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TÓT JÖVEVÉNYSZÓÉ.

A  tótok régi lakói Felvidékünknek. Nyelvtörténeti bizonyí
tékok szerint (1. Melich J. czikkét a Nyelvt. Közi. X X X I I .)  
már a X II . században laktak a Graram, Vág, Nyitra folyók 
vidékén. Balogh, Pál ethnographiai kutatásai is arra az ered
ményre vezettek, hogy a tót nép múltja »a honalapítás ideje felé 
messze visszanyúl.« (L. A  népfajok Magyarországon, Bpest, 1902. 
460. 1.). Téves tehát a Nagy Képes Világtörténet IV . kötetének 
(530. 1.) abbeli állítása, hogy a tótok a X V . század huszita moz
galmaiban bevándorolt cseheknek az utódai.

A  magyarságnak érintkezése a tótsággal immár sok száza
dos múltra tekint vissza. E hosszú idő alatt kölcsönösen hatottak 
egymásra. Kölcsönhatást találunk az élet minden vonatkozásában. 
E kölcsönhatásnak legszembeötlőbb bizonyítékai a jövevényszók, 
a melyeket itt összegyűjtöttem.

A  tót szók bevándorlása nyelvjárásainkba még egyre tart, 
sőt növekszik s ennek többrendbeli oka van. Első helyen kell ezek 
között említeni a tótok magyarosodását, illetőleg a magyar nyelv
ismeretnek egyre fokozódó térfoglalását a tótok között az iskola, 
a katonaság, a hivatalok és egyéb tényezők által. Balogh Pál 
könyve ékesen tanúskodik a tótok magyarosodása mellett.

Az életviszonyok újabbkori megváltozása is előmozdítja a
tót szók bevándorlását nyelvjárásainkba. A  falvak lakói a váro
sokba tódulnak. Az líj városi lakosok között tetemes számot 
tesznek a tót iparosok, gyári és építő munkások, cselédek.

Sok tót jövevényszó honosul meg a tót mezőgazdasági mun
kások révén is, a kik kora tavasztól késő őszig magyar vidéken 
lakván, elsajátítják a magyar nyelvet.

E megmagyarosodott vagy legalább magyarul is beszélő 
tótok hozzák forgalomba a tót jövevényszókat, a melyek a minden
napi érintkezésben, a magyar társalgásban is meghonosulnak.

Tót jövevényszavaink legnagyobb része újabb keletű és 
csupán helyi jelentőségű; rendszerint csak a nép ajkán használatos.

A  meghonosult tót szók nemcsak tarkítják a nyelv szó
kincsét, hanem hangtani idegenszerűségeket is meghonosítanak 
benne. Egyes vidékeken már nem idegenkedik- a magyarság a 
mássalhangzók torlódásától sem. A  Rozsnyó vidékén lakó magyar

ít
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ság pl. ilyen szókat használ: spleh : piszok, sztrikog : locsol, 
sztrapacska : krumplis tészta stb.

Minthogy a tót nyelv szókincsében tömérdek német és más 
idegen jövevényszó van, előfordul az az eset is, hogy ezek az eredeti
leg idegen szók tót közvetéssel kerültek nyelvjárásainkba. Az 
ilyen szavak természetesen a tót jövevényszók közé tartoznak. 
Oly szókról van itt szó, a melyek a tótban széliében használa
tosak, míg a magyarban csak oly vegyesajkű vidékeken járato
sak, ahol a németség számaránya a tótság mellett elenyésző csekély. 
Tót közvetéssel kerültek a magyarba: filpas, frajcamirlca, frajerlca, 
pelendreh, rajnyellca, surcik, svábéi s efféle újabb keletű jöve
vényszók.

Megjegyzések: 1. Azon magyar adatokra nézve, a melyek mel
lett nincs jelezve a vidék, a hol használatosak, — a Szinnyei-féle 
Magyar Tájszótár nyújt felvilágosítást.

2. A  tót adatokat Loos (L.) Jancsovics (J.) Bernolák (B.) 
szótáraiból és Zátureezky A. P. Slovenská prísloví porekadla a 
wsloví ez. művéből merítettem. A  tót szótárak hiányossága és elavult
sága miatt kénytelen voltam itt-ott a tót népnyelvben jártas plébá
nosoknál is tudakozódni. így hát a tót szótárakból hiányzó adato
kért is kezességet vállalhatok.

abarlovik : mosogató dézsa (Abauj 
m. Nyr. 25 :240). •—  t. *obar- 
lovik?

ambrél: napernyő (Kozsnyó Nyr.
8 : 564), — t. ambriel, ambrél, 
köznyelvi szó a lat. umbrella-ból. 

apatikár: gyógyszerész (Mátyus- 
földe Nyr. 7 :4 1 ). —  t. apa
tikár : ua. 

bábka : házfödélnek való fejes 
zsúp. — t. bábka: uá. a nép
nyelvben. 

báblona, bábion : gyapot. — t.
bablna, bavlna: ua. (L.). 

babra, babra-munka. — t. bábrat': 
piszkít igéből való elvonás.
(L. Nyr. 27 :122). 

babros: ügyetlen, dologhátráltató 
(Nyr. 25 :431). