but, buce ittas, részeg.

Román: deschis, -isá, -isi, - iee. 

deeéis, deséise, des6is, descise = nyitott.

Román: descult, -ta, -ti, 

deskult, deskulta, deskult, deskulée = mezítlábas.
J * Л * J T

-te.
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fíomán: drag, drage; hn, an tb dr&, i* 

, Л'Ч'Ц ipa| V* brazil л" , e - ЙМ) »4ти«

Román: dr£gut, -ta,-ti,-tt.
drágut, drsguta, dregut, drogute * kedv«®.

r omán: dreeos, -co^se, -cosi, -coase. 
drakos, drakosa, drakos, di*akose * ördünrös.

Román: dulse, dulci. 

dules hn, nr., esz, tb ~ édes.

Román: ilen Ind, -nöe, -nzi, -пае, 

flamínd, flámínda, riamins, flaminge * éhe®.

omán: fricos, -coasá, -cosi, -eoase. 
frikos, ritiosß, frikos, frikose = ijedő®.

Román: fript, kripta, fripti, fripte. 

fript, fripta, fript, iripce = sült.

Tornán: galten, -né, -ni, -ne.
, alben, galbena, galberí, galbené = sárga.

Romén: goi, goalá, goi* goele. 

goi, gola, goi, goi!e ~ csupasz, meztelen.

Román: gras, grass, grasi, grase, 

gras, grass, gras, grase = kövér, zsiros.

Komán: greu, gree, grei, grele. 

greo v. gr*o, 4 re, grei, greife = nehéz.
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iiouiáni grot;, grosse, grosi, rosse, 
gros, gross, groá, grose = vastag, terhes.

román: íTuaturoa, -гоавь,-roei, -roase. 

glunduros, glundurosа, gluruluroá, -rose = örcng,y ős.

Romén: gunuios, -ioas£, -iosi, -iosse. 

gunuios, gunu^osa, gunuioá, gunuiose ~ piszkos ,szemetes.

Homan: drept, dreapt£, drepti, dreapte. 

girept, girepte, i írept^ irepce = i. <z; jobb.

Román: ierboe, -boasa, -bosi, -boase. 

ierbos, ierboe^, ^erbos, ^erbose = fives.

Román: inéit, ínelt£, inalti, Inalte, 

inait, Ineltű, inait, inalce

Román: ghetos,-toesa, -tosi,-toase. 

in 'vL'.., ngitostf, vJ о ' tmgf+B*

Román: intreg, intreaga, hn, nn tb íntregi. 

íntreg, intragá, intrez, intreze * egész, teljes,ép.

* magas.

Román: íntunecoa,-coasa, -cosi,-coaee. 

-k -s, -Kose * sötét, komor.íntuniKOS, -Kosa,

Román: cald, -de, -zi, -de. 
kaid, kaidé, kßls, ka Ige - meleg.

omán: calduroe,-roasé, -roai,-roase. 

kalduros, -ross, -i^os, -rose = meleg.
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Romin: carnos, -noase, -nosi,-noaee. 

karnos, -nose, -nos, -note = hüeoa.

.лгшп| ciescut, -trí, -ti. -te.
7

Krestsut, kreeúute, кréskút, ki eskuce - megnőtt.

Román; crnci, crude, cruzi, crude.
rúd, *.rude, ícruffe = risers.

wffiúii; Imainte , c umin t i.s
vumince, - uaince = okos.

Főmén: cunoscut, -uta, -úti, -ate. 

kunoskutjKunosKutG, ku. oskut, kunosкиce «ismerős.

Rónán: larfc, large, largi. 

lar-, .arga, leг/, ler/e - széles.

Rónán: lat, lota, lati, late, 

lat, leta, let, lace - széles.

omán: limbut, -ut$, -úti, -ute. 

líimbut, i'iiubutu, aiiubut, l'imbuée =bőbeszádu, fecsegj.

Román: lung, lunga, 

lung, Гоп К, lung, lunge = hosszá.

tb. lungi.

fioEíún: lunecos, -coesa, -cosi, -совье.

lunikos, luniTcoes, lunikos, luríikoáe - síkos, csúszós.



-89-

Román: шаге, tb. mari. 

maré, tb. míV v. mari * nagy.

Román: amrghiol, -le, -li, -ie. 

margói, таг^ óla, margói1, margóié® talpraesett, huncut.

Roüián: maracinos, -noasa, -nosi, -noese. 
marasunosrit«nosa, -sunos, -sunose = tövises, bozótos.

mice, tb. mici. 

* kicsi, kis.
Román: mic, 

mik, miké, tb. mis

Román: mincinos, -noas&, -nosi, -noese. 

mitisunos, -nősé, -nos, -nose * hazug.

Román: míndru, -drs,-öri,-dre =büszke, szép. 

íi-lndru, idndríí, rnindri, mindre szép, gyönyörű.

Román: mínios, -ioaee, -iosi, -ioase. 

milliós, mlnioaa, mínios, míniose * dühös, haragos.

Román: mole, mci. 
mol'e, tb. moi * puha, lá*y.

Romén: mórt, moarta, mórti, moarte. 
mórt, morta, mórt, moréé

Román: murát,-ate,-ati, -ate. 

/in/murat, -at&, »itt, -a6e » savanyított.

Román: muced, -eda, -ezi, -ede.
musid, uiuiida, tb. mu^i.4

* halott.

* penészes.
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Román; mucoe, -coaaa, -cosi, -coase. 
musoa, ruaosa, muoos, musose * taknyos.

Román: műt, mut£, muti, mute, 
műt, mut&, műt, muce * néma, szotlan.

Román: nasos, -aoasa, -sosi, -soase. 

nesós, nesósa, nasos, naaoae = nagy orrú.

Romén: noduroa, -roaea, -ro^i, -roase. 

noduros, -rose, -ros, -rosa = bütykös, csomós.

Román: nou, noua, tb. női. 

пои, noua, női, noue * új.

Román: neingrijit, -itlí, -iti, -ite. 

nuíngrizit, -ite, -it, -i£e * gondozatlan, elhanyagolt.

Komán: nepieptanat, -at&, -éti, -ete. 

-асе * fésületlen.r/e^iptenat, -eta, -at.
3 ’

Román: nefript, -pta, -pti, -pte. 

nefript, nefripta, nefrip^, ríefripée * sületlen, nyers.

Román: neggru, neagra, negri, negre. 

negru, nagra, negri, n'égre * fekete.

Román: necunoseut, -ute, -úti, -ute. 

-uce = ismeretlen.nekunoekut, -ute, -ut,

Román: nemiscat, -ata, -ati, -ate. 

-все = mozdulatlan.nemiskatj-atij, -at,
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Román: neplseut, -uta, -úti, -ute.

-uce - пеа tetsző, kellemetlen.neplakut, -uta, -ut,
s>

Romám nepotolit, -ite, -iti, -ite. 

-ice = féktelen, vad.neputúlit, -ite, -4.
Román: ner&s, -rase, -reei, -rase 

ne га a, -ras^, -r?a, - rase *• borotválatlan.

i om n í ne rus inat, -ata, -e ti, -ate.
-see § szemtelen, arcátlan.nerusunat, -ats, —at,

Román* nesar&t, -ata, -ati, -ste. 

-асе = sótlsn.nesárét, -ata, -at,

Román: neapaiét, -ata, -ati, -ate. 

-асе - mosdatlan.nespalat, -ate, -at,
j

Román: neumblat, -ata, -ati, -ete. 

-aee * járatlan.neumblst, -ata, -at,
3 ’

Román: nevázul, -uta, -úti, -ute.
2

V-ut, -uce * látatlan, látuatetlen.nevazut, -uta,

Román: orb, oerba, orbi, oarbe.
orb, orba, orb*, őrbe = vek.

Román: páros, -oase, -ősi, -oase. 

páros, -őse, -os, -osa - szőrös.

Román: plin, plina, plini, pline. 

plin, plins, pi ín*, pline * tele, teli.
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Bomán: preabun, -ne, -ni, -ne. 

prebim, -buná, -bún, -bűne = nagyon jó, kiváló.

omán: priceput, -uts, -úti, -ute. 

priáeput, -uta,-ut, -uce - értelmes, eszes.

Hornén: proet, proasta, prosti, proeste. 

prost, prosti, proéé, prosce = ostoba, goromba, paraszt.

Román: putred, -de, -zi, -de.
* rothadt, büdös.putred, putreda, -; 4

Romón: putin, -na, -ni, -ne. 

putin, putina, putin, putine = kevés, kis.

Román: rar, rare, rari, rare.
* ritKft, gyér, ritkós.rar, rara, rar, гг re

Román: ragusit, -ite, -iti, -ite. 

regusit, -ita, -it, -i£e = rekedt.

Román: recoros, -roasa, -roai, -roase. 

rakuros, -rosa, -ros, -rose * h^s, hűvös.

Homan: rasucit, -ita, -iti, -ite. 

rususit, -ite, -it, -ice * pödrött, sodort, csavart.

Román: retund, -nda, -nzi, -nde. 

ratund, retünde, rétuns, ratunge * kerek.

Román: rece, reci.
ys Vrese, ras * hideg.
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Komán: resven, reevána, reveni, revene. 
revin, revine v. révén, revene = nyirkos.

Román: rtnced, -edit, -ezi, -ede. 
rinsed, rínseda, rínaege - avas, aporodott.

Hornén: reu, reá, rei, rele.
Iто. re, rei, reie

л
= rossz.

OS ún: í-v.. I , Ж11 , го:-, i i .
J ' > ' 3

— piros, vörös.rosu, roeuie
Л

Komán: rupt, rupta, rupti, rnpte. 

rupt, rupts, rupt, rupee = szakadt, törött.

Komán: salbetie, -ca, -ci, -ее.
s&lbaéik, selbbciká, eelbnóiá, ealbecise * vad.

Román: sanetos, -oasa, -ősi, -oase. 

s&natos, sánetosa, sánetos, sánatoee ~ egészsa es.

Román: s^rae, -ca, -ci, -ce. 

sarak, saradé, saras, sarasé = szegény.

Hornon: satui, -1Й, -li, -le. 

satui, eaVtus, sutul1, satuié * jóllakott.

Román: searbed, -b'ída, -bezi, -bede. 

Serbia, serbide, eerbit, serbige * sápadt.

Román: sí int, -te, -ti, -te. 

bíínt, Sfintá, 6fínt, üfíuce * a.eut.
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Román: singur, —твt -гit -re„
singur, singura, singur', singűre “egyedüli, magány-s.

Román: eingerat, -tá, -ti, -te. 

sináérat, sinzer-btá, sinéerat, sinzersée = véres.

Román: scorto£, -oaeá, -ősi, -osee. 
skortos, skortoea, skortoá, SKortose = kérgei.

Román: eeump, -pá, -pi, -pe. 

акшпр, ekui.opá, akump', ekumpe = drága.

Román: scurt, -te, -ti. -te. ^ 9

skurt, szűrte, skurt, skuráe = rövid.

Román: slab, -be, -bi, -be. 

slab, sltba, slab', slabe “ gyenge, /sovány/.

Román: síéit, -tá, -ti, -te. 

síéit , eleitá, öleit, sleice * megkemén edett /zsír/.

Román: slobod, -d®, -zi, de. 
slobod, slobode, slobos, sloboge - szabad.

Román: soxanoros, -oesá, -osi,-oase. 

somnuros, -osá, -ой, -ose * álmos.

Román: spumat, -ta, -ti, -te. 

spumát, apumat®, spumat, spumece * habzó.

Román: stétut, -tá, -ti, -te.
Btetut, statuta, Statut, stetuce = öreg, vén, /állott/.
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Román: strain, -na, -ni, -ne. 

strln v. stráin, -n, -ne * idegen.

Román: .stricat, -ta, -ti, -te.
-все = elromlott, elrontott.strikat, -sta, -at,

J 9

Román: stricit, -tá, -ti, -te. 

etriíüt, strikte, stri-t, etriit * szűk, Keskeny.

omán: eubtire, subtiri. 

subtire, subtir7 * vékony, hig.

Román: sur, surá, suri, sure. 
* ősz, /szürke/.sur, sura, sur, sure

Román: surd, -dá, -zi, -de. 
surd, surdá, surz, surge = süket.

Román: ciung, -ga, -gi, -ge. 

sónk, sonka, /ónk, Zonke *= csonka.

Komán: atirb, -ba, -bi, -be. 

&tirb, stirba, stirb*, stirbe = csorba.

Román: ciudos, -doasa, -doai, -doase. 
sudos, sudosá, éudoe, sudoee = mérges.

Romén: cioturos, -roesá, -rosi, -roese. 

suturos, -rose, -ros, -гose - csőn.'s, görcsös, bütykös.

Román: tere, téri. 

tere, tor* = kemény, erős.
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Román: taios, -őssé, -ősi, -oase. 
toio , tsiostáios, t'ioá* - f|M«

/» ' Л 1 Л * Л

Román: tárcát, -ta, -t!,
tarjat , tarkata, tárkat, tarkaee = ter<se.

-te.

Román: tinar, -re, -ri, -re. 

tín&r, tínáre, tiner', tinere * fiatal.

Román: tufos, -oasa, -ősi, -oase. 
tufoe, tufo&a, ti fos, tufoae * bokros, bozót

Román: tulbure, -ri.

tulbure - zavaros.

Román: títo3, -oasa, -ősi, -őrse. 

títos, títoeá, títos, titose • cedcsóa, negymelfj.

Rom-Ín: ud, üde, űzi, üde. 
= vizes, nedves.ud, üde, us, uge

Komán: urdtroe, -oasa, -ofi, -oee. 
ulduros, ülaurosl, ulűuros, uldtrose - csipás.

Román: umflrt, -te, -ti, -te. 

umflat, umfleta, umfla}, umfisce = íuegdsgadt, dagadt.

Román: umed, -dr, -zi, -de. 

umiü, umide, umige = nedves, nyirkos.

Román: uns, unsá, unsi, unoe. 
ura, unsa, unsi, unse = megkent, bekent.
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Román: unturos, -oaaá, -ősi, -oase. 

unturos, -osa, -os, -őse = zsíros, mocskos.

Román: urecheat, -cheetá,-cheeti, -eheste, 

urecat, ureéate, űréért, ureéaée =nogyfiil , füles.

Román: ürít, -te, -ti, -te. 

ürít, urite, ürít, uríce * csúnya, csúf.

Román: uscat, -te, -ti, -te. 

uskat, ueketa, usket, uskace * száraz.

Komán: usor, usoerá, usori, usoare.
J ’ у ' J í

usur, isure, uéur#, uáure - könnyű.

Komén: vaduv,-va, -vi, -ve. 

vadoi, védőit, vadoi, védőié = öavegy.

Román: vlndut, -ute, -úti, -ute.
-uée = el van adva, eladott.vandut, -ute, - ut,

J 9

tornán: verset, ~t&, 
verset, vnrseta, verset, versaée * kiöntött, szétszórt.

-ti, -te.

Román: vezut, -te, -ti,
J 1

vezet, vázuta, vázit, vazuce * látható.
—te.

Román: verde, verzi. 

verge, vers v. vers = zöld, nyers.
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Román: vinst, -te, vinet, vinet©. 

vine1, vinete, vinet, viriice * kék.

Román: viermenos, -noess,-nosi,-noe3e. 

virminoa, -nose, -nos, -nose = férges, kupacos.

Román: viu, vie; vii. 

viu, vie, vii, vie * élő, eleven.

Román: voios, -oasa, -ősi, -oese. 
vuios, vuiosa, vuios, vuiose - vidám, jókedv .

Román: 2draven, -áná, -eni, -éne. 

zdreván, zdrevaná, zdravin7, züravine = egészséges.

Román: zgircit, -te, 

zgirsit, zgíráite, zsíréit, zgírsice = fösvény, fukar.

Romun: zgrunturos, -oasa, -ősi, -oese. 
/z/glunduros, -őse, -os, -őse * göröngyös, rögös.

-u, -te.

Román: jimbet, -ata, -»ti, -ate. 

iimbat, -eta, -ft, -a<£e - ferdeszájú, vigyori.
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B e á s - magyar

iareazótár

Csaknem Ötszáz igének szótári szempontból fontos 

alakjait paradigmaszer., részletességgel tartalmazza 

ez az igeszótár. Egyben beás - román összehasonlító 

jellegű is, mivel közli a megfelelő román ige szótári
alakját.

A szavak hagyományos szótári alakjain kívül kö~
zölt alakokat számok jelzik:

1. jelen idő,
2. folyamatos múlt,
3. felszólító mód,
4. kötőmód.

megjegyzések a fonetikus jelöléshez:
A beás nyelvjárás szavaiban az _e,_i,_£ hangok 

váltakozhatnak eszerint, hogy milyen személy kiejté
sében halljuk ezeket a szavakat /idős, fiatal, isko
lázott, iskolázatlan stb./. bőt hangsúlytalan hely
zetben e - i, б - í váltakozás a beszéd gyorsasá
gától is függhet. Ezek в kiejtési különbségek csők 

variánsok, jelentésmegkülönböztető szerepük nincs.
A különböző hangtani változatok és váltakozások vizs
gálata és в részletes fonológiai vizsgálatok is külön 

tanulmány't igényelnek.
Ez a munka úgy tükrözi a különböző kiejtési vál

tozatokat, hoty ugyanaz a szó - a különböző észlelé
seknek megfelelően - hol e, hol i, illetve _a_lejegy
zéssel szerepelhet.
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/Román: adapa, e.dap v.adap, adapat/
'•f ^ if -f 'adapa, sdsp, adapat

1. adap, adap', adapa, adapam, adapat, adápa.
2. ©dapem. 3. adapa! 4. se adape.

* itat.

/Román; adinci, -cesc, -cit./ 

* mélyít.adinci, adínlésk, edínlit
1. adínsésk, adínlélc, adínsélce, adínsém, adinsét,

adtaiéiée. 2. adínsém. 3. adínsélce* 4.se adinaeska.
/Román: aduna, adun, adunet./ 

aduna, adun, adunát * összegyűjt, szed.
1. adún, adun, adúna, adunaoi, adunat,
2. adunim. 3. adúna! 4. в/á/adúne.

/Román: aduce, aduc, adus./ 

eduse, aduk, adus * hoz, visz.
1. aduk, adus, ©dúsé, aduiéra, aduiét, aduié.
2. adusém. 9* ade! 4. s/a/- sdúka.

adúna.

I V

/Romén: afla, aflu, aflat./ 

afle, aflu, aflat. * talál.
1. aflu, afl'i, éfla, sflam, aflat, afla.

3. afla! 4. ©a afl'e.

i t I

2. aflam.

/Román: afuma, afum, afuiuat./
I )afuma, afum, afurnát * füstöl. ,
1. afúia, afum, afma, afutíiam, aíusat, afuma. 

3. afuma! i ■»> 4. se ©fume.2. afurnám.

/Román: afunde, afund, afundat./ 

afunda, efund, afundat * süllyeszt, alámerít.
1. ©fund, ©funs, altiad©, afunciám, afundst, afunda.
2. afundém. 3. afunda! 4. sa efúnge.

/Román: cars, car, carat./ 

hord.akara, akar, akarat * visz,
- . -if . Ú ( « j V . v i> у il i V1. akar, akar, akara, akaram, akarat, акага.
2, акагаш. 3. akár©! 4. s© ekére /akire/.
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t , /Románi ac^E> acái> «ítet./
akate, akat, akatat - akaszt, felakaszt.

1. aka£, akat', aksté, akatám, akatat, akata.
2. akátam. 3. akátá-/l/l 4. ss ekáte.

j . - j

/Román: acri, serese, acrit./
akrí, akrésk, akrít = savanyít.

1. akrásk, akresc, akresce, akrám, akra$
2. ©krém. 3* akresce! 4. &a akráska.

I j *, a resce.

/Román: acoperi, acopár, acoperit./ 

akupirí, akópir, ekupirít v. akuperít * befed, betakar. 

1. akópir, akópir', akópira, akupirem, akupiret, 
akopira. 2;akupirém. 3.akópira! 4.sa akgplíe.

/Román: alerga, alerg, alergat./ 

alerga, al'érg, al'ergét - fut, szalad.
1. al^érg, al'órs, al'erga, alergám, al'ergát, alerga.
2. alergém. 3. al'argá! 4, sa al'erze /v. aíarga/.

/Román: amági, amagesc, amegit./ 

amági, amigesk, amigit * ámít, becsap.
ami. eek, a igééó, amigeéce, a jig'ém, amiget, amigesce. 
2.amisem. 3. amigééce! 4. se amigeska.

/Román: ameti, Si-etesc, a .étit./
I * , » '

t amitesk, amitit = szédít.
1. amit&ak, emitésc, ©mitésce,

, * »~ *
2. amitem.

iti,am
/amitat,amit^m,

4. amitaska.
-tesce.
j-

3.amitesce!)

/Romám: amorti, -tesc, -tit./ 

amurt!, amurtésk, amurtít * zsibbad, elzsibbad.
tásk, amurteéé, amurtésce, -tám,-tat,
^ ^ 9 J ... 9 J 9 J 9 ? ... J 9

2. amurtem. 3« amurtésce! 4. se amurtáska.

. I V V-tesce.l.amur
j*

/Román: amuti, amutesc, amutit./
ti I * * *ti, emuteek, amutit = megnémul.

V íi J Íilí. ПИ Л1. amutésk, amutesc, amutesce, -tara, -tat,
2. amutém. 3. amutesce! 4. se ©mutáska.

amu
1 V I/—tes ce.



-102-

/Román: врага, apar, aparat./ 

apára, apar, aparét = védelmez, megvéd.
Г í У I , / I I/ ü v í у_A. I и и1. apar, apir, apara, aparam, aparat, врага.
2. aparám. 3. apára! 4. sá/ápáre.

/Román: apuca, apuc, apucet./
I I 1apuka, apuk, apukat * fog, megfog.
1. apuk, apus, apuka, apukám, apukát, apuka.
2. apukám. 3. apuka/-!/! 4. sá apusé.

/Román: arde, ard, ars./
arge, ard, ars * ég, éget.

1. árd, árs, arge, argem, arget, erge. 
§. argen. 3. árge! 4. sá árdá.

/Román: asculta, aseult, ascultat./
askulta, akkuit, askultát - hallgat, szót fogad.

1. esküit, askúlt, askulta, askultam, -tát, eskúltá.
2. askultam. 3. askíilta /vorba/! 4.sá“askúlce.

/Román: askunde, askund, askuns./ 

askúnge, askúnd, sskíms = elrejt.
1. askúnd, askíms, askúnge, askúnge;, -get, askúnge.
2, askungém. 3. askúnge! 4. sa askúnda.

/Román: asfcuti, ascut, ascutit./
I I * 9 i *askut, osüutit * hegyes, élesít.

I * I , I „ ^ ih, askut, askut, astcuta, askutam, askutat,
7 % ' • l I “2. askutem. 3. askáta! 4. sa askute.

;askuti,
asKuta.

У

/Román: astup©, astup, astupet./
Iastupa, astup, astupet * letakar.

1. astup, astup', astupa, astupem, astupat, astúpá.
,, *■ j I2. astupam. 3. astupal 4. sa astupe.

/Roipán: as térné, extern, asternut./ 

aaúerne, asÚern, aecernút = leterít, á,;yaz /a földre/.
1. aocérn, ascérn, aeúéráe, ascerném, -net,
2. asúernem. 3. escérn^e! 4. sígascerríe.

Vlíi ^ 
úr' .
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/Komán: astepta, astept, asteptat./ 

ascipta, accept, aééiptát = vár. (
1. ascépt, aééept, aééipta, aéciptem, -tr-t, ascapto.
2. aséiptim. 2.ascapt8l 4. ай, eséapte

/Romén: aseza, aeez, asezet «tesz, helyez./
aseza, aséz, asezát * nyom, nyomogat.

1. aséz, aséz', eáazá, eáezám, asezat, asaza.
2. asezám. 3. assza! 4. sa' asaze.

V i s

/Román: a^íta, atit, atítet./ 

atíts, atit, atltat * gyújt.
1. atit, atit', atíta, atitam, stitat, atitá.

*-,Wt J~Ü * J~ J 3 *
2. atitam. 3« atita! 4. ss^atite. 

/Román: ajunge, ajung, ajuns./
azunge, ezúng, azúns = elér, eljut.

1. azúrig, azúrig, azunge v. azunge, azunzem, azunzét, 

azúrjáé /-ge/. 2.azunzem. 3.®zúnásel 4. sá'a&ímgá.

V )/ I

/Román: ajuta, ajut, ajutat./ 

«* segít.
eáíú$, aásiitá, eüsutam, azutsjj, azúta. 

3. aztiits! 4. s%’az^ce.

azuta, azut, azutét
1. azút,
2. azutnm.

/Román: bea, beau, baut./
be, bio, but * iszik.

л i i I I1. bio, bei, be, biem, biet, be.
2. biem /iei biiau v^ Л А л

/Román: beli, -lese, -lit./ 

beíi v. bifi, bil'esk, befit v. bil'xt * nyúz, megnyúz.
1. bifésk, bifésc, biliséé, bilim, bilet, bifesce.
2. bifém /iei bifíeáu v. bil,é/.3.bi}!esce! 4.sá bifaska.

— Л л ' *

/Román: birui, feiruiesc, biruit./ 

biríi, . biriiésk, biríit * bír, győz /vmit/.
1. biriiésk, biriiésé, biriiésce, biriiem, -iét,-iésce.
2. biriiem. 3*biriiésce! 4* ea biriiaska.

»*V -Л8»

. bie/. 3. bel 4. eá be.



-104-

/Román: bate, bat, betűt./
i V V /bace, bat, betűt* ver, üt.

1. bet, be$, béce, bácém, bacet, bace.
2. becém. 3* bace! 4« sá bgtá.

/Román: bcga, bag, ke§et./
bags, bag, bégét = dug, bedug, tesz.

1. bag, béé, bags, bágam, bágat, baga.
2. bágém. 3. bégé! 4. sá b&Ée v. bá^

/Román: báli, a, balig, báliget./ 

bel'igá, bá/ig, bal'igát /se/ * trágyázik, rondít, piszkit.
1. biű/ig, bél'is, bál'íga, baldigem, béligat, bal'iga.
2. bál'igám. 3. bal'ige-cel 4. se bál;ize.

/Román: bálmáji, -jeec, -jit./ 

bálmezí, balme^ésk, balmazít * összezavar, sokat beszél.
1. bálra» ze»k,
2. balmézém,

e.

-Íé&Óet -áám, -zá$, balmazéace.
3. beírnázeáéel 4. sá bálmázaská.

/Román: banui, -nuiesc, -nuit./ 

banui, bánuiésk, bánuit /зе/ = bán.
banuiéek, bánuiésé, -iásce, bánuiem, -iet, banuiésce,4 

2. barmiéin. 3. bánuiééci-ce! 4. ea nbánuiáske.

V I V V-zesc,

/Román: blestema,blestem, blestemet./ 

blestame, bláatam, bláatámat * átkoz, átkozódik.
1. blastám, blaácem, bláatárna,-tárnám,
2. biastérném. 3. biastárna!

am,-temet,bias tárná. 
3. biastárná! 4. se blaácimá.

/Román: bucura, bucur, bucurat /se//.
I m ^

bukura, bukur, bukuret /se/ = örül, örvend.
1. ffibukur, mbúkur*, mbúkur©,mbukurám, -rat, mbúkure.
2. mbukurám. 3. búkuri-ce! 4. eá se mbékure.

I

/Román: bori, borásc, borít./ 

buresk, bur it * okód, hány.
1. burésk, burásé, burésce, burám, burát, burésce.
2. burém. 3. burésce! 4. sá bursská.

4buri,
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/Román: cheltui, -uiesc, -uit./ 

éixtíi, éilti^ésk, céltíít * költ, elkölt /pénzt/.
1. éiltíiésK, -iéác, iééée, -iém, -iét, -iééée.
2. éiltíiém. 3. éiltlieéée! 4. sé éiltíiéská.

/-v Л- ^

/Román: chinui, -áiesc, -uit./ 

cinlí, Óiníiésk, éiníít * kínoz.
-iééc, -^ésée, éiníiém, -iét, -iésce.

2. éiníiém. 3. éinlieééel 4. b% éiníiáska.

/Román: ciripi, ciripesc, ciripit./ 

ciripüi, ciripiLesk, éiripilít = csiripel.
1, íiripÍL'éök, -lé£c, -léséé, -lém, -lét, -léséé.
2. ciripflLém. 3. éiripüéééel 4. sä éiriptLaska.

/Román: da, dau, dat./
da, do, dat * ad.

1. do, dai, da, degem, deget, da.
2. dágem, /ei/ dsg'éu v. dag'é. 5. dal 4. sa gé.

/Román: departs, -ez, -at./ 

depart©, depart, departát = elűz, eltávolít.
■b jj I </ i/i/ ( к/1. depart, depert, departs, departam, -tat, departs.

2. departém. 3. dapartal 4. sä depérce.

/Román: deschide, -chid, -chis./ 

descize, descik, descis./v. descize/ s kinyit.
1. descí , descifcy, deséíze, deecizém,
2. űescizém.

/I , vj ✓-zet, descize.
3. descize! 4. ea desciga.

/Román: desface, desfac, desfaeut./ 

desfase, desfak, desfakut = kinyit, szétazed.
1. desfak, desfac, desi&se, deafesem, deafeset, desfase,
2. desfasem./iei deafaááu/. 3. desfale! 4.sä desfakв.

/Román: deafaaa, desfas, desfaset./ 

desfasa, desfas, desfásét e kipólyáz, pályából kivesz.
1. desfas, desfiíif, desfése, desfáé^m -fáéa$, desfésé.
2. desfslam./iei -sau v. se/.3.deefása! 4. desfése.

— Л /» __ i-
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/Pomán: deselírta, -ez, -at./
-nyit. 

-tét.
desk]fistá, deskíést, deskl’istát — szétfeszít,

1. deákéit, deskl’éé£, deskl'ésce ,deskl;istém,
2. deekl'iátam. 3. desktóce' 4. sé desk*esze

- j

/Román: desereti, -esc, -it./ 

deskriti, deskritésk, deskritit=cérnát kihúz, kisimít.
1. deskritésk,-te££, -tééíe, -tém, tét, tésée.
2. deakiritém. 3. deskritésée! 4. ей desktitas

/Román:desc^ilta, -cált, -cSltat./
i i i j> j j

deákulta, deskult, deskultat = lehúz, levet.
1. deskúlt, deskult, deskúlta, deskultém,-tét, deskúlta.— 5 9 к 31 , — £ _ ->
2. deskuitam. 3* deskúlta! 4. s& deskulee.^ .> — ->

deskuiá v. deskuie, deskúi, desfcuiát v.-iét * kinyit.
, л 91 л , n j i

1. deskui. deskui, deskuie, deskuiem, deskuiet,-kuie.
Г Л * •*» # t ^ л ' Л|>. л

2. deskuiem. 3* deskuie! 4. sa deskuie.
л

í'

/Román:descuia, descui, deacuiet./

л ^

/Román: descoperi, -copar, -coperit./ 

deskupirí, deskopár v.deskopir, deskupirít * kitakar.
l.deskópir, deskopir', deskópere ,4#pirémíferpiret ,'ifcerpere. 
a. döskupiréro. 3. deskppere! 4. deskupiréska.

/Román: descurea, descurc, -curcat./ 

deakurka, deskurk, deskurkat = kibont /hajat/./vissz./
1. deskurk, deskurk, аеекигка,-kám, -két, deskurka./se/

3. deskukKa-/ée/! 4. sá /se/ deskúrse.
/Román: desparti, -pert, -psrtit./

j \ j \ v í J ■*desparti, despartesk, despartxt = elválaszt, szétválaszt.
1. despertésk, -tésé, -tééée, -tém, -tét, -tés6e.
2. despártém. 3. desparteáéei 4. se despérée.

/Romén: despleti, -tesc, -tit./ 

desplecx, deapleéésk, despleéit * kibont /hajfonatot/./vissz 

l«desplecésk, -ééád, -éesce, -cém, -6e£, -céáce. /se/
2. desplecém. 3. deepleöéáce/-ée/J 4. sa desple£éska.

2. deskurkam.

—
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/Román; destupa, destup, destupet./ 

destupa, deetúp, destupat = /a pipát/ kitisztítja,-piszkálja.
1. destüp, destup/, destupa, -pam, -pe£, destupa.
2. destupem. 3. destupa! 4. aá destape.

/Román: desela, desel, de§elet./ 

desela, desel, deselat /v. deaala# ~ letöri a derekat/vkinek/
1. desal, aesel7, desela, desalem, deaalAt, desela.
2. desslám. 3. desala! 4. se desel'e.

/Román: deserta, desert, de§ertet./ 

deserta, desert, deeertat * ürít, ráhúz /üvegből/.
1. deéárt, desart, desárte, desártam, -tat, deserts.
2. desártám. 3. deearta! 4. se desérce.

/Román: dezbaiera, -baier, -baierat./ 

dezbairá, dezbái/efr, dezbai/e/rót = leold, megold Aötőt/.
1. dezbsir, dezbáir' -báirá,-báirsm,-bajrat,-beire.
2. dezbáirem. 3. dezbáirál 4. sa dezbáire.z' *». л

/Román: dezbraea, -brae, -bracet./ 

dezbreke, dezbrák, dezbrekát /őe/= levetkőztet,levetkőzik.
1. dezbrak, dezbréá, űezbreka, dezbrakám,-kát,-brake./se/
2. /т&/ dezbrakam. 5*dezbrÁe/-ce/, 4.sa /se/ dezbrese.

/Román: dezbumba, rbumb, -búmbat./ 

dezbumba, dezbomb, dezbumbát - kigombol, /-gombolkozik/.
1. dezbomb, dezbomb7,-bomba, -bombám, búmbat,-bombe.
2. dezbumbám. 3. dezbómba /-се/. 4. sá dezbómbe.

/Román: dezgoli,-lesc, -lit./ 
dezgulíi, dezgulesk, dezgul#xt * levetkőztet, /levetlőzik/.

1. dezguű/éskj-l'éáé, -l'ééée, dezguíem, -let, -l;efece./ee/
2. uezgul/em. 3. dezgul'ésée/-ce/! 4. sa dezgulaska.

/Román: dezgropa, -grop,-grop©t./ 

dezgrupa, dezgrop, dezgrupat * kitakar, kihantol, feltár,
1. dezgrop, -gróp;, -grópa, -grupam, -grupat,
2. dezgrupam. 3. dezgropa! 4. sa dezgrópe.

- s\

-grópa.
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/Román: dezlipi, -peso, -pit./ 

dezíipí, dezíipésk, dezlíipít * szétnyit, felbont /levelet/.
1. dezl'ipésk, -pósc, -pésce, dezl'ipea,-pét, dezl'ipéaée.
2, dezl'ipém. 5* dez^ipésce! 4. sa dezl'ipáska.

/Román: dezvate, dezvat, dezvátet./ 

dezváta, dezvat, dezvatat = leszoktat.
^ J~ 4, J I J is v ( I is1. dezvej, dezvet, dezvnta, dezvstem,-tet, dezvata.
2. dezvájfU. 3. dezvfto! 4. sa dezvóje.

/Román: dubori, dubor, duborit./ 

dubori v. duburí, dubor, duborit v. duburit = kidönt.
1. dubor, dubor', dubóra, duboram, duborit, dubóra.
2. duborem. 3. dubóra! 4. sa dubore.

/Román: indulói, -cesc, -cit./
Julei, dulsósk, dulsít = édesít.

1. dulsésk, dulséúc, dulsésce, dulsem, -sej,
2. dulsém. 3. dul&óscel 4. aá dulssska.

•j I V V-sesce.

/Román: dures, doare, durut./
duré,/má/ dore, öurút 

1. má dore,
durt

= #áj.

k íijfe'2.

/Román: durdui, durduie, durduit./ 

dürült = zeng, durran; ^ Jurduiéíce^dow'j

4. sa duruiáska.

/ duruí, duruié^ce,
1. d^uiesce.
2. duruiem.

Л 3.

/Román: duce, dúc, dús./
I уduse, dUK, dús

1. duk, dús, dúsé, dusém, duséj, dúsé. 
dusem. 3. dúsé! 4. sa dóka.

* visz.
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/Román: face, fee, fácut./ 

tesz, csinál.fase, fák, fekút *
1. fák, fas, fase, fáséin, faset;, fase.
2. fáéém. 3* fa! 4. a© faka.

/Román: fácálui, -uiesc, -mit./ 

fékál'i, fákel'ésk, falai1 it - áttör, passziroz.
-let,

4. sa fákál'aská.
1. fákal'ésk, -l'esc, -l'éáée, fákál'ém, 
f. fakálém. 3. i'akslescei

-lesce.

/Román: fate, fata, fatat./ 

fát©, fátá, fatát * ellik, kölkedzik,
1. fáta. 4.2. 3.

/Román: fierbe, fierb, fiert./ 

ferbe, ferb, fért Ä főz, forral; fő.
1. ferb, fertí, ferbe, firbem, firbet, ferbe.
2. firbém./iei firbiau v. firbe/. 3. ferbei 4.se férbá.

/Román: fi, sínt, fost./
fi, mis, fost * van.

1. mis, iesé, iésáe, sínáem, síncet, sínt v. ás.
2. sirám v. erem. 3. fiit 4. sá fie.

/Román: fiúiéra, fluier, fluierat./ 

fiúira, fluir v. flir, fluirát = fütyül, fütyürész. 

1. flir, flii/, fiira, fiirém, fiirét, fiira, 

flírám. $. fiira! 4. sá flíre.
/Román; freca, free, frecat./

friké, frek, frikát * dörzsöl.
1. frek, free, fraaá, frikem, frikét, fráka.
2. frikem. 3. fráka! 4. sá frese.

/Román: frige, frig, fript./ 

frize v. frige, frig, fript - süt.
frig, frií, fri^e v.-ge, frikem v.-gém, frizét vrgét 

2. frizém v. fittem. 3. fri^elv. frige! 4. sá frigs.

/Román: fura, fúr, furat,/
* lop, ellop.fura, fúr, furát

1. fur, fúr', fúr©, furám, furat, fura.
2. furám, £. fura! 4. se fűre.
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/Román: furisa, -sea, -set./ 

furisá, furisésk, furisät /se/ * lopakodik.
1. furiéésk, -sásé, -éésce, -séta, -sét, -áesce. /se/.
2. furiéém /ma/. 2. furiséáci-cel 4. sá se furisáské.

/Komán: fugi, Jug, fugit -fut,szalad./ 

full v. fugi, fug, fuzit v. fu^ít ^elmegy, elhordja magát.
1. fug, fust, fuze, fu^em, füzét, fúáse.
2. füzem v. fu^éia. 3. fu£! 4. sá fuga.

/Román: gidilá, gidil, gídilát./ 

gádáíí, gadaíesk, gádál'ít * csiklandoz.
1. gadálesk, -lese, -l'esce, -lem, -let, -iésce.
2. gadál'em. 3. gádal'ésce! 4. sa gádalaská.

/Komán: gífíi, gífxi, gifíit./ 

ífíi v. gáfaí, gáféiésk, gáfáít = zihál, szuszog.
1. gafáiésk, -iésc, -iéá'ce, -iém, -iét, -iésce.
2. gáfáíém. 3. gáfáiéáée! 4? sá gáfáiaeká.

/Román: gírii, gírii, girlit./károg./ 

gírii v. gárai, garáiésk, giriit v.garaít = böfög.
1. gárá^ésk, -iélc, -jeéée, -iéa, -lét, -iésle.
2. gárajém. 3. gáraiésce/ g£ríiésle/!4.sá garaiáska.

ä

/Roman: glngávi, gíngavesc, gíngavit./
glngsí, gíngaiésk, gíngáít * dadog.

1. gíngaiésk, -iésé, -iésce, -jém, -iét, -iésce.
2. gíngáiém. 3. gingaiéecel 4. sa gíngaiáská.

/Román: gíndi, -desc, -dit=gondol, vél./ 

gíngi, gíngesk, gíngit /se/ * gondolkodik, gondol.
1. gíngesk, -g'ésc,-geéce, -gem, -get, -gesce /se/.
2. gingém /ma/. 3. ginjééci-ceI 4. sá /se/ gin^éska.

/Román: ingretása,-sez,-sat /se 

/z/gritiíi, /z/gütil'éak, /z/gritilit /se/ =undorodik.
1. /z/gritilésk, -l'ésc, -leéce,-íém, let, -leасе./se/
2 c /z/gritilem /ma/» 3* gritileséi-cel 4.sl gr it.il as ka.
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/Román; griji, -jesc, -jit./
grizí, griáíésk, grizít * gondoz.

1. grizésk, -zése, -áésóe, -áam, -£et, -áéeée.
2. grízem. $* gri£éé£el 4. eá griáéská.

/Román; grohái, grohéi, groháit./
rumi, gruríésk, gruríít = röfög.

1. grunésk, -ríésc, -nesce,
2. grünem. 3« grüneséel

-nem, -ríét, -nesce. 

4. a a gruríáska.

/Román; gusta, guet, guetat. / 

gusta, guet, guetat * kóstol, Ízlel.
1. gust, gu£é, gusta, gustám, gusta}, gústá.
2. gustém. 3. gústál 4. sí gúsce.

/Román; gasi, gasesc, garnitv£alál,vél./ 

= kitelál, rájön.gusi, guseek, gusit
1. gusésk, -sésc, -eélce, gueém, -set, guse&ce. 

3. gusé^<íe!/ j . V У J . U4. se gusaaka.2. gueem.

/Román; gheaoki, -muiesc, -műit./ 

géműi, vemuiésk, géműit = összenyom, gyömöszöl,
1. éemuiésk v.gemujesk, -iés£ ,-ié£ée,-iém,-iet,-ieáce.
2. gemuiém. 3.gemuiesce! 4. sa gemuiaskÜ /gemuiáska/.

/Román; hapai, hapaiese, hapait./ 

hapací, hapaéesk, hápe^ít * habzsol, kapkodva eszik.
1. hápáéésk, -ceác,-éésce, -cém,-cé}, -césce.

3. hapacesce! 4. sa hapécaaka.
/Román; hírcai v. híreii, hírcli, -cíit./ 

harÉáí v. hirklí, harkaiask, hárkaít * hörög,
1. hárkáiesk, -iés£, -iéséíe, -iem, -iét,
2. hsrié&iéui. 3. harK8iésce! 4. se hárkaiaska.

I

2. hápecem.

-iélée.

/Román; icni, -nesc, -nit./ 

hikni, hikríésk, hikríít = öklendezik, hány, okád.
1. hiknesk, -nesc, -nesce, -ríém, -net, hiknésce.

* ^ , ’Z4. sa hikngska.2. hiлneu. 3. hiknésce1
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/Román: ímbeta, ímbet, ímbatat./
imbáté, ímbat, Imbítét = leitat.

1. ímbat, imbét, ímbattí, imbatam, imbátat, ímbáta.
2. lm be Um. 3. ímbátá/-l/l 4. sá /l/-imbéce.

/Román: ímbátríni, -nesc, -nit./
/t/mbátárni, /A/mbáternéstc, /i/mbátarriít ^megöregszik.

/i/iabeterríésk, -neec, -neece, -nem, -ríét, -nésee.
2. /í/mbatárném. 3. /í/mbetárnésce! 4*sá /ísábr tárri&ská.

/Román: ímbia, imbie, ímbiat./ 

ímbie /imbia/, imbíi, imbiét /imbiát/ = /megAínál.
1. imbli, ímbii, ímbíe, laibiaa, imbiet, ímbie.
2. ímbiem, é. ímbíe/-l/! 4. ее /l-/imbíe.

/Román: ímblínzi, -zesc, -zit./ 

ímblínzi, ímblínzésk, imblínzít • megszelídít.
1. ímblínzésk, -zésé, zésce, zém,-zét, -zésce.
2. xmblinzém. 3. xrűblínzésée! 4. её/iteblínzask©.

t /Román: ímbraca, imbrac, imbrékat./ 

ímbráka, ímbrak, ímbrakét = felöltöztet, felöltözik.
1. imbrák, ímbréo, imbráka, íbibrekam, -ka^, -brake.
2. mbrákám. 3. Imbráka! 4. sa /l-/ímbréée.

/Román: ímbrátisa, -sez, -sat./ 

ímbratusa, ímbretaéesk, ímbrátuset * megölel.
1. Imbrátuséakj-sésCj-seáde, -sem, set, -sesce.
2. ímbrátusém. 3. íibratusésce! 4. £ a y^iabrátusaská.

/Román: iaibrobodi, -űesc, -dit./ 
xmbrubugi, imbrubugesk, ímbrubuglt -betakar,-burkol.

1. imbrubugesk, -gesc, -feeéce, -gem, -Jjét, -gesce.
2. Imbrubug^m. 3. ímbrubugeece, 4.^Ü/ imbrubugaská.

/Román: ímpáca, impec, impafeat./ 

ímpaká, iu,pak, ímpskst /se/ * kibékít, ki béliül.
1. impak, ímpes/, xmpáka, ímpákam,-kat, impáka.
2. Impekám. 3. ImpákaZ-ce/J 4. sá/s-/lmpése.
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/Román: ímparti, -part, -partit./ 

ímparti, xmpártésk, tópartit = oszt, feloszt, megoszt.
1. impart, ímper^, imparts,ímpartéiu,-tét,-párta, 

v. xmpártésk, -éésc,-t4sce,-tem, -tét, -tásce,
2. ímpert@m. 3. ímpartal v. ímpartésée! 4.sa ímpérte

v.^ímperjáska.
/Romén: xmpaturá,-rez v.ímpatur, -at./ 

impatura, ímpatur, íapatúrát * összehajt, -túr /ruhát/, 

l.ímpátur, imps túr', -pature,’ -pe tur&m,-re t, -patura. 

2.impstúrám. 3. impatura! 4• &e/ impstűre.
/Romén; ímpleti, -tesc, -tit./ 

ímpleci, ímplscésk, iiapláéxt * befon, fon.
1. ímplbéesk, -cásc, -ceáce, -céiu, -éé$, -césce.
2. i^pláéem. 3. ímplacesce! 4. е/'в/ ímplaééaká.

/Román: impunge, -pung, -puns./ 

/£аi/púnze, /ím/púng, /im/puns * szúr, megszűr.
1. /ím/pung, -pun#', -púnze, -punSem, -zét, -pún£;e.
2. /im/punlem. 3. ímpáitzel 4. sá /Im/púngá.

/Román: imputi, imput v. Imputeec,imputit./ 

imputi, imputéök, imputít - /Вй/büdösít.
X. ipputesk, -tele, -teéce, -tém, -tét, -tésce.
2. ímputem. 3. xmputéfeéi-éei 4. sá s-ímputaska.

I*

/Román: xnácri, -erese, -érit./ 

inakrí, Inakrésk, Inákrít * savanyít.
1. inekrésk, -réá6, -réséé, rém, -rét, -re&ée.
2. Inakréra. 3. Inakreéée! 4. ^InŐkráska.—— **

/Román: latina, latin v. intinez, íntinat./ 

inéina, ínéin, ínéinát я besároz.
1.Incin, íncin, íneina, ínéinám, Inéinat, Incina. 

2.íncinám. 3. ínéíná/-l/! 4. a£/-l/ incine.
/Román: inchide, inchxd, ínchis./ 

inéize, íncik, ínéie * zár, bezár, becsuk.
I« Inéi к, inois, inéi le, ínéí£em, ínéi let, incize,
2. ínéilém. 3. ínfeíie! 4. inéiga.
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/Román: indrágosti, -tesc, -tit./ 

/1/ndregusci, /i/ndreguácésk, /i/ndregué£Ít=szerelmeskedik.
1. ndreguáée£k,-^eöc,~ceáce, -£em,-cet, -éélée /se/.
2. me /í/ndreguáéem. 3.ndregu££ésci~eei 4.ea e-índregus-

éeska._
/Román: infrumoaa, -§ez, sat./táj, / 

/ín/frumuáa, frumueesk, frumuaat /se/=szépít, szépíti magát.
1. frumusésk,-sé$é, -selée, -lém, -set, -áéáée /se/.
2. /má/ frumusAm. 3.frumuseáci/-ce/l sá /se/frumusáska.

/Román: íngálbeni, -nesc, -nit./ 

/xn/gaibení, /ín/galbeneek,/ín/gálben'ít= sárgít; sárgul.
1. /ln/galbenesk,-neéé,-rieéde, -nem,-riet, -néáée /se/.
2. /In/gfclbinem. 3.galbinéá^i/~ce/.4.sá /s-/íngalbinaska

/Román: íngímfe, ingimf, ingimfat./ 

/in/gimfa, gimf v. g&mf, gímfet /se/sfelfuvelkodik,mérges.
1. gímf, gímf', gimfa, gxmfám, gímfat, gímfа./ее/.
2. /ma/ gímfám. 3.g£mfs-ce! 4. sa se gimfe.

/Román: íngremádi, -desc, -dit./ 

xngramági, ingrimágesk, íngrámagít «összerak,
l.ingrámágesk,-gesc, -gesée, -gem, -get, -gAsce.
2.1ngramag/4m. 3. íngrámagesce! 4. fe/1 ngramagaska.

/Román: ingress, -gras, -grasat./ 

ingraéa, xngraá, íngraáAt * hizlal, meghizlal.
l.itngraé, ingrétf9 ín^raáa, -graáám,-áat, Ingraéa.
2. Ingralara. 3. ingrásá! 4. sa/-l/ Ingrese.

/Román: íngriji, -jesc, -jit./
/ín/grizx, /ín/gri^ésk, /in/grizít * gondoskodik /vkiről/.

1. /in/griáíAsk, ,-&AéÖ#, -áet, -áéáée.
2. /ín/griíém. 3. /iö/griáíÁáée-11 4. sa-1 íngrizaska.

/Román: íngropa, ingrop, íngropat./ 

íngrupa, Ingrop, üngrupát = eltemet, beteget, betakar.
1. Ingróp, Ingrop', ingropS, ín rupám,-pát,-gropá.
?, in. rupam. 3» in0rópa-l! 4. sK-1 íngrópe.

*■* **

-gyújt.
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/Romén: ingrosa, ingros, ingrosat./ 

íngrusa, íngros, ingrusát /se/ - meg-vastí gít, megvastagodik.
A Vi/ ___ V 1 K‘. A iVv-íngrosá,«grusem, -tét, ingrosa.

3. íngrosa1 4. s^/íngróse.
1. ingrós, íngros,
2. íngruáam.

/Román: gauri, -rése, -rit./ 

ínguri, íngurésk, ingurit = kifúr, átlyukaszt.
1. íngurésk, -rése, -resce,
2. ingurém. 3. ingurésce!

w**-

-rém, -rét, -resce. 

4. inguráska.

» / V I v ✓/ V

/Román: indes«, indes, indesat./ 

intésé, xnges, ingését * teletöm, megtöm.
1. inges, in^es, ingasa, íngxsém,
2. ín^isáa. 3. ing« sä t 4. sf&/ ingé se.

/Romén: íngheta, -ghet, -ghetat./ 

ingéts, inget, ingetét = megfagy.
inget, inget', írigata, ing^itém, Ingxtét, ingató. 

2. íng'itám. 3. íngata! 4. s/£/ ingete.

-sét, íngasa.
I '

/ Román: ínghiti, -ghit, -ghitit./ 

íngiti, íngit, ingitít = nyel, lenyel.
, 4 П.' * T7| A O.s * > > '-ж1* $ 'Í*-1. xngxt, xngit, xngxta, ingitem, xngitet, ingita.
2. xngitém. 3. íngxta! 4. s^í/íngite.

/Romén:íngenunchea, -chez, -cheat./ 

v.ín^enu^é, inneniit, inzenutét * /le/térdel, 

ü Ing énét v. inzenút, inlenút’j-nAte ,-tém,-tét ,-nut&. 

2.1n^enutam.v.ínzenutém. 3• íníenütái 4.ф-l ínítenute.
J } ** J» ' — *

ingenu^A

/Román: íncaiéa, íncalt, xncaltet./
^ * >1 j

ínk&ltat s húz, felhúz /lábbelit/
-tét, ínkálta.

inkalté, inicelt,
9 ^ 1 J> 1 /

1.inkelt, inkáit1, inkalta,ínkal^em,
2.inkeltém. 3. ínkaltá/-<5e/l 4. sá/s-/ínkélée.

/Román: íncépea, incap, íncapat./
= fér, befér, /wkipe /

inkipém, ínkipét, ínkapa. 
А.ф/ ínképe.

inkapa, ínkep, ínkap/t
1. inkap, ínkap', х.чкара,
2. ínkipeiu. 3. xnkapaí
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/Román: íncrede, ínered, íncrezut./ 

ínkrege, inkród, ínkrezút = hisz, elhisz.
1. inkród, inkrés, ínkrege, ínkrigem,
2. ínkrigem. 3. Ínkrege! 4. stéj ínkredá.

-set, Uaaijß.
I . (У

/Román: íncremeni, -nesc, -nit./ 
inkreminí, ínkremií/esfc, inkreminit =

l.inkreminesk, -nóec,-neáee, -nem, -ríé$, -ríé^ée.
2. ínkremine®. 3. inkreminescei 4. e/а/ inkreminaská.

megdermed,-keményedik,

/Román: íncuia, íncui, íncuiat./ 

ínkuia V. ínkuié, inkúi, ínxuiet = bezár /kulccsal/.
1. ínkúj, inkúi, IxiKÚ^e, inkuióm, inku^et, Inkúie.
2. inkuióm. |t ínkúi/e/-ol.л 4. q&! inkúie•

/Román: íncords, ínkordez, ínis ordát./ 

* megfeszít /húrt/.ínruráde, ínkórd, ínkurdat
1. ínkórd, ínkórs, inkórdá, Inkurdam, -det, inkorda.
2. inkurdam. 3. ínkorda! 4. s/á/ inkór^'e.

/Román: ínlemni, -nesc, -nit./ 
/ín/íemni, l'emnesk, íemnit = megdermed

1. /cmnesk, -neáŐ, -neасе, -nem,
2. íiimém. 3. l'imnésee l 4. t/fe/lúmnaaka.

/> * V-nesce.

/Román: ilumina, -néz, -net./
/í/nlumina, /í/nluminesde, /í/nluminát /ее/ «kivilágosodik.

1. y-/i/nlumir'ésce.
2. Sxínluminé,, 4. s-ínluminaska.

/Román: ínnabufi v.ínábu^i, inabus, -it./ 

ínn&bueí, ínnebusésk, írmabusít «izzad e hőségtől./fullaszt/ 

1.Innsbuaes к,-ieéc, -áeéŐ*jáem,-áe^,-éóéőe /se/.
2,m-innabusóm. 3.innabúiéáéi-éeí 4.se s-ínnábusaska.

/Román: ínnegri, -gresc, -grit./
/ii^riegri v.A^iigrí, -grésk, inni grí t * befeketít.

1 /írjárii.: rk^kjgréá&, -gróéce, -gró®, -gret, -gréiie.
2. /ir$oigróffi. 3./í$xigréIce-1! 4. за-l/IrfiAgtkaká..
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/Román: ínrai, -raiesc, -reit./
/ín/raí, ra^ésk, r/ít * elvadít, elront /állatot/.

X. /ín/ra^ésk, -^ésl,-iisle, -^ém, -:ц4$,-^е11е.
2. /1п/ггЦет. 3. raiélce-1! 4. sé-1 rajiaké.

/Román: ínaura, ínsor, insurat./ 

ínsur? , ínsor, ínsurnt * megházssít.
1. ínsor, ínsór', insor©, insurem, insuret, ínsora.
2. insurant. 3. insóra-1! 4. ea-X-ínsore.

/Bőmén: ínsuri, -rése, -rit./ 

í, ínsmrésk, ínsurít /se/ * megőszül.
1. insures*, insures!, ínsuresce, -rém,-rét,-résce.
2. ínsnrém. 3.íneurésci.-ceI /ínsura-ce!/.
4. se s-insurésfca.

ins ur

/Román: ínsele, ínoel, ínselet./ 

ínéel'i, insel'^esk, ínsel'ít * csal, becsap.
1. ineel,j^,-l<iéá!,-l,iééée, -l'iém,
2. inlel'jem. 3. ínéel'iésce-ll

, -l'iét, -liesce.
4. sa ínleiia^ska-l.

/Román: íncerca, Incére, incercat./ 

ínserke, ínsérk, ínserkat = megpróbál, kéret /lányt/
1. ínlerk, ínséré, ínsark©, ínsirkém, -két, insarka.
2. ínéirkám. 3« ínsarka! 4. е/s/ íneérse.

/Román: ínceta, -tez, -tét./ 

insite, inset, ínéitét = abbahagy, leállít.
1. ínéét, inset, insata, ínsitam /ínsatam/, -tét.
2. ínsitian 3. ínsáts! 4. sa ínéeée.

/Romén: ínsira, ín§ir, ínja irat./ 

insura, ínsúr, Insuret = felfűz /gyöngyöt/.
1. ínsúr, inéúr',insvira, insurant, -rat, insure.
2. insurem. 3. íné lira I 4. s si insure.

/Román: intoarce, -tore, -tors./ 

íntorse, íntór., íntors = visszafordít, megfordít.
1. í- v.i , A lót: , íntörie, íntoréem,-lft, intőre*•
2. inturééu;. 3. íntérse-l\ 4. sa'íntörka.

- j>
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/Román: xntreba, intreb, Intrebat./ 

intribá, íntréb, íntribát = megkérdez, kérdez.
1. íntréb, intreb*, -trabe, -triban:, -b£t, intrabe.
2. Intribém. 3. lntrábá-1! 4. se. 1-intrébe.

/Román: intrema, -mez, -mat./ 

ínttlmá, íntrém, intrim&t /se/ = megerősít; meggyógyul.
l.lntréffi, intrém', intráms, -trimam,-mát, -tráma.
2. íntrimám. 3. íntráma/-ce/! 4. eá /s-/intréme.

/Román: íntrista, -tez, -tat./
/ín/tristá, /ín/trisí, /in/tristát, =roegszomorít, elkeserít.

1.inti ist, írtríáő, íntrista, -tám, -tat,íntrista.
2. íntristám. 3. íntrista/-!/! 4. se. 1-íntrísáe.

/Román: íntuneca -tuneo, -tunecet./ 

Intimikat /&e/~ eSbkomorul.íntunike, intűniк,
intúríik, xntúríis, intúnika, 

2. m-íntunikum.
-kam,-kát,íntuniká./se/. 

3. íntúnii a-ce í 4. sn e-intúiíise.

/Román: ínota, ínot, ínotat./
inutá, ínót, inutát = úszik.

1. insót, inot, ínótá, Inutam, inutát, ínota.
2. inutraa. 3. ínota! 4. ф/inoce.

/Román: invaluif-valui v-rvaluiesc ,-it./ 

invalui v.ínváiaí, ínválu^ésk v. Inválaiésk, inváluít v. 
Inváláít. = beburkol, betakar.

1. tnválá^ésk, -iééfc,-iéáÓe, -iém,
2. invfelaiém, 3. inváláieáce! 4. s^/Inváláiáská.

/Román: írr/áta, xnvát, ínvajat./ 

Invaja, ínvat, invaját = tanul.
1, ínváj, ínvet, ínvajá, ínvajem,-tét,
2. ínvátám. 3. ínváta! 4. í/s^/invéte.

• < if У—Í6tíce«
Л

-iet,

ínvatá.

/Román: ínvia, Invii, inviat./ 

mvia, invii, inviát = feltámad, feltámaszt.
1. íovii, invii, ínvíe, ínviem, inviat,

3. ínvíe-Íe! 4. sá /s-/invíe.

. ) I .

invie./se/
2. ínviem.
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/Román: ínvineti, -tesc, -tit./ 

ínvineti, invinetésk, ínvinetit /se/ = kékül.
1.invinetésk. -tééé, -tésée, -tem, -tét. -tésce. /se/. 

2. m-invinitém. 3. ínvinijésci-ce! 4. sä s-invinitaska.

/Román: invirti, -vírt v. -vírtesc,-vírtit./ 

ínvirci v. invárci, ínváreésk, ínvarcit= forgat, csavar.
1. mvarcesk, -cesc, -cesce, -eem, -cet,
2. ínvareém. 3. ínvárcésce! 4. ^ ínvárcaská.

yí 1 v v•cesce•

/Román: invrájbi, -besc, -bit./ 

invrazbi, ínvraábésk, invrááíbít = ászit, kötekedik.
1. ínvráábesk, -béső, -béá^e, -bem, bej, -beéce.
2. invrazbem. 3. ínvrázbelŐe! 4. s/sj invrazbáska.

/Román: íngura, injur, injurat./
inzura, Inéűr, inéurat

1. ínáur, ináür;, ínáúrá,
2. inéurám. 3. ínáúrá-ll

= átkoz, szidalmaz.
ínzuram, injuret, ínáura. 

4. sa l-inásúre.

/Román: ivi, ivesc, ivit /se/, 

ivi, ivésk, ivit /se/ = mutatkozik, megjelenik, feltűnik, 

l.ivesk, ivéác, ivéáöe, ivem, ivét, ivéá£e /se/.
2. m-ivém. 3. ivéSéi-ée! 4. sá s/е/ iváska.

/Román: izbi, izbesc, izbit./ 

izbi, izbésk, izbit = csap, üt, földhöz vág.
l.izbésk, izbééé, izbésce, izbém, izbéj, izbééde.
2. izbem. 3. izbééce-1! 4. sá-1 izbáska.

/Romám. izvori, izvoráste, izvorít./ 

izvuri, izvurésce, izvurít = fakad, ered /forrás/
1. izvuréáée.
2. izvuré. 4. ф/ izvuraska.
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/Románreadea, cad, c^zut./ 

káge, kad, kezűt - esik, leesik.
1. kad, kazt káge, kagém, kaget, katje.
2. kagein. 3. káge! 4. sá kédá.

—
/Román: calari, -rése, -rit./ 

kalari, kaltTrésk, kálárit = lovagol.
1. kalarésk,
2. kalarem.

i у у-résé, -rééce, -rém, -rét, -resce. 

3. káiárésce! 4. sá káláréska.
/Román: cáli, -lese, -lit./ 

acéloz.
-lém, -lét,

2. kál’em. 3. kaiéile! 4. sá kálaska.

kall , kálésk, kálit = edz,
1. kál'ésk, -l'éáé, -lesce, -léséé.

/Román: kelca, celc, calcat./
kalka, kaik, kaikat = lép, jár.

1. kaik, kall, kalka, kaikéin, kaikat, kalka.
2. kaikéin. 3. kalka! 4. se kélse.

/Román: capáta, cápát, capatat./ 

kapaté, kápat, kapatat = kap, megkap.
1. kápat, képit, kápata, kápatám, kapatat, kápatá.
2. kapatsm. 3. kapata-1! 4. sa kápile.

/Román: capta, -tez, -tat./ 

kaptélí, K&ptalésk, icáptáiit = elkap, elcsíp.
1. kaptalésk, -lésé, -léáce, -lém, -lét, -lésce.
2. káptelém. 3. káptaléscei 4. kaptaláska.

/Román: casca, case, eascat./ 

káskát = kinyit.
, káska, kaskam, kaskét, káska.

4. sá kásce.
/Román: cinta, cint, cíntat./ 

kínta, kint, kintat = énekei, dalol.
1. kínt, kínt, kijjta, kíntém, kíntat, kíntá.
2. kíntém. 3. kíntá! 4. se kinée.

*kaska, kask,
1. kask, kalc
2. kaskám. 3. káská!
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/Román: cirii, cirii, círiit./ 

kíríi, kírxiésjc, kíriit = károg, /karai, kára^esk, -ít/.
1. kírliésk v. káraiésk, -ieác,-iééÖe,iem
2. kíríiem v. káraiem

<■* Л

iéé£e.,-iét,-i
. 3.káraieÜ6el 4.sa káraiaská.

л л

/Román: círpi, -pesfc, -pit./ 

kírpi V. karpí, kírpésk v. kárpask, -pít.= foltoz,
1. kírpésk,v.kárpa.3k, -péád,
2. karpem. 3. kírpééce v.

varr.
-pésce,-pém,-péty-peéée. 

karpercei 4.sa kárpáska.

/Román: clipi, -peso, -pit./ 

klipi, klip'ésk, klipét = pislog, pillant.
1. klip'ésk, -p'ésc, -pésáe, -pém, -pét, -pésce.
2. klipiém. 3. klipiéé^e! 4. klipiáska.

/Román: cloci, -cesc, -cit./ 

kluéi, klusesk, klusít = коtlik,/lustálkodik/ ért. is./ 

kluá/ésk, -sásé, -séáée, -áém,
2. kluéém.

-sé^, -sééée.
3. klusélce! 4. sá kluááska.

/Román: coace, coc, copt./
= süt.

1 I/ S I У * ! Vkose, kusem, kuset, kose.í' ^ 9 J* 1 Г

4. sa кока.
/Román: crácána, -néz, -nat./ 

krask&ná, kráskan, kraskanát = szétterpeszt.
1. kraskán, kráscin, kráskána, kráskánam,-nat,kraskáná.
2. kraskenám. 3. kráskan&l 4. se krásciríe.

í Vkose, kok, kopt
1. кок, kos,
2. kuáém. 3. kose!

/Román: erede,ered, crezut./
elhisz./in/krege, /in/kréd, /ín/krezut = hisz,

, t , * I „ */ /í /i j ^1. /m/kred, -kres , -krege, -krogem,-kreget, -xrege.
2. /inAregem. 3* ínkrege/-m/! 4* sá /m~/ínkr*da*

/Román: creste, erese, crescut./
J / 1 ? 9 9

kresce, кгезк, kreskut = felnő, nő.
1. kresk, kreác, krésée, krescém, krescet, krééée.
2. kriscém. 3. krésce! 4. sa kraska.
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/Román;crantani, -nes с, -nit */ 

kruntuni, kruntuneak, kruntunit = vacog, csattogtat /fogat/.
1, krun tuzíé s к, -ne á c , -ne see, -nem. -ne t, -né s ее.
2. kruntuném. 3. kruntunésce! 4. sa krmituháská.

/Román: culca, cule, culcat./ 

kulká, kulk, kulkat /se/ = lefektet, elalat, /alszik/.
1, kulk, kuls, kűlka, kulkam, kulkat, kúlka./se/
2. /ma/ kulkám. 3. kúlká-1 v.kúlka-ée! 4.sa /se/kúlse.

/Román: oumpara, curnpár, cumpárat./ 

kumpárá, kump&r, kumpárat = vásárol, vesz.
1. kúmpar, kúmper', kúmpare, kumparám,
2. kumparam. 3. kúmpára! 4. s& kűmpere.

-rít.kúmpbrá.

/Román: cunoaate, cunosc, cunoscut./ 

кипозсе, ktmosk, kunoskűt = ismer, megismer.
l.kunósk, kunósc, kunósce, kunuscém, -Óét, kunósce.

4. sá-1 kunoska.2. kunuscém. 3. kunósce!

/'Román: cununa, curiun, cununat./ 

kununa, kunűn, kununát /se/= esket, megházasítjházasoűik. 
1.kunun, kunűn', kununa, -cununam, kununát, kununa.

3. kununk/-се/! 4. sá /se/ kunűne.2.kununám.

/Román: curate, curát, curátat./ 

kúrát, kuratat = hámoz, tisztit.
1. kúrát, kűrit', kurátá, kuratam, kúráját, kuTatá.
2. kurátám. 3. kúráta! 4. sa kűrite.

yj Ikurata, > *

/Románscosi, cosesc, cosit./
kusi, kusésk, kusít - kaszál.

l.kusésk,KV.sélc, kuséáce, kusém, kusét, kusésce,
4. sé kusáská.2.kusem. 3. kusésce!

/Román: cáuta, caut, cautat./
.kuta, kot, kutat *= keres, kutat.

köte, kutém, kutét, kóte. 

4. sá kóée.
is

1. kot, kot,
2. kutám. 3. köte!
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/Román: lácrima, -mez, -mat./ 

= könnyezik, sir.lakrima, l^krimésk, lakrimát
l.l&rimeak, -mééfc, -méááe,-mám, -mát, 
2.lákrimém. 3. lákrimésce! 4. sá lakrimáska.

» V V
“"Ш0 3 C 0 *

/Román: largi, largesc, largit./
lárzi, lárzésk, lárzít = szélesít.

1. lsrzésk, -£és6, -áséáce ,-£ém, -^ét
2. lárzárn. 3. laráááce!

-zesce.
laríáska.4. sa

/

/Román: lármui, lármuiesc, larmuit./ 

lármazi, larmazésk, larraazit = lármázik.
l.larmázésk, -záác, -zesce, -zém, -zet,
2. lármázém. 3. lármázásáé! 4. sá lärm©záska.

i ■/ /-zesce.

/Román: lása, las, lasat./ 

lasa, las, lását = hagy, enged.
, las, lásá, lásem v.lasám, lását,v.-sat, lása. 

3. lása! 4. sa lááe.
1. las
2. lasám,

/Román: latra, latru, latrat./ 

/a/latra, /а/látra, /а/látrat * ugat.
1. alatra.
2. alatra. 3. alatra! 4. s-alátre.

/Román: lati, latesc, latit./ 

laté;к latásk, latit = kiszélesít.
1. latásk, -tésá, -téááe,
2. latám. 3. látásce!

/Román: le^gana, leagán, leganat./ 

íegáná, l'ágán, l'eganst = ringat.
1. íágan, l'ázán', l’egáná, lágánám, -nat, lagana.
2. íeganám. 3. l’ágana! 4. sá láz iné.

/Román; lesis, -siez, -siat = kilúgoz./ 

lesie,v.lasie, lesi v. lási , lesiet v. lásiet /se/ =
lúggal hajat mos.
1. lási, lásíi, lásíe, iásiem, lásiét, lásie /se/.
2. ma lasiám. 3. lasíe-ce! 4. sa se lasie.

-tém, -tét, --^esce. 
4. sa látáske.
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/Román: lega, leg, leget./
liga, l;eg, ligát = köt.

1.1‘eg, 1‘eá, tóga, ligám, ligát, l'ágá. 
2. ligám. 3. 1‘aga! 4. sa l‘á£e.

/Román: lingufi, -sesc, -sit. / 

linguái, lingusásk, l'ingusit = hízeleg, hízelkedik.
1. lmgusesk, -sesc, -sesce, -sem, -se^, -sesce./se/.
2. l'ingusém. 3.3!ingusásce/-ce/! 4. sá /se/l'ingusáska.

/Román: linge, ling, lins./ 

linze, l'ing, lins = nyalogat, hízeleg.
1. l;ing, l'inz, linze, linzem, linze t, linze.
2. linzem. 3. linze! 4. sá l'ingá.

/Román: lipi, -pesc, -pit./
= ragaszt, sároz.lipi, lipesk, iipit

_i . 3 , I I » 1 ✓ 1 l 1 H1. lipesk, -pesc, -pesce, -pem, -pet, -pesce.
2. l'ipem. 3. l'ipesce! 4. sa l'ipáská.

/Román: lua, iau, luat./
lo, iau, lot = vesz.

jau, iei, ie, lom, lo£, ie.
2. lom, lói, lo, lom, lot, lou v. lo.
3. ie/-l/!

г
4. sá-1 ie.

/Román: lucra, -erez, -crat./
lukra, lukru, lukrat = dolgozik.

1. lókru, lúkri, lukra, lukrem, lukrét, lókra.
2. lukrám. 3. lókra! 4. sá lókre.

/Román: lungi, -gesc, -git./
lungi v. lunzi, lun^ésk v. -zesk, -git v.-zit =/meg/nyújt, 

/meg/hosszabbít.
l.lungesk v.lunzesk,-escjesáe,-em,-e^,
2.lungern v.-zém. 3.1ungá£ée v.-záéce! 4. lunzaská.

* v-esee*

/Román: luneca, lunec, lunecat./
luniké, lóriik, lunikát = csúszik.

1. lóriik, lóriis, lur/ika, luniksm, lunikat, lunika.
2. luríikaib. 3. lúnika! 4. sa lónise.
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/Román: lupta, lupt, luptat./ 

/in/luptá, /in/lüpt, /in/luptat = birkózik, /vissz./ 

l.inlúpt, ínlúpt,ínluptá, -tém,-tet, inlúpta /se/. 

2.ínluptám. 3.inlúpta-ce! 4. sá s-ínlüpiée.
/Román: lövi, -vese, -vit./

* 1 'luvi, luvesk, luvit = üt, rácsap. 

l.luvésk, -vese, -vásce,-vém, 

2. luvém. 3. luvesce!

I V у-vesce.-vet,
J *

4. sá luváská.

/Romén: márita, marit, máritat./ 

maritat = férjhez ad. 
marit, merits,

- í*marit,
1. marit,
2. /in/шагitem. 3./ín/márít-о! 4. s-о /ín/meríce.

V . . 1marita,
I/ J i/ 1 I/ I/ Imsritam, -tát, marita /ínmarit/.

/Román: marun^i, -tesc, -tit./ 

meruntat = apróz, aprít.
-tat,

4. sa marunké.
/Román: maaura, más4r v.masur, -at./ 

másura, masur, másurát = megmér, mér.
1. masur, másur;, misurá,
2. másurám. 3. másura!

márunta, marúnt,
1. marunt, marún^, maruntá, -tarn,
2. m8runtém. 3.

J 1 ,4/marunta.
márúntá!

*> i-rat, masura.
j •

*masuram,
4. sá masure.

/Román: maciné, macin, macinat./
masina, masin, máéinát = őröl.

1. máéin, máéin, máé ina, máé inam, masinát,, más ina.
2. máéinam. 3. masina! 4. sá máéiné.

/Román: mátura, inátur, máturat./ 

seper.matúra, matúr, matúrát =
1. mátur, matúr, matúra, matúrám, matúrát, maturá.
2. máturam, 3. matúra! 4. sa mature.

/Román: merge, megg, mers./
merze, merg, mers = megy.

1. merg, mers, merze, merzem, merzet, merze.
2. merlem. 3. mérze! 4. sá mér®».
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/Román: mesteca, mestec, mestecat./ 

melóiké, meséik, melóikat = rág, rágogat, majszol.
1. meséik, méscis, meséiké, meséikéül, -kát, méáéiká.
2. mescikam. 5. méeciké-l! 4. sé mélcise.

/Román: mineiuni, -nesc, -nit. / 

minluiíi, minluiíésk, minluiíit = hazföik.
l.minsunésk, -ríélé, -néáée, -néni, -riet,
1. minsunem. 3. minsuríésée! 4. sá mináunéské.

/I f /***nés се •

/Román: mira, mir, miret./se/, 

mira, mir, mirát /se/ = csodálkozik.
1. mir, mir^ mi rá, miram, miral;, mire./se/
2. ma mirám. 3. /n/mirá-ée! 4. sá se mire.

/Román; mirosi, miros, mirosit./
mirusá, mirós, mirusát = szagol.

1. mirós, miről, mirósé, mirusam, mirusat, mirósa.
2. mirusám. 3. mirósa! 4. sá miróse.

/Román: misca, mise, miscat./ 

miska, misk, miskát /se/ = mozgat, mozog.
1. miák, misé, míská, miskam, miáka^, mxáká /se/.
2. /та/ miskam. 3. míska/-ce/! 4. sä /se/ miséé.

/Román: mina, min, minat./
mina, min, dinét = hajjt. 

l.mín, miii, mína, mínam, minat, mina.
sé-1 miié.

/Román: míndri, -dresc, -drit./se/r 

büszkélkedik, kevélykedik./ 

míndri, míndrésk, míndrit /se/= szépitkezik,szépíti magát.
1. míndrésk, -drelé,-drásée, -drem, -drót,-dreéée/ Se/.
2. ma míndrém. 3. mindreáéi-ée! 4. sá se míndréska.

/Román: minea, min és mii, más./ 

mine, mim, más — éjszakázik, meghál.
1. mii. mii, mine, minem, minet, mine.
2. minim. 3. mii! 4. sá miié.

А Л

* .

2. mínám. 3* mma! 4.

J /
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/Romón: mínca, ménínc, mincat./
mink?, mariink, minkét - eszik.

1. marink, manins, manínká, inírkam, minket, menínka.
2, minkéin. 3. mánínka! 4. se manínée.

/Román:míntui, mintűi és míntuiesk, -tűit./ 

f И 1 míntii v. mintií, mintiesk, mintiit = megment.
-ésce, mintiém, -tiét, mintiésŰe. 

mintiem. 3. mintiésce-l! 4. sá-1 mintiéská.
/Román: mínji, minjesc, minjit./ 

míndi, míníésk, minőit -bemázol, bepiszkít,beinaezatol. 

1. miníésk, -zésé, -zééée, mindem, -£ét, minzesce.
3. mindeddel 4. sá niíndaská.

1.mintiesk, -ésé,

Vimxnzem.

/Román: mírii, míríi, miríit./ 

míríi v. miri^esk, míríít = morog.
1. mírii, 

míríiésk,.л 9

2. míríiem.
.*4

A A ;mini,
mírii, miriie, míríiem, -iét, miriie v. 

-iésc, -iéáfce, -^ém, -ié|, -iésce.
3.miriie v. míríiésee! 4.sá míríiaska.л л

/Román: mízgali, -lese, -lit./ 

mízgeúii, mízgalésk, mízgal'it = bepiszkít, befröcsöl.
1. mízgalésk, -ledc, -iésce, -lém, -l'ét, -leéce.
2. mízgálém. 3. mízgálééée! 4. sa mízgaléska.

/Román: muia, moi, muiat./
/ín/muié.v. ínmuié, /in/moi v. /ín/muiésk, inmuiát v. 

/ín/muiét = beáztat, meglágyít.
1. /in/mói, /ín/mói, /ín/móie, /ín/muiem, /ín/mm^ét. 
v./ín/muiésk, -iéáé, -^édde, /ín/muiém, -iét,-iésce.
2. /1п/ти£еш. 3.inaiéi v. ínmuiésce! 4.sa móie v.muiáska.

/Román: morföli, -lese, -lit./ 

murfulfi v. mullul'i, -fulésk, -ful'it = majszol.
1. rnurf ul'ésk v. mulf ul'ésk, -lésé, -léséé,-lém, -lét, -léáée.
2. mulfulém. 3.mulfulééce! 4. mulfulaska.

/Román: momi, momesc, momit./ 

mumi, mumésk, mumít = csábít, csalogat, édesget.
1. mumésk, muméoé, mumésce, mumém, műmét,
2. mumém. 3. muméséel 4. sá mumaská.

iramésce.



-129-

/Román: mura, murez, murát./
mura, murésk, mui*4t = savanyít.

1. murésk, rnuráoc, műrésze,
2. /in/murám. 9. /'in/murásce2 4. ső /in/muráska.

v. /in/muresk, inmura/- 

murám, murái,, murásee.

/Román: muri, mór, murit./
imuri, mór, murit = meghal.
1. mór, mór', more, murám, murát, more.
2. murám. 3. mór! 4. sá more.

/Románsmurmái, murmái, murmáit=morog./ 

murmui, murmáj.e v. mumuiéáce, murmuit /se/=marakodik..

» i v Vl *1. se murmoie v. mumuiesce.
2. se murmoié. 3.murmoii-ée! 4. sá se murmóie.

А Л A

/Román: mucezi, -zesc, -zit./ 

muáezi, jnuáezéááe, muŐezít = /meg/penészedik.
1, muáezésce.
2. iüuSezém.muáezáu. 3.musezésce! 4.

/1&/ и ti г
sa musezaska.

/Román: mustra, mustru, mustrát./
1 j imustra, mustru, mustrát = szid, korhol,

mústri, mustra, mustrám, mustret, mustrá.
4. sá-1 mustre.

1. mustru,
2. mustrám. 3. mústrá-1!

/Román: musea, muse, muscat./ 

mulká, muák, muskát = harap, megharap.
1. muák, musá, múáká, muakám, muákat, muáka.
2. muákám. 3. múáká! 4. sá muáée.

/Román: motái, motái, motait./ 

mutui, mutuiesk, mutuit = bóbiskol, szunkikál.
1. mutuiesk, -ieáé, -iéááe, -iem, -iet, -ieéée.
2. mutuiám. 3. mutúiéáce! 4. sá mutuiáska.

3 /1 J Л Л

/Román: mugi, mugeec, mugit./ 

muki, muéesk, muzít = kiabál, ordit, bőg.
1. muzésk, -késé, -kéáce, -kém, -két, -kéáce.
2. műkéin. 3. mukáéáe! 4. sá muzáská.



-130-
N

/Román: naste, nasc, nascutv/se// 

szül, sületik.nááée, nask, naskút
1. nask, nesé, násce, naséém, naséét, naáce.

3.nsá<*e /un kupil/'! 4. e£ naská.2.

/Román: n©bu§i, -§esc, -sit=fojt, fullaszt./ 

= megizzad.
-sesc, -sesce, -sem, -sét, -sésée./se/ 

3.nábusééci~ée! 4. вё se rsbusáska.

nabusi, nabusésk, nábuáít
1. nabusésk,
2. nábuáém.

IS i V I' 1/1/1/ V I

/Román:napádi, -desc, -dit= ellep, elönt./ 

/ín/n&pági, -géécf, -gít - elered/fy a vére.
1. /ma, pá eiríe, pa iel/ napágesce.

4. sá nápagaska.

/Román: necaji, -jesc, -jit =kesereg, ’■
nákazi, nákááésk, nákazit = kesreg,

-iéáce, -£éa,
sírni kezd.

1. nakazésk,
2. nákazém.

-£et, -áésce /se/. 

4. sá se nakséáská.

/ l V w-zesc, 
3.nakazéá<H-ce!

/Román: ínota, Inot, ínotat./ 

/in/nutá, /ín/nót, /ín/nutat = úszik.
1. /in/nót, nót, nctá, nutam, nutat, nóta.
2. /ln/nutám. 3./ín/nótá! 4. sá /ín/nóée.

/Román: /in/nebuni, -nesc, -nit./
neburíi, ríeburíesk,

n'ebunésk, -neáé, -nésée,
2. nebuném. 3» nebunéscel

ríebunit = bolondul /vmiért, vkiért/.
/* /I í{ у у-nem, -net, -nesce.

4. nebunáská./
/Román: nimeri, -rése, -rit./

, nimerésk, nimerít = eltalál /labdával/
1. nimeresk, -résé, -réséé, -rém, -rét,
2. ríimerém. 3. ríimerésce! 4. sí nimeraska.

nimeri
-resce.

Román: ocari, -rásc, -rít./ 

okari, okarask, okerít = szid, gyaláz.
_ . \s> & + / V In/1.0icarasK,-rasc, -resce,
2.okarém.

-rát,
4. s-okeráska.

1 - /-resce.-ram,
_ V I v I/ ...3. oksresce-1!

— — —
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/Román:págubi, -bese, -bit./ 

págubi, págubésk, págubit = veszít, károsodik, károsít. 

1.págubésk, -bésc, -besée, -bém, -bét -bééáe.
3. pagubésce-1! 4. sá págubéská.
/Román: palmui, palmuiesc, palmuit./ 

palmazí, pálmázésk, pálmazít = felpofoz, pofoz.
1. pálmázésk, -zése, -zésce, -zém, -zét, -zéáce.
2. pálmázém. 3. pálmázeáce-1! 4. sa-1 pálmazáska.

2. pagubém.

/Román: pírli, -lese, -lit=éget, perzsel./ 

0arlli, páríésk, parl'it = perzsel, megperzsel.
1. páríésk, -íéác, -l’ésce, -l’ém, -llét,
2. perlem. 3. páríésce! 4. sa parl'áska.

/Román:ímpárti,Impart, ímpertit./ 

ímparti, impart v.lmpartésk,impártít = oszt, feloszt.
1. impart, impart', ímpárte,ímpartém,étét,ímpárta. 

v. ímpertésk, -téá6,-tésce, ímpartém, -tét, -téáée.
2. ímpartém. 3.ímpárta v.impártésce! 4. Ыа/ímpártáska.

/Román: pasi, pasesc, pasit./ 

pasi, pasésk, pasit = lép, lépked.
1. pasésk, pasésc, pasésce, páséul, pásét, pasésce.

-l'ésce.

2. pasám. 3. pásésce! 4. sá pásáska.
/Román: patrunde, -trund, -truns./ 

pátrunge v. pátrunze, patrung, -trúns=átszúr /fület 

l.patrúng,-trúnz, -trúnze,-zem, -trúnze,-zem, -get ,-ííe''fülbeval6hoz-/ 

2.patrun^ém. 3. patrúníÜe! 4. s&/pátrúngá.
/Román: pátura v. ímpátúra,-túr,-túrát, 

v.patúri,v.impatúri,-rése, -rit./ 

/Im/patura, ímpátur v. xmpaturésk, ímpáturát=összehajt.
1. /ím/pátur, -patúr7,-patúra,-paturém,-rét,-patura» 

v./ím/paturésk, -réá£,-réáce, -rém, -rét, -réséé.
2. /£m/patúrám.3./im/patura v.ímpátűréséé!4. sy&//ím/-

/pature Y»_imp§turáskéu/_ 

/Román: pazi, pazesc, pázit/
pázi, pázésk, pszít = őriz.

1. pazésk, -zésé,
2. pazem.

i i/ S-zesce, -zem, -zet, -zééée. 
3.pazesce! 4. sá pázáska.
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/Román: pierde, jbierd, pierdut./
perge, perd, perdixt * elveszít.

1. perd, pers, pérg'e, pirgem, pirget, per<|e.
2. pir^érn. 3. pérge-1! 4. se-l perde.

/Román: pieri, pier, pierit./ 

peri, per, perit = elvész, elveszik.
1. per, per', pere, pirérn, pirát, pere.
2. pirém. 3. per! v. pere! 4. sä peje.

/Román: piti, -tesc, -tit /se/./ 

pici, picesk, picit /se/ = elrejtőzik, lapul, elbújik.
1. picésk, -césc, -éesÓe, -Óem, -cet, -6ésce.
2. /шё/ pióém. 3.pi£ééci-Őe! 4. sa se picáska.

/Román: petici, -cesfi, -cit./ 

picisí, picisésk, piéisít = foltoz, megfoltoz.
1. picisésk, -sesc, -sesce, -sem,
2. picésém. 3. piciséáce!

If 1 . J I ✓ V-set, -sesce.
■»7 .

4. sa picisáska.
/Román: piguli, -lese, -lit./ 

pigul'i, pigul'ésk, pigul'ít = csipeget.
l.pigul'ésk, -l'ésc, -l'ésce, -l'em, -l(et,

3. pigul'ésce! 4. se piguüíáská.

/Román: pica, pic, picat =esik, csepeg./ 

pika, piká, pikat = csepeg, esik.
1. píká.--
2. piká. » c/ic^ejetr

1 У I/-lesce.
i •2. pigulem.

/Román: picura, picur, picuratTCsepeg,esik./ 

pikuruza, pikuráza, pikuruzát = szemerkél, esnik kezd. 
pikuruzi, -zésce, pikuruzít. = szemerkél, esni kezd.

1. pikurazá v. pikuruzééce.
2. pikuruza v. pikuruzé

/Román: pili, pilesc, pilit./ 

= reszel.
-l'ésc, -<|esce,

pil'i, pil'ésk, piíit
1. pil'ésk,
2. pil;ém. 3. piíesce!

_I > * V-lesce.-let,
4. sá pil'áská.

I-lem,
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/Román: pipái, pipái, pipáit. /
II j ;pipii,pipij v. pipiiesk, pipiit = tapogat.
1. pipíi, pipii, pipije, pipiiém, pipijét, pipiie. 

v. pipijesk, -lese,-*esce, -íem, -íet, -íesce.
2. pipiiém. 2.pipiie!v.pipiiésce! 4.sl pipiie v.-iáska.

/Román: pisca, pisc, piscat./ 

piska, pisk, piákét = csip, megcsíp.
1. pisk, pisc, piska, piákám, piskát, piska.
2. piékam. 3. píska-1! 4. sa-1 pisáé.

/Román: petrece, petrec, petrecut 

pitrese, pitrék, pitrekut = kísér, elkísér.
1. pitrék, pitrés, pitréáe, pitrisém,pitrisét, pitrése.
2. pitrisem. 3. pitrese-1! 4. sá-1 pitráká.

/Román: píríi, piríie v. píríieste,piríit./ 

pápái, píríiesée v. pápaiesáe, -ít =ropog, pattog.
1. piniesce v. paraieáce.
2. píríjém v. párájém.

A A ípirn V.

/Román: pláti, plátesc, platit./
piaci, placésk, piacit = fizet.

_ is v i V I V J V i v V 1/ > V" V1. placesk, -cesc, -cesce, -cem, -cet,
2. plácém.

-éésáe.
g.plácésce! 4. sa placáska.

/Román: placea, piac, piacút./
plásé, plak, plákút = tetszik.

1. plak, plas, plase, plásem, plasét, pláse.
2. plasém.

г

/Román: plínge, pling, plíá./
plílze, pling, plíns = sir (fr)

1. pling, plíns, plinze, plínzém, plinzet, plinze. 

2. plinze! 4. sá plingáí.2. plínzém.
/Román: ploua, plouá, plouat./

ploé, pláuá, ploát = esik. 

1. piául.
\s I4. sa plove.2.
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/Román: pomeni, -nesc, -nit./ 

pomeríi v. pumení, -nesk, -ríít = említ, emleget.
1. pumenesk, -rí'ésé, -nesce, -riern, -riét, -ríeáce.

3. pumiHélée-l! 4. sá-1 pumináska.
/Román: porunci, -cesc, -cit./ 

porunsí v. purunsi, -sésk, -sít = parancsol.
1. porunsesk v. purunsésk,-sesc,-ééáce,-sém,-setT
2. purunsém. 3. purunsesée! 4. sa purunsáska.

/Román: práji, -jesc, -jit./ 

prazi, prazésk, prazit = pörköl, pirít.
1. prazesk, -zesc, -zesce, -zem, -zet, -zesce.
2. prááém. 3. pra^ésée! 4. sa prazáska.

2. pumiríem.

/Román:pricepe, -сер, -ceput./ 

prisepe, prisép, priseput = ért, megért.
1. prisép, prisép', prisepe, prisipém, -pet,
2. prisipém. 3. prisepe! 4. sa prisépe.

-вера.

/Román: putea, pót, putut./
pucé, pos, putut = tud, bír.

jb. pos, pót, póée, pucém, pucét, робе.
2. pucém /iei pu6au v. puéé./ 3.poée! 4. sa Jjota.

/Román: pocni, pocnesc, pocnit./ 

pukni, puknesk, puknit = durran, pukkan, pattan,csap. 

1. puknesk, -nesc, -пезсе, -nem, -net, -nesce.
4. sá puknaska.

/pumni, -nesc, -nit./
pumni, pumnésk, pumnít = öklöz, ököllel ver.

1. pumnesk, -nesc, -nesce, -nem, -ne^, -nesce.
4. sa-1 pumríáska.

2. pukném. 3. puknesce!

/ • / V

2. pumríém. 3. pumnesce-1!

/Román: puné, pun, pus./
!puné, pun v. púi, pus = tesz, helyez.

_ • . 2 /1. pun v.pui, pu-i, puné
2. puném, 3. púrie!

/i i i I /, punem, punét, puné.
4. sá púié
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/Román: purica, puric, puricat./ 

purisi, purisésk, purisít /se/ = bolház, bolhászkodik.
v ! v и-sesce.1. purisésk,-sésc, -sésce, -áém, -sét,

3. purisésée-1! /puriáéáci-ce!/ 

4. ss-i purisáska /sá se purisáská/.
2. purisém.

/Román: porni, -nesc, -nit./ 

purni, purnesk, purríít = elindul.
1. purnesk, -nesc, -nesce, -nem, -net, -nesce.
2. purnem. 3. purríésce! 4. sä pumas ka.

/Román: purta, port, purtat /se/./ 

purtá, port, purtát /se/ = hord, visz; vissz.:öltözködik.
1. /ma/ port, port, portá, partém, purtét, porta.
2. /ma/ purtám. 3. pórt8/-£e/! 4. sá /se/ рогбе.

/Román: posti, -tesc, -tit./
puscí, puscésk, puscít = bőjtöl, éhezik.

1. pdscésk, -éésc,
2. puscém.

•/ i V 1 ■/ is—cem, —cet, —cesce. 
4. sa puscaska.

✓ I-cesce ,
3. puséeáce!

/Román: potcovi, -vese, -vit./ 

putkoví, putkovésk, putkovit = patkói, megpatkol./putkuvi/
1. pukovésk, -vésé, -vesce, -vem,
8.putkuvésk,-vésc, -vééce,
2. putkuvém.

. i к/ v-vet,
-vem, -vét, -vesce.

I * i3.putkuveáce ! 4. sá pukuváska.

-vesce.
I v V

/Román: putrezi, -zesc, -zit./ 

putrezí, putrezésk v. putrizésk, putrezit = rohad,
rothad,/korhad/
1. putrezésk v. putrizésk, -zééc,-zééce,-zem,-zet.
2. putrizém. 3. putrizésce! 4. sá putrizaska.

/Román: potoli, -lese, -lit./ 

putuíi, putul'ésk, putul'ít = csendesít, finyhít.
1. putulíéek, -l'ésc, -l^sce,-íém, -l'ésce.
2. putul'ém. 3. putul'ésce! 4. sa putul;aska.

/Román: puti, put, putit./
i i * J ■*puti, put, putit = bűzlik.
put, put', púce, pucém, pucét, puce.

•* ,J j

2. putem. З.рйсе! 4. sa puta. г
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нр

/Román: povesfci, -tesc, -tit./ 

puviscí, pméscésk, puviecit = elmond, mesél.
1. puviscéök, -césc, -céáce, -éém, -cét, -cesee.
2. puviscem. 3. puviscéscei 4. se puvisc&ska.

V I * к

/Komán: rede, red, ras./ 

rage, rad, res /se/ = borotválj borotválkozik.
l./ma/ rád, ras, rége, regem, ragét, rége. /se/ 

2« /ma/ regem. 3. rá^i/rce/l 4.se /se/ rádá.
/Román: rabde, rsbd, rabdat./ 

rebde, rabd, rebdét * elvisel, elt~r.
1. rebd, rebt, rébda, rabdam, rabdat, rábda.
2. rabdém. 3. rébdá! 4. sa rábge.

/Komán: raguéi, -sesc, -sit./ 

regusí, ragusésk, regusít — bereked.
V V" i ✓ I У V V > ✓ * t 1 ✓ > .1. ragusésk, -sesc, -seace,-sem,-set, -sesce.

2. ragulém. 3. raguáésce! 4. aa rágueéska.
/Román: racori, -rése, -rit./ 

rakuri, rakurésk, rekurít /ee/= lehűt, hűsít,/hüsöl/.
1. rakurésk, -rése,-résce, -rém, -rét, -tésce. /se/
2, /ша/ rekurém. 3.rakureéci/-ée/! 4. ев /se/roKureska.

/Román: ráadna, rárnín, rémes./ 
ramíne, rámíi, ramás » marad.

1. ramij, ramíi, rámiríe, ramíném, remínét,
3. rámíi /mai/! 4. sa remije.

vív/

у i /
1 .. .

2. reminem.
/Román: rápái, répái, rápait=kopog, kattog./ 

répái, rapaiésк, rápáít * elver, elpáhol.
1. rapaiésk, -iésc, -iésce, -iám, -iet, -iéáce.
2. rapsiém. 3. rapáiéááe1 4. sa pepaieska.

/Román:ráíft*i, rásar,rásárit=felkel,sarjad./ 

rasare, rásarít - felkel a nap.
1. rasere.
,, VX \S I2. rasare.

i/ is irasan ,

3. resai v. raserésce!
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/HománI ráefringe,-fring,-frint./ 

ng, resfíns /se/ - feltúr,г ráfiresfinge,
1. reefing, -fins, -finge, -fingern,
2. reefingem.

-finge./se/./-finget,
3.resfinge-e©J 4. sa se resfinge.

/Jómén; rascoli, -lese, -lit./ 

raekulli, raskufésk, raskufit * felforgat.
1, raskufésk, -féle, -fesee, -fém, -l’ét, -fésce.
2. reskuiém. 3« r&skufésle! 4. sl/-l/ rsskulaska.

/Román: ггaufla, resuflu, raauflat./ 

lélegzik, szellőzik/ pipa/
1. raeúflu,-súffi, -súfla, -auflíta, -suflet, -súfla.
2. r&suflé®. 3. reeúfla! 4. aa rlsúffe.

rasuflé, resúflu, resutlát =

/Román: rasuna, rasunr, rasunat./ 

rasuna, газшт;, raeunát = felcsendül, felzeng.
V/ 1 u1. rasuna.

2. rasuna. 4. se rasune.v ' U .3. rasuna'

/Román: rsci, rscesc, racit./ 

rasí, rssésk, ralit /ее/ = hut, lehut; megfázik, meghűl.
-lém, -lét, -lésce./se/
4. ea ralaska.

к/ У

s/V ] , И / ^ M У ^1. raseek,-sesc, -sesce,
2. rasém. 3. rasélÜe!

/Komán: rlauci, -cesc, -cit./ 

rásusi v. rusuai, rasuleek v. rusulek, rasusit v.
rususit * összesodor, csavar, teker.
1. rasucée/v v.
2, rusulem.

I/1 v I i/i/' / i / v /J ’/ I . /1 v vrususeák >-sesc,-sesce,-sem, -se^,-sesce. 

3. rusulélce! 4. sl rususaeka.
/Román: retaci, -cesc, cit./

= eltéved, tévelyeg. 

-eesc, -sesce, -lém, -lét, -sesce. 
3. ratable©! 4. ratasáska.

/Román: ratunji, -jesc, -jit./ 

retunzí, ratunzésk, retunzit - lekerekít,
1. ratunzéak, -zése, -zéece,
2. ratunzém. 3. ratunze-1!

V ^ V l \y V^i/ i » is 1/ iratasi, ratasesk, ratasit
1. rataeesk,

^ U и 12. ratesо .

V / </ l/'t 1/ и

у I у í J I I/ /-zem, -zet, -zesce.
4.sa ratunzaska.



-138-

/Fiomárü rezeme, reezem, rezemet./ 
rázom, rezemet ~ támaszt, nekitámaszt.

rázom*, гаавша, Гамм», rezemat, rázemá. 
<*. öli rtzeme.

✓ V irazama,
)1. razee,

2. razamtua. 3. razeoia.

/Román: razbi, -besc, -bit./ 

razbi, razbésk, rezbít * odaér, eljut /vhova/.
1. rasbásfcy.©besc, -bééce, -béé, -bét, -bésée.

3. razbé&cei 4. sá rézbaska.2. razbeiú.
/Román; razgíia, -gíi, -giiat./ 

razgíiá, razgíiéfík, razgiiét *
. i V У/

“ißt C.

elkényeztet,
-leoce,-iem, -iét, -les«©.

Z' f * Й íj Л

4. rezgííbskr.

. I I/ Ü» iv У . t1. razgiiet k,
2. razgíiá.u. 3. rázgiiésce!

/Román; rugi, -gesc, -git./ 
i V. rutzi, -áesk, -sít * bőg, ordít.

-se^ce,

<s Vráz
1/ 1 . V i V }/•zem,-zet,-zesce. 

sa re^áská.

i/vl У • , l/1 / i/1. razesk v. ruzerk, -zesc,
2. ra^ém V, ruíém. 3. razesee J 4.

/Román: reteza, retez, retezat./
w *, Irecezá, recéz, recezát = levág

1. recéz, recés, recáza, recezem
2. reéezém. 3. recáza{

/ * ,reeezet.
í J4. за résszé.

/Román: riaipi, -pesc, -pit./ 

resipi v. reaepí, resíp, resipit = szór, pazarol.
1. resxp, reaip/, rés ipa, i’esipem, resipet,
2. resipém. 3. reaipa! 4. sa reeípe.

/Román: reveni, revene^te, revenit/csak 3.sz./ 

revini, revine v. re vine see, reviríit * nyirkoáodik 

1. reviríe v. revinéete.

v i i/recaza.

íp&.rés

;
» •

■

2. revine.
/Romín: ridica, ridic, ridicat./ 

* emel, felvesz, 

rigik r.ragiií, regie, raglka,ngikam v. raglkam, 
гiáikat v. regeket, régiké.
l.rigikém v. ragikém. 3. rig'íka-l! v. ragíka-1! 

4. se rigiáe v. sa rágíee.

rigiké, régik, rigiknt

»
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/Bomán: repare, repar,re^arat " jevit./ 

ripttruzí, ripuruxesk, ripuruzít = jnvit.
I V V

-2őüC6.
I s ^1. ripuruzésk, -zésé, -zsaee, т-zem, -zet,

2. ripuruzém. 3. ripuruMlltI 3. s£ ripuruzaska.
/Komán: i'ide, ríd, ris./ 

= nevet.гige, rld, ±£s.
1. rxd, rís, ríge, rigóm, rigót, ríge.
„ л /I2. rxgea. ríge: 4. aa rídá.5.

/Komán: rlcíi, ríeíi, rícíit./ 

rikií v. rakai, v. ra Köles.-;, rikíit V* rekaít =
kapar, kapirgál.
1. rikiissk V, гакареел, -íesc,-lesee,-xem,-iet,-iesce.
2. ríkíiém V. raksiéia. 3. rikíiéáce! v, rakaiésce!

\ ** V \/ Л л4. ríkiiaske v. ráks^aska.

/Komán: ríacheza, ríncheazá, x-ínchezat/ 3. sz./ 
rínceza, rír.céz, ríi.cszát “ nyerít.

1. rincaza.
2. rínéezá. ,v * ✓1 «/ , ✓ X v' i3. rincaza? 4. se rmceze.

/Főmén: rínji, -jesc, -jit./ 

rinzí, rínzésk, rlnzít = vicsorít.
1. rinzésk, -zéác, -éésce, -zém, -zét, -zesce.
2. rínzém. 3. rxnzésce! 4. sa rínzaska.

\J У V V

/Komán: robot!, -tesc, -tit./ 

rubuti, rubutesk, rubut.ít * robottol.
1. rubutesk, -teáé,-téace, -te i,-tej., -tésce.
2. rubutém. 3. rubutésce! 4. sá rubutáska.

/Komán: roadc, rod, ros./ 

roge, rod, ros = rág, rágcsál.
rod, ros, rt^e, rogem, roget, roge.
2, rogém. 3. roge! 4. sa roda.

/Komán: robi, -besc, -bit »rabul ejt»kizsákmányol./ 

rubi, rubesk, rubít = rabol.
1. rubesk, -béác, -bésce, -béta, -bét, -bésce.
2. гиЬеш. 3. rubésce! 4. ss rubáska.

i

г - -
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/Román: ruga, rog, rugat./ 

ruga, rog, rugat = kérj vissz.: imádkozik, könyörög.
1. /а/róg,/а/rós,/a/rógá,/a/rugám,/а/rugst,/а/rogá./se/
2. /m/-arugám. 3. /a/rógá! 4. sa /se/ aróze.

.

/Román: rumega, rumeg, rumegat./ 

rumigá, rumig, rumigat = rágcsál, lassan eszik.
1. rumig, rumis, rumigá, rumigám, rumigát, rumiga.

4. sá rumize.
/Román: rupe, rup, rupt./ 

rupe, rup, rupt = eltör.
1. rup, rup’, rupe, rupém, rupét, rupe.
2. rupem. 3. rúpel 4. sa rúpa.

/Román: rosi, rosesc, rosit./ 

rusít = pirosít.
V l ✓ V / l .-sesce,-sem, -bet,

4. sá rusáská.
/Román: rugini, -nesc, -nit./

, ruzinesCg,ruziríít = rozsdásodik.
1. ruzmesce.
2. ruziríé.

i У

2. rumigám. 3. rumígal

rusí, rusésk,
V l Y' I v v1. rusesíc, -sesc,

2. ruáém.

v * 1/ /-sesce.
3. rusésce!

у Ji
ruzini

4. sa ruzináska.

/Román: eánie, sániez, saniat /se/./ 

sanie, sárii, sáriiét /se/ = szánkázik.
- I У. 1 /. / I /.1. sani , sanm, same,

3. sani-ce!

/Román: sápa, sáp, sápat./

saniem, samet, same /se/. 

4. sa se sánie.X/ / . Isaniem.

sapá, sáp, sapát = ás.
1. sáp, sep|
2. sapam.

1 \/ Ix <í IX is I IXsapa, sapam, sapat, sapa. 
3. sápé! 4. sa sepe.

/Román: sapuni, -esc, -it./
•l/ /I ч/ /I v- /Vsapuni, sapunesk, sapunit = szappanoz.

1. sapunesk, -nesc, -nesce, -nem, -net,
2. sápuríem. 3* sápunésce! 4. sa sapunaská.

/I V I-nesce.



-141-

/Román: sera, -ez v. sár, sarat./

• с/sár©,

u i IVsara, sár, sarat ~ sóz, megsóz. 
1, sár, ser;, sár®,

3. sara!

íz .>saram, sarat,
j

4. se sáré.U l2. saram.
/Román: saráéi, -cesc, -cit./ 

ít = elszegényedik.1 V/ I/ V Ii, »erasesк,
1. sarasesk, -aesc,-sesce, -sem, -set, -sesce.

_ \/ V 1 v I/ . . V' ^ ✓ I3. sarasescet 4. se saraeaska.

■i/ ✓seres 1/ 'S v

V ‘ V У

„ * SV I2. sarasén;.
/lomén: sárbátori, -rése, -rit./ 

sárbatúri, fárbfcturésk, sárbatúrit ~ ünnepel.
1, serbeturesk, -rése, -resce, -rém, -rét,
2. sárbeturem. 3. sárbatűréséé! 4. se sarbeturaska.

-resce.i / * I; v и

/Кошán: sári, ear, sárit./
sári, ser, вárit = ugrál, ugri^.

1. sár,
_ vy l2. serem.

i ^sera.ty í ísarem, sárét,i
4. se sere.

ear' sera, 

3. séra!

/Román: eáruta, sárut, sarutat./ 

saruta, n©rút, aárut©t * csókol, megcsókol.
i/ . & . <y.a arutsa;, Sí rutP-t,

1 ^s 1 ss©-l saruce,
/Román: satura, satur, saturat /se/./ 

satura, a©túr, s©túrát /se/ * jóllakat, jóllakik.
1. estur, sstur;, satura, saturam, sáturat, satura /se/.
2. /mn/ saturam. 3* S8turá/-ée/l 4. se /se/ sáture.

/Román:sémán©, semen, semanat./ 
semana, sámán, se ménét v, sámánét

1. sámán, eamin,v.sámán, samana,
2. eámenám. 3. sámanát

i/ i ^saruta.1. serét, aarút, saruta,
2. sárutám. 3. sarúta! 4.

u I 1 V/ * vet, ültet.
sá uanám,-nat, а а лапа. 

4. se semine.

i и iS

/Román: stinge, sting, stins./ 

/а/öcínze, /а/seing, /а/scins - olt, elolt.
1. /а/scíng, /а/sáins, /а/sáináe, /a/eáinzem, 

/ö/aéinzet, /©/ccínze,
2. /a/seinzém. 3. /a/scínze-l! 4. sá-1 ©seinga.



-142-

/Román: sfadi, sfadeste, sfadit./se/. 

sfagi, sfagesk, sfagit /ее/ = szid; veszekedik.
1. sfagesk, -gesc, -gesce, -gém, -ge^, -gesce /se/.
2. /тв/ sfagem. 3. sf©gesei/-ce/! 4. sa/se/ sfsgaska.

/i

/Román: sfaríma, sfarím, sfarímat./
sfaríma, sfarím, sfarímat = tör, összetör.

sfarím/, s far íme,
3. sfaríma!

^ 4 sf arimam,-mat, 
4. sa sfaríme.

sfaríma.1. sfariű:,
2. sfarímém.

/Román:sfatűi, -uiesc, -uit./ 

sfataiésk, sfataít = beszél, beszélget.
1. sfataiésk, -iésc, -iésce, -iém, -iésít,
2. sfataiem v. sfatíiem. 3. sfatíiesce!

л \ Л
4. sa sfetaisska v. sfatíiaska.

✓1

sfataí,
. I t/ v-íesce. 
/1

/Л

/Román: sfírsi, -sesc, -sit,/ 

sfírsí, sfírsesk, sfírsít = befejez, bevégez.
1. sfírsesk,
2. sfírsém.

1/ i V V V 1 V v V ! ✓ *-sesc,-sesce,-sem, -set, 

3. sfírsésce!

/ < v v-sesce. 
í sfirsáska.4. sa

/Román: sfredeli, -lese, -lit./ 

sflegerí, sflegerésk, sflegerít = fúr, átfúr.
1. sflegeresk v. sflig'erésk, -rése,-résce, -rein, -rét
2. sfligirém. 3. sfligirésce! 4. sa sfligiraska.

/Román: sforai, sforai, sfórait./ 

sfurnuít = horkol.
. 1 ✓ ✓ . i I/ . I . * ,-lese, -íesce, -lem, -íet, -íesce.
/\ 9 ^ \ v у Л ^ 7 ^

3. sfurnuiesce! 4. sfurnuiaska. 

/Román; simti, sirat, simtit./
j , * j

símti, símt, simtit = érez.
3 У 4 i ✓ * I А'Л

sirat, simta, simtem, simtet,
3. sirata! 4. se slmte.

1 J

I II I V V
• • » »

s furnu í, s furnuiés к,
9 A f

1. sfurnuiesk,
Л 9

2. sfuriauiem.

. \ V V

Asimta.1. sírat,
^ ■

2. simtem.
О

/Román:singera, -réz, -rat./ 

sinzera, sinzer, sínáerát /se/ = vérzim.
sinzer, sinzer', sínzere, sínzerém, -rét, sínzere,/se/ 

2. sínzerém. 3. sínzere!
1.

4. sa sínzere..
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/Román: scádea, scad, scazut./ 

skage, skad, skazut = csökken, fogy, apad.
1. skad, skaá, skafce, skágem, skaget, skage.
2. skagem. 3. skáge! 4. sá skads.

/Román: scalda, scald, scaldat./ 

skaldá, skald, skaldát /se/ = fürdet, fürdik
1. skáld, skals, skálda, skaldam, skaldat, skalda./se/.
2. /ma/ skaldam. 3. skálda/-ce/J 4. sá /se/ skáláé

/Román: scápa, scap, scápát./ 

skapa, skap, skapat = elszökik, megmenekül.
1. skáp, skep', skapa, skápám, skapat, skapa.
2. skapám. 3. skapa! 4. sa sképe.

/Román: scárpina, scarpin, searpinat./ 

skáppina, skárpin, skárpinat = vakar.
1. skárpin, skárpin', skarpiná, skárpinám,ekárpinat, 

skárpina.
2. skárpinám. 3. skárpina!

/Román: scírbi, scirb^tscirbit./se// 

skírbi, skírb^.sklrbít /se/ = undorít; undorodik.
1. skírb, skirb', skárba, skirbam, skárbat, skírba/se/.
2. /ma/ skírbem.

4. sa skárpine.

/Román: scirtíi, scírtii, scírtíit./ 

skírtáí, skírtáiesce, skírtait = nyikorog.
1. skírtáiesce.
2. skírtáié.

J A

skírtíi v.

4. sá skírtáiáská.
J ГЛ

/Román: cláti, -tesc, -tit./ 

sklaciná, sk&lacen, sklacinat = öblít, kiöblít.
1. sklááen, sklááen, sklácena, sklacinem,-net,
sklácená. 2.skia£inam. 3.sklacina! 4. sa sklaáine.

/Román: scoate, scot, scos./ 

» kivesz, kihúz.'skoce, skot, skos
L- 9 w ". • j

1. skot, skot, s^ce, skucem, skuáet, skoce.
2. skucem. 3. skoce! 4. sa skótá.

i- ±
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/Román: srie, scriu, scris,/
/-XT .

, skríi, skrie, skriém, skriét, skrie.
4. SB skrie.

skri, skri, skris
1. skri
2. skriem. 3. skrie!

/Román:scrumi,-mesc,-mit = elhamvaszt./ 

skrumi, skrumesk, skrimit /se/ = elkormosodik, kormos lesz.
1. skrumesk,-mese, -mésce, -mein, -mét, -meÚée /se/.
2. /ma/ skrumém. 3. skruinéáéi-úe! 4.sa se skrumáska.

/Román:scobi,-besc, -bit=váj, vés,turkál./ 

skubi, skubésk, skubit = váj /teknőt/.
-bem, -bét, -bésÚe.

4. sa skubaska.
/Román: seufunda, -fund, -fundát./ 

skufunda, skufúnd, skufundat /se/=elsüllyesztjelsüllyed.
1. skufúnd, skufúns, skufunda,-dam,-dá^,skufúndá /se/.
2. skufundám. 3. skufunda! 4. ±гкк sá skufún^e.

/Román: scula, scol, sculat /se/, 

skulá, skol, skulét /se/ = felkelt,-ébreszt; felkel.
1. skol, skol', skólaf skulám, skulat, skóla. /se/
2. /шй/ sku|úm. 3. skola/-ce/! 4. sa/se/ skóíe.

1. skubésk,-bésc,-bésúe, 
3. skubésce!2. skubem.

/Román: scumpi, -pese, -pit./ 

skumpi, skumpesk, skumpít /se/ =megdrágít; megdrágul.
-péáce. /se/.1. skumpesk, -peáÚ, -peáce, -pem, -pét,

I j ^
2. skumpém. 2. skumpeáée! 4. sá /se/ skumpaska.

/Román: scurta, -tez, -tat./ 

skurta, skurt, skurtat = megrövidit.
I ^ i, „ i „1. skurt, skurt, skurta, skurtám, skurtat, skurta,

2. skurtém. 3. skurta! 4. sa skúráé.
/Román: scutura, scutur, scuturat./ 

skutura, skútur, skuturát = ráz, kiráz.
1. skútur, skútur7, skútura, skuturaín,-rat, skutura.
2. skuturam. 3. skutura! 4. sa skúture.

I
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/Román: slábi, -besc, -bit./ 

slabi, elábesk, slabít = lefogy, csökken
1. slábesk, -bé&é, -besce, -bem,
2. slabém. 5. slabéáce! 4.

—bet, —besce.
sa slsbaska.

/Romániaiéi, sleiesc, síéit./ 

siói, sloiésk, sióit = megfagyaszt /zsírt/
1. sloiésk, -iesc, -iésÚe, -iém, -lét, -iésce.
2. sloiem. 5. sloiésée! 4. sá sloiaska.

/Románt slobozi, -zesc, -zit./ 

slobuzí,/slobuzésk/ slóbod, slobuzít =kiszabadít, kienged.
1. sióbed, slóbos, slubóg'e, slubugem, slubuáét,slubóge.
2. slubuzém. 3, sluboge. 4. sá slubóda.

/Román: slugári, slugéresc, slugérit./ 

sluguri, slugurésk, slugurit = szolgál.
1. slugurésk, -réác, -réáce, -rém, -rét, -resce.
2. slugurém. 3. sluguresöe! 4. se sluguráska.

I V v

/Román: smulge, somig, smuls./ 

smúlge v. smúlze, smulg, smuls = kitép, tép, kiránt.
1. smulg, smulz, smúlze, smulzem, smulzet, smúláe.
2. smuláém. 4. sa smúlga.3. smúlze!

/Román: sorbi, sorb, sorbit./ 

sorbí, sorb, sorbit = szürcsöl, kóstol, hörpint.
sorba, sorbém, sorbét, sorba.

3. sorba! 4. se sörbe.
/Román: sparge, sparg, spart./ 

sparge v. sparze, sparg, spart =hasogat, repit,széttör.
1. sparg, sparz, sparge v. sparze, spárzém, spáráét, 

sparge v. sparze.
2. spáráém. 3. sparze. 4. sa sparga.

1. sorb, sorb',
2. surbém.

i

/Román: spala, spal, вpalat./
\J \/ \y .spala, spal, spalat = mos.

1. spal, spel', spala, spálam, spalat, spala.
2. spalám. 3. spala! 4. s© spéle.

r '
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/Román: speria, sperii, speriat./ 

sparie, spárii, spariet /se/ = megijeszti megijed.
1. sparii, sparii, spérie, spariém,spariét, sparie./se/.
2. /ш&/ spariém. 3.spárii/-ce/! 4.sá /se/ sparie.

/Román:spoi, spoiesc, spoit=kimeszel, beken./ 
spuí, spuiésk, apuit = felmos /sárgafölddel szobát stb,/

- . • . , . 1 ± / . 1 . 1 . . i / V1. spuiesk, -lese, -íesce, -lem, -íet, -íesce.
2. spuiém. 3. spuiesée! 4. sät spuiáská.

/Román: spulbera, spulber, spulberjtt./ 

spulbura, spulbur©,spulburat=felkavar, széthord /szél/.
Í ч/1. spulbura.

2. spulbura. 3. spulbura! 4. sa spúlbure.
/Román: spune, spun, spus./ 

spune, spui, spus « mond, beszél.
1. spui, spui, spúne, spunem, spuriét, spune.
2. spunem. 3. spúne! 4. s© spúie.

. j

/Román: sté, stau, stat./
sta, sto, stat = áll.

1. sto, stai, sta, stacem, stacet, ste.
2. stacem. 3. sta! 4. sa see.

/Román: stírni, -nesc, -nit./
stírnésk v. starnésk, stírnit v..4 /istirm v.

sternit /se/ =felébreszt, felver;vissz.:felébred.
1. stírnesfc, -nésc, -nesce, -nem,-net, -ríésce./se/
2. /ma/ stirném. 3. stírnesci/ce/! 4.sa /se/ stirneska.

s tárni,

/Román: stoarce, store, s tors =rfe cser, présel./
storse, stork, stors

1. stork, stors,
2. stursém. 3. stórse!

= fej.
storse, stursem,

4. sá storka.

I✓sturset, stnrse. * 9,

/Román: strica, stric, stricet./
tstrika, strik,

1. strik,
2. strikam.

strikat = Oxront, tönkretesz, elbont, 

stris, strika, strikam, strikat,
3. strike! 4. sa stríse.

strika.
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/Román: strecura, etreeor, strecurat./ 

strikura, strikur, strikurat = szűr, megszűr.
1. strikur, strikur, strikura, strkuram,
2. strikurám. 3. strikura!

/Román: strímba, strimb, strímbat./ 

strimbá, strimb, strimbát /se/ =meggörbít, meggörbül.
1. strimb, strím'D, steimba, strimbe u,3trirabát,strimba.
2. strímbám. 3. strímbá! 4. sa strimbe.

/Román: strímtora, -réz, -rat./ szorít./ 

strímturá, strímtur, strimturát =beszorít,közelít/ állatot/.
1. strimtur, stríiiitui/, strímturá,strímturam, strimtu

rát, strímturá.
2. strímturam. 3. strimtura!

J/ í ^bt,strikura,-ra
^ J4. sa strikure.

4. sa strímture.
/Román: strínge, string, strins./ 

/а/strinze, /a/string, /а/strins = szorít, megszorít.
l./a/string, -strins, -strínze,-strínzem, -strinzét, 

strinze. 2./a/strin&ém. З./a/etrináe! 4.s-/a/strínga.

/Román: stropi, -pesc, -pit, / 

strupí, strupésk, strupít - befröcsköl.
1. strupésk, -pésc, -péáce, -pém, -pét, -pééce.
2. strupem. 3. strupésce! 4. sa strupáská.

/Román: subtia, subtiez, subtiat./ 

subtie, subtii v. subtieek, subáiét = elvékonyít.
1.subtii, subtii. subtie, subtiém.subtiét, subtle. 

V. subtiésk,-ésc,-ésáe,-éa. ,-ét, -ésce. 2.subtiem.
3. subtie! v.subtiésce! 4. sa subtle v. subtiáska.

/Romám: suferi, aufár, suferit./ 

suferát = tűr, szenved.
1. súfár, súfar', sáfára, suf ár am, auf árát,
2. sufaram. 3. sáfára! 4. se sáfáré.

/Román: sufla, suflu, suflat./ 

suflá, sáflu, suflát = fúj, lélegzik.
1. suflu, suflu., sáfla, suflám, suflat, sufla.
2, suf lám. 3. súfla! 4. se sufl'e.

J?

i ^sufera, sufar,
sufara.
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/Román: sughita, sughit, sughitat./ 

sugi^a v. sagitá, ságit, s^gitát = csuklik.
X« ságit, ságit', sÜgíts, sigitém, sigitet, sagita. 

2. sigitém. 3. ságita! 4. sa sági te.
/Román: sugruma, sugrum, sugrumat./ 

sugruma, sugrúm, sugrumat = fojt, megfojt.
1. sugrum, sugrum', sugruma, sugrum am,sugrumat, sugruma.
2. sugrurnám, 3. sugrúma! 4. sa sugriime.

/Román: sugusa, sugus, sugusat./
/í V Isugusa, sugus, sugusát = fojt, fojtogat.

I и I ✓/ I I/'' VI t/ I I к ^1, sugus, sugus, sugusa, sugusem, suguset, sugusa.
_ V \ I v и, . I ^2. sugusam. 3. sugusa! 4. sa suguse.

/Román: suri, suresc, surit./ 

suri, suresk, surit = őszül, megőszül, szürkül, 

l.suresk, -rése, -resce, -rém,
3. surésce!

i / V-resce.I V ✓ . .t V I/ -rét,
Jf 9

4. sá suráska.2. surem.
/Román: surpa, surp, surpat./ 

surpa, surp, surpat = aláás, gödröt csinál, túr.
1. surp, surp' súrpa, surpam, surpat, súrpa.
2. surpám. 3. súrpa!

:

,I/4. sa surpe.
/Román: surzi, surzesc, surzit./ 

i, surzésk, surzit = megsüketít, megsüketül.
I V V•zés C0•

surz
1. surzésk, -zése,-zésce, -zem, -zet,

3. surzesce! 4. sa surzaska.

, Ii

I2. surzem.

/Román: suspina, suspin, suspinatvzokog, sóhajt./ 

suspina, suspin, suspinat = sír, zokog.
1. suspin, suspin', suspina, suspinem, suspinet,

. 2.suspinem. 3.suspina! 4. sa suspine.

/Román: suge, súg, supt./
= szopik, szív.

V 1 * vsuzem, suze^, suze.
<✓ i V/4.sa suga.

- *suspine

I vsuze, súg, supt
1. súg, suz, suze,
2. suzém. 3. suze!
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/Román: stergejji sterg, sters./ 

ááerg, scers = töröl, letöröl.
1. /a/séérg,/a/scérz,/a/áéérze, -£em,-zét,/a/ááéráe.
2. /a/scirzém. 3. /a/sáér&e! 4. e/éJ asáérga.

V V vscerze,

/Román: sti, stiu, stiut./
sei, scu, /а/scút = tud, ért.

. V ч * V i .l.SCU, SCll,
2. séiém.

sciem, seiet, sexe. 
4. sa £6íe.

V V Jscie,
3. scii!

/Román: schimba, schimb, schimbat./ 

scimbs, séimb, sáimbat = cserél,
1. scimb, scimb', sóimba, ááimbam, scimbít, scímbá.
2. áéimbam. 3. scxmbá!

V к i

elcserél.

4. sä scímbe.

/Román: schiopa,-pez, -pat./ 

scupa, scop, scupat * sántít, megsántul.
_ V V V V I t t I . У I/ V I <V W V V1. scop, scop v. scopis, soopa, scupam,

V V I U3. scopa!

; v V•4 V V \f

j VI/■ í I/-pat, scopa.
. IV V V I4. sa scope.I2. scupám.

/Román: §edea, séd, sezut./ 

= ül, lakik.
V-l/ V XV /I V V II . v i Jsage, sagem, áage£, sage, 

4. sá sáda.

V 11 V IV Vsege, sad, sezut
1. sad, saz,
2. sagem. 3. sage!✓ * i

/Román: cerne, cern, cernut./ 

serne, sem, sernut = szitál.
Ь v i W \ ' V 11 v1. sern, sern, serne, sernem, sernet,

- V /1 V , i . . !v V\ I2. sernem, serne!

V 1 /serne.
4. sa serne.

/Román: spritui, -diese, -uit./ 

spritíli, spritílésk, spritílít = befröcsköl.
1. spritílésk, -lése, -lésdíe, -lém, -ét, -lésce.
2. spritílém. 3. spritílésce! 4. sa spritílaska.

/Román: stirbi, -besc, -bit./ 

stirbi, stírbésk, stírbít = csorbít, elcsorbít.
1. átirbésk,-bésc, -bésce,-bém, -bét,-besce. 

v.stírb, stirb*, étírba, átírbém, étírbet, átírba.
2. étlrbém. a.étirbá! v. stírbésce! 4. sä stírfce v.

sá stírbaska.
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/Вomán: ciufuli,-lesc, -lit./ 
sufulít = csúfol, összekócol.

-léscc, -lem, -1feJ,, -léáce.
2. suful'ésée! 4. sa sufulaska.

/Román: ciuguli, -lese, -lit./ 

áuguli, suguleak, sugulit = szedeget, csipeget.
-lésce, -l^m,

5. suguleá ce! 4.
/Román: ciocani, -nesc, -nit./ 

sukáríit v. éukuni,-nesк,-nit = üt, 

sukaném v. áukuríém, 3. éukánééce! v. 

4. sá áukanaska v. áukuríáska.
/Román: ciuli, -lese, -lit./

= fülét hegyzi /kutya/.
1. áuléak, ^ul'éáé, áuféáce, éul'em, sülét, sul'ésce.
2. sulém. 3. éulésce! 4. sá Óuláska.

sufulí, sufulésk,
1. áufulJésk,-lesc,
„ V „ I I2. sufulem.

-let,
sa sugul’áska.

-lésce.1. sugul'ésk, -lésé,
2. sugulém.

V , ^ >i v , I/ í* ,sukani, suksnesk, 
kalapál. 2. 
sukuríésce!

V J 1 t/ I i i j isuli, sulesk, sulit

/Román: ciopli, -plesc, -plit./ 

supli, suplésk, áuplít = farag.
1. éuplésk, -léáé, -leáce, -lém, -lét, -léáée.
2. éuplém. 3. supléáée! 4. sá éupleská.

/Román: sugui, -iesc, -it./ 

suzí, suzesk, ^uzít = tréfál.
1, sazésk,
2. suzem.

1 i / ✓-zesc,-zesce, -zem, -zet, -zesce. 
3. éu.zésce! 4. sa suzáská.

^ У I •/ V

/Román: tagádui, -uiesc, -uit./ 

tágadi, tagadésk, tágádit = tagad.
1. tagádésk, -déáé, -desce,tágádím,tagadét,tágadésce.
2. tágádém. 3. tsgádésce! 4. sa tágádaská.

/Román:terféli,-les c,-lit=bemocskol./ 

tarfali, tárfKlésk, terfalít /se/= bemocskol, bemocskolódik.
1. tárfálesk, -l'ésÓ, -lesce, -lem, -l'ét, -lesce /se/,
2, /ma/tárfálém. 3. tárfáles^ci/-ce/! 4.sá se tarfalaska.
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/Román: tacea, tae, tácut./
itásé, tak, tákút = hallgat, elhallgat.
1. tak, tas, tase, tásém, tááet, tááe,
2. tsséia. 3. táse! 4. sä take.

\J iS/Bosáfii taia, tei, taiat./
ftie, tai, tiet = vág, elvág.

1. tai, tai, taie, tita. tiet, taie.
2. tiem. 3. táie! 4. sa táie.л л

/Román: tirgui, -uieec, -uit./ 

tirgui, tírguiésk, tirguit = vásárol.
1. tírguiésk, -iéác, -iéáce, -iém,-iet, -iésée.
2. tirguiera. 3. tirguiésée! 4. tírguiaská.

/Román: tíríi, tiríi, tiriit./
tíríít v.tarkít * vonszol, 

tíríiét, tíríie. 

taraiét, taraié, 

sa taráié.л

/Román: trage, trag, tras./ 

tra^e, trag, tras = húz, szív /cigarettát/.
trazét, traze.

4. sá trage.
/Román: trebui, trebuie./

II. ttrebui, trebuie, trebuit = kell.
л * i1. mie-m trebuie, tie^t trébuie, lui íi. trebuie,

nau£ he trebuie, vaua va trébuie, 10r le trébuie.
/Komán: tremura, tremur, tremurat./

íi jtremura, tremur, tremurat = remeg, reszket.
I I I \Stremur, tremura,
3. tremura!

I. i

tíríi v.tarai, tíríi
1. tíríi, tíríi, tíríie, tíríiém, 

v. tárái, tárai, táráié, táraiéin,
2. táráiém. 3.tíríie!v. taraié! 4.

v.tarai,

г

I1. tr ag, tral, trá'ie, trazém, 

3. tr á áe!2. trázém.

i, is I l/tre muráig tremurat,tremura. 
4. sa tremure.

.1. tremur,
2. tremurem.1

/Román: trece, tree, trecut=megy,halad./
I ✓ itrésé, trek, trekut = fogy, megy. 

1. trek, trés, trése 

3. tréKe!

.l/l . t/‘ I vtnsem, tnset, trésé, 

4. sá traka.
>

2. trisém.
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/Roiflán: tocmi, -mese, -mit,/se/, 

tukmí, tukmésk, tukmít /se/ = alkuszik,
1. tukmésk, -mé£c,-mesce,
2. /ma/ tukmém. 5. tukmelci-ce!

/Romén:tulbura, tulbur, tulburat./ 

tulbura/V.tílbura, tulbur, tulburát ^felzarar, felkavar,
tulbur7, tulbura, tulbur ám, tulburé t, 

tulbura! 4. sa túlbure.
/Románttuna, tun, tunat ^beront /táj.//. 

= bemegy.
. О i,tuna, túriam, túrhat,

5. túnal 4. s& tiine.

I i . 1 V V . /-mem, -met, -mesce /se/.
4. sa se tukmaska.

. , ✓1. tulbur,
2. tulburem. 5.

tulbura.

tuna, tun, tunat
1. tun, tun,
2. tunem.

túna.

/Román: tünde, tund, tuns./
tun&e, tunk, tuns = nyír, lenyír.

1. tunk, tuns, tunze, tunzém, tunzet, tunze.
2. tunzém. 5. túnze! 4. sa túnga.

/Román; topi, topesc, topit./ 

tupí, tupésk, tupít = megolvaszt, zsírt síit,
I 1 I/ l/ \ tfV I \ ív-/1. tupesk, -pesc,-pesce, -pem, -pet, -pesce.

2. tupém. 5. tupésce! 4. sa tupáska.
/Román: túrba, turbez, turbat./

I 1túrba, turb, turbat = megvész, dühöng.
/ I ^ jí/ I ^1. turb, turb, túrba, turbam, turbat, turoa.

2. turbam. 3. túrba! 4. sa túrbe.
/Román: turti, turtesc, turtit./ 

turci, turcésk, túráit = behorpaszt, összelapít.
-óét, -6ésce.

4. sa turŐaska.
/Román: túrna, torn, turnat=betölt, ömlik./ 

/ín/turná, /ín/torn, /ín/turnet = tölt, betölt.
1. /in/torn, /ín/torn', /in/túrna, /ín/turnam, 

/in/turnat, /in/tórna.
2. /ín/turnám. 3. /ín/torna! 4. за /ín/torne.

/ / \ V' \1-cesc, -eesce, -сен, 
3. turcésce!

V \ V \/1. turcesk, 

turcerú.2.
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/Román: tuei , tusesc, tue it./
i/ J ✓1 * 1tusi, tusesk, tusit = köhög. 

1. tulésk, -séáé,-áésce, 

3. tuséé^eí

V < *• V
-SP8CP.

■f 1 -áet,
J* '-set?,

4. ea tu^aske.✓ <2. tűsem.

/Románja tándári, -rése, -rit./
tándarit = szétforgácsol, hasogat.

-rat, -resce.
4. sá tándaráská.

téndáraek,
1. tánd&ráök,-ruse,
2. tandarem. 3. tandsresce!

J> J

/Román: teli, -lese, -lit./£eiui./ 

teluzí, töluzésk, teluzit = céloz.
*-> J ' ■ ; I i

1. ^exuzésk,-2eőc, -zésce, -zém, -zet, -zesce.
2. teluzéűi.

У

^ i/ jtandan,
i w .< I/ I/-i'ösce, -ram,

■ V I/

3. teluzésce! 4. sa teiuzáska.
у j

/Komán: tese, tes, tesut * sző./
i..tesi, tesesk, tesit = sző.

1. tesesk, tesésc, Lesesce, tesem, teset, tesésce.
2. tesem. 3. tesésőe! 4. sá tesaská.у у» J

*

У
tjigánesc, tigánit. /se//, 

cigár^kcdik.
-net, -nesce /se/.

.Э *
rr , • I/ / í lé 4/ ♦ . -У , • iS i \ , i/3. tiganesei-ce! 4. se. se tiganaska. 

/Román: tine, tin, tinut./
/1 I j ■» j

tine, tu, tenut = tart.
•* 3 ^ . 'i * i /

txi, tine, tinea, txnet, tine,
3. tine: 4. sá tíie.

о j év

/Román: tips, tip, tipat./ 

tipá, tip» tipat = visít, sikolt.
1. tip, tip*, tipa, tipeia, Jipat, típa.
2. tipam. 3. tipa! 4. sa típe.

/Román: tigani ?

tigani, tigahésk, tiganit /s®/ = ci
- .. >✓/!, 4 I ✓ lUk /I1. tiganesk, -mese, -nesce, -ncn:,

^ / j

У , • 'é / 1. шь xiganem.2

1. tu,
2. tinem.

/Román: $epeni, -nesc, -nit./
tipini, tipinesk, tipiríit = bever, megákei.

- , j . Л . /i £ * /» /I1. tipinesk, -nesc, -nesce, -ntm, -net,
2. tipiném. 3* tipinesce! 4. sa tipinaska.

/<

/1 ✓ /-nesce.
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J

/Román: tírlíi, tírlti, tirlíit./ 

tirlíi v. tarlói, terlaiésce, tarláít Scincog, csörög /óra/. 

2. tarláié. 3. tarlaieelBe! 4. з? tarlaiáska.
J /^> ^ л J z4

/Román: uda, ud, udat./
= benedvesitj vissz.:megázik. 

uda£, úda. /se/.
4. sá /se/ úge.

í .üde, ud, udat /зе/
1. ud, uz, úda,
2. udám.

uaam 

3. úde/-ce/!
>

/Román: uita, uit, uitet /зе/Zvnéz./
;uita, uit, ujtát /зг/ = néz.
1. uit, úit,

j2. m-uitem. 3 /»

úite, uitem, uité^, úáta./se/. 

. úitn-ЙеIл
A ^ ^ • I/4. sa se nice.л

/Román: uita, uit, uitst=elfelejt./ 

muitá, műit. máltai = elfelejt.
^ r' i 'л i ,1. műit, műit, múlta, muitem,

/> ' ~ 7 1 Z' * л 1
2. múltam. 3. muitá!/> л

múltát, műite.
í . ✓sa muíce.

t\
4.

/Román: ocoli, -lese, -lit./ 

ukul'ít ~ megkerül, kerül,/kanyarog/.
-l'et, -l'ésce.

4. sa/-l/ ukuloska.

ukul'í, ukul'esk
1. ukul'esk, -l'aáeI -l^see, -l'ém, 

3. ukul'ec£e-l!

>
I ■

Ix2. ukuTem,
/Román: numera, numar, numai*at./ 

= számol, olvas.X/ I í 1/ \7 íumara, umsr, umarat
- j V/1. unier, unisr', umera, 

_ I ^ .3. umara!

г í !✓ UV I ^ 1umarem, uruaret, umara.9 I . j
4. sa umare.

i

✓ I2. umaram.
/Román: umbla, umblu, umblat./

.i i = jár, járkál.
umblam, umblat, úmbla. 
4. sa umbl'e.

umbla, umblu, umblat
1. úmblu, mabl'i, úmbla, 

3. úmbla!.2. umblam.

/Román: umbri, -breec, -brit./ 

umbrl, umbrésk, umbi-xt = beárnyékol.
1. umbrésk, -brese, -bresce, -brem, -bret, -bresce. 

3. umbréúce! 4. sa umbráska.12. umbrern.
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/Roraán: umfla, umflu, urnflat./
: <iurafla, umflu, umflat = felfúj.
1. úmflu, umfli, úmflfíj umflam, umflat, úmfle.
2. umflám. 3. úmflá! 4. sá úmfle.

/Román: omeni, -nese, -nit./ 

, umiríesk, uralnit = megtisztel.
1, uminesk, -nesc, -nesce,

3. uminésce!

. I.umim
/1 11 /1 * /-nem, -net, -nesce.

4. umináska.I2. uminem.

/Román: umple, umplu, umplut./
. I

ump3.'e, umpl'u, umplut = tölt, megtölt.
1. umol'u, umpl'i, umpl'e, umplám, umplet, umple.
2. umplíém. 3. umple!

tJ

4. sa umple.

/Román: unge, ung, uns./ 

unzé, ung, uns = beken, megken.
í ✓uns, unze,

3. imáé!

/Román: opári, opáresc, opárit./
- leforráz.

w I/ . í i/ 1 V U I l/ l . v I V I/1. uparask, -rssc, -resce, uparem, uparet, uparesce.
4. sa uparáska.

/Román: orbi, orbesc, orbit./ 
urbí, urbésk, urbit = megvakít, megvakul.

1. urbésk, -besc, -bésce 

22. urbém. 3. urbásce!

✓ i íVV1. ung,
2. unáeai.

unzem, uraet, unze. 
4. sa unga.

uparí, uparask, upárit

2. upárém. 3. uparéáce!

-bim, -bét, -bésce.
j *4. sa urbaská.

I

/Román: urca, arc, urcat./ 

= felmegy, felmászik, 

ux'kam,
3. urka-ce!

; íurka, urk, urkat /se/
1. urk, ars, árka,
2. /ma/ urkam.

urkat, ’irka./se/,
. V/ í ✓4. sa se urse.

/Román: urí, urasc, ürít = gyűlöl, utál./ 

űriek, úrit /se/~ utál, elun; viasz.® unatkozik.
, í' . i v v \/ v V V1. urask, urasc, urasce, uram,
2. /ша/ űréin. 3. uraácíi/-ce/!

*un,
um, urasce./se/.

,
4. sá /se/ uraska.
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/Román: urla, url, urlat./
! i /urla, url, urlat = üvölt, vonít.
1. url, url', úr la, úriam, urlat, úr la.
2. urlám. 5. úrla! 4. sa úrl'e.

/Román: urtaci,-cesc,-cit /se//.
urtusí, urtusésk, urtusit /se/ =összebarátkozik.

1. urtusésk,-éeéc,
2. ma urtusém.

-sesce, -sem, -set;, -sésce. /se/. 

5. urtuseÚci-ée! 4. sa se urtusáska.

✓ iV • V v

/Román: urzica, urzic, urzicat./ 

urzika, urzík, urzikát = csip /csalán/, megcsalánoz.
1. urzík, urzíá, urzika, urzikam, urzikat, urzika.
2. urzikam. 3. urzika! Л v _ l /4. sa-1 urzise.

/Román: usca, use, uscat./ 

uská, usk, uskat = szárit, aszal.
1. usk, u&Ú, úska, uskam, uskat,

3. úska! 4. sa úáce.
úska.

2. uskam.
/Román: ustura, ustur£, usturat./ 

ustúra, ustura, usturat = égetően fáj, szaggat, sajog. 

1. ústura. 2. usturám. 3. ustura! 4. sa Asture.

/Román: usura, usurez, usurat./ 

usurá, uéúr, usurat /se/ = /meg/könnyit; megkönnyebbül.
1. usúr, uéúr' usúrá, usuram, usurat, ulúra. /se/.
2. /má/ usuram. 3. usúrá/-ce/! 4. sa /se/ usúre.

/Román: vaita, vait, vaitat. /se//.
vaita, vaita", vaitát /se/ =

1. vait, vé^t
2. ma vaitam.л

jajgat, fáj valami.
vaitét, vaita. /se/. 

4. sa se váiAe.
, vaita, vaitém,

I ~ ^3. vaita-őe! /чЛ

/Román: vara, várez, varat./ 

/ín/vará, /ín/varask, /in/varát /se/ =
c-Invaresc, 

s-ínvaresce.
3. /in/varésci-сеl 4.

nyaral.
n-ínvarém,

ínvaráska.

1. m-ínvarask, 

v-ínvarét,
2. m-invarém.

>/ 1 V /s-invaresce,

sá se



-157-

/Román: varsa, várs, varsat./
.varsa, vars, varsát = önt, kiönt,
1, vara, vars, varsa, varsáin, varsát, varsa.
2. varsám. 3. varsa! 4. sa váráé.

I

/Román: vátema, vatám, vátámat./ 

vatamát /se/= felsért sebet, megsebesül, 
vácim, tátáíua, vátámám,vatámat,vatárna /se/.

sá se véáime.

vatama, ,ve tani,
1. vatám,
2. /ma/vatamam. 3.vatáma-ce! 4.

/Román: vedea, vád, vazut./ 

vige, vad, vázut = lát.
1. vád, vez, vege, vigem,
2. vigem. 3. vége!

viget, vá^ge,
4. sá vada.

/Román: vinde, vínd, víndut./ 

vinge, vind, víndut = elad.
1. vínd, vins, vinge,
2. vingem. 3. vinge!

/Román:vindeca, vindec, vindecat./ 

vin^iká, vín^ik, vin^ikát = gyógyit, meggyógyít.
1, vingik, vmgis ,vmgika, vingiKam,vingika£vingika.
2. vmgikam. 3. vingika! 4. sa vingise.

. /Ii ;

.
. 'f . /» J /vingem, vinget, vinge.

4. sa vínda.

/Román: veni, vin v. viu, venit./
= jön, bejön.

.
. /] .1 . П Avini, viu, vmit

Л

1. viu, vii, vine, vinem 

3. víi!

/ /4 . 4 ' . л ., vmet, 

4. sá víe.

. ; vine,
о • '<2. vinem.

/Román: visa, visez, visat./
/ín/visá, /ín/visésk, /ln/visát = álmodik, álmodozik.

1. /in/visésk, -sésc,-sésce,-sem, -sét, -sesce.
2. /in/vieám. 3. /in/visésce! 4. sa /ín/visáská.

1 ^ ^

/Román: zábovi, -vese, -vit./
zabuvít = késik, késlekedik, időzik.

i v /■"V eéce.
zábuví, zábuvesk,

1. zabuvásk, -vese, -vesce,
2. zabuvem.

,I / V II / V -vem, -vet,
4. sa zábuváska.3. zábuvésce!
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/Román: zápsi, zapsesc, zapsit./ 

zapsí, zapáesk, zápsít = rajtakap, tetten ér.
1. zapsesk,
_ ✓ I2. zapsem.

V\ V у/ v i У У У \ / ^ .-sesc ,-sesce, -sem, -set,
3. zapsesce! 4. sä zapsáska.

V j у /-seece.

/Román: zacea, zac, zácut./
= fekszik, hever.

1 ^ 1 «/ * 1 . ^ 1/zase, zasem, zaset, zase.
3. zase! 4. se zaka.

/Román: zbiera, zbier, zbierat./
kiabál, ordít.

, . * zbiret,
I ■>4. sa zbere.

I „ izakut
1. zak, zas,
_ / I2. zasem.

«✓ Vzase, zak,

jzbira, zber, zbirat = kiált,
1. zber, zber', zbérá, zbirem,
2. zbiráin. 3. zbera!

1 zbera.

/Románj^ zbírníi, zbírníie, zbírníit./ 

zbírníi, zbírníiésce, zbírníit = zúg, zümmög, búg. 
1. zbírníiesce v. zbarníiésce.^ Л

3. zbírníiésée! 4. sa zbárníiaska.л /»2. zbírníiém.
Л

/Román: zbura, zbor, zburat./
.zbura, zbor, zburat = repül.
1. zbor, zbor',
2. zburám.

zbora, zburám. zburat, zbora.
^ ' 7 J> 7 i-

zbora!
/Román: zburda, zburd, zburdat./ 

zburda, zburd, zburdat = ugrál, szalad /ugrálva'' .
1. zbixrd, zburs, zbúrdá, zburdam, zburdat, zburda. 

3. zbárda! 4. sá zbúrge.

4. sa zbóre.3.

1 1

)2. zburdam.

/Román: zbura tűi, -uiesc, -iáit./
/. V I v Jzburtusi, zburtusesk, zburtusit = megdobál, elhesseget.

1. zburtuáesk,
2. zburtuáém.

/ 1 V V-sesc,
3. zburtusésce!

/1V i / V s •-sesce,-sem,
V I V /

\, i / v-sesce.-set,
4. sá zburtusáska.

/Román: zdrunciha, zdruncin, zdruncinat./ 

zdrínsiná, zdrínsin, zdrínsinát
1. zdrinsin, zdrínsin', zdrínsiná, 

zdrinsinat, zdrínsiná.
2. zdrínsinám. 3. zdrínsiná! 4. sa zdrinsine.

= ráz, megráz.
. t I/. ^zdrínsinám,
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/Román: zdrobi, -besc, -bit./
\Уzdrubi, zdrubask v.zdrubesk, zdrubít= tör, összetör, 

l.zdrubésk, -besc, -besée, -bem, -bet,-bésée.
4. за zdrubáská".

/Román: zgii, -iesc, -it./
zgií, zgíiésk, zgiít = mereszti a szemét,bámul,kukucsgál.

-iéác, -^ésée, -iém, Jet, -деЬёе /se/.
5. zgíiés6i-<5e! 4. s& se zgiiaska.

/Román: zgiria, zgírii, zgiriat/.
= megkarcol, megkarmol.

1. zgár/i/y. zgar,v. zgarii, zgar.ia, zgáriem,
»/ . I . í . v,zgariet, zgana.

2. zgariém.

I I2.zdrubem. 3. zdrubeéőe!

1. zgíiésk,
2. m& zgíiém./>

zgírié, zgar/i/, zgíriét

3. zgária! 4. sa zgérie.
/Román: zgírci, -cesc, -cit /se//, 

zgirsí, zgíráésk, zgírsit /se/= görcsösen összehúzódik.
-sem, -áe£, -éésée /se/.

3. zgiréé^éi-ée! 4.sá se zgir&áska.
/Román: zgribuli, -lese, -lit./ 

zgribuli v. zgriburí, zgribul‘éck v. zgriburesk, zgribul'ít 

v. zgriburit = didereg, vacog, reszket, /vissz./
1. zgribulésk v. résk,-réé^,-réS6e,-rém,-rét-reé^e /se/.
2. ^riburém. 3.zgriburé&^i-ce! 4.sá se áriburáska.

1. zgíráesk, -sééc, -éésce,
2. ma zgíráém.

/Román: zice, zic, zis./
j vzise, zik, zis = mond.

1. zik, zis, zí^e, zisém, ziáét,
2. zisém. 3. zi! /zi^e!/. 4. sa zika.

í ✓zise.

/Román: zímbi,-besc, -bit./ 

zímbí, zímbésk, zímbit = mosolyog.
1. zimbesk, -bésé, -bééce, -bem, -bet, -bé&ce.

a zímbáska.2. zimbem. 3. zirobésée! 4. sá
/Román: zvícni,-пезс,-nit=lüktét,ver,dobog./ 

zvíkríi, zvíkn'éáce, zvíknxt = dobog, lüktet /seb, halánték./
1. zviknesce.
2. zviiaíé. 4. sa zviknaska.



/
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/Román: zvátreoli, -lese, -lit./
-l'ít = hánykolódik, fetreng.

-lét, -l'ésce. 

se zviíiuíaska.

4 í ^zvirkul'i, -lesk,
1. zvírkuíéskj-l'esc, -l'ésce, -lém,
2. zvirkul’ém. 3. zvírkul'éáée! 4.

/Románja zvírli, zvírl, zvírlit./ 

zvírl'i, zvírl'ésk, zvírl’it = hajít, dob.
1. zvírl'ésk, -leik, -léséé, -lém, -lét, -lééce.
2. zvírl’ém. 3. zvírlésce! 4. sá zvirlaska.

/Román: jeli, -lese, -lit./
zál'í, zal'ésk, áál’ít

1. zal'ésk, -lésé, -l'éáce,
2. zalem.

= megsirat, sajnál.
-l’ém, -l'ét, -léáée. 

4. sá zál'áská.3. záíésce!

/Román: sovái, savaiesc, sovait./ 

zaváí, zavaiésk, zaváít * dülöngél, tántorog.
1. zavaiésk, -iéác, -iéáce, -iéa, iét,
2. áavsiém. 3. závejésce! 4. éavaiáska.

/Román: jindui, -uiesc, -uit./ 

zinduí, zinduiésk, áinduít = sóvárog, kíván.
-iét,

4. sá áinduiáska.
л

/Román: jugani, -nesc, -nit./ 

zuguní, zugunésk, áugunít = kivág, kiherél.
, V i\ I V I/ íít/’i/ /l / I . /1 V *1. zugunésk,-aesc, -nesce, -nem, -net, -nesce.
2. zuguném. 3. áugunéáce! 4. sa zugunáska.

/Román: /uca, joc, jucat = játszik, táncol./ 

zuká, áok, áukét = táncol, ugrál.
1. £ok, zoá, zóka, áukam, zukat, zóka.
2. áukam. 3. &ókál 4. sa £óse.

/Román: juli, -lese, -lit./ 

zuíit = lehorzsol, felsért.
-l'ésce,

3. zulésce!

. I V V-lesce.о

. I (/1/-^esce.-iésc,
3. éinduieáée!

m l / ^-lesce, -íem,. i1. iinduiésk,
2. áinduiém.

zulésk,
1. zulésk, -lése,
2. zul'em.

■j Jizuli,
. r t l Y í/-lem, -let, -lesce.» j»

4. zulaska.

/í,.
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/Román: injunghia, -junghii,-junghiat./ 

ínzung'e v. ínzunge, ínzúng, ínzungát v. ínzungat =leszúr.
1. ínzúng, ínzúnz, ínzunge,-zungém7zungét,-éunge.
2. ín^ungem v. ínzungém. 3. ínzunge-1! v. ínéunge-1!
4. sa-1 ínzúnge.

/Román: jura, jur, jurat./ 

&urá, zor, zurát = esküszik.
V у f I/ í v b ^ víul1. zor, zor, zqra, zur&m, zura^, zora.

2. £urám. 3. áóra! 4. sa zore.
l-

■ 4

l

*
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J e # у z e t
1. Az eredeti német szöveg:

Eb gibt zwei Arten von fáiesí: 1/ Die fcinenerbeiter, 
Bergleute in der Gegend von Abrud und Ofenbeia, die sich 

aus Rum&nen verschiedener Herkunft und aus Fremden, vor
wiegend Deutschen rekrutierten

t/feU zweite Art von Báíesí sind die Korbflechterо
aus Gro3 Pold /Apolda/f zwanzig und etliche Familien, 

ferner die Verfertiger von holzwaren /trocí, lope^i, 

molds/, die sich in Cllnic,Ciirbova, Rodu, Jxna nieder
gelassen haben. Die Korbflechter nennen ihre Aare 

th*elth*eauo * Kfeltei - 'Isndkorb. Ihre Sprache ist, 

wie wen aus 119/Apolda de ьиз/+егкеппеп kann, in vie
len Punkten abweichend; aber auch ihre ganze Art zu 

sprechen ist gänzlich verschieden von der der übrigen 

Rumänen. Sie sprechen sehr laut, jede Silbe abgebrochen 

und deutlich, die Palatalen d’, t*, n* werden zu dy, 
th*, ny. Sie sind rumanisierte Zigeuner, wofür einmal 
ihr Typus einen unwiderleglichen Beweis bildet, viele 

tragen sogar ihr glanzend tiefschwarzes Haar in langen 

Locken hersbwallend, als auch wissen eie selbst, d&3 

ihre Vorfahren Goldwc,scher /aurerí, büíesí/ gewesen 

sind, wovon sie auch den Namen geerbt haben. Das Ge
schäft des Goidw^schens aus dem ilu^sande ist schon 

längst nicht mehr lohnend, oder so wenig, d&3 es nur 

wenige ernährt. Deshalb haben sie zu einem andern Er- 

nuhrungszweig gegriffen. In den Dörfern langst des 

Aranjosch haben sich überall Zigeuner unter den Rumä
nen niedergelassen und auch durch Heirat vermischt, 

besonders auffallend z.B. in oalciua, woselbst auch 

mein Gewährsmann usvrils Gligan den reinsten Zigeuner
typus hatte. Natürlich wollen die Gaíesí nichts mehr 

davon wissen, sa3 sie zigeunerischen Ursprungs sind.
/G. Weigand: Körösch- und orosch-Dialekte.Leipzig 1897.

39 - 4o 1./
+ zeigend nyelvjárástanulmányában ezzel a szánnal 

szerepel Nagy Ápold. /А szerző megjegyzése./

• • • •
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2. Orsós Lajos : Bubitól a főiskoláig. /А cigány
ság beilleszkedésének problémaköréből. Tanulmá
nyok a PTF cigánykutató munkacsoportjának vizs
gálataiból. üzerk. Várnagy Elemér. 8-29. o./.
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Belényes 1912.
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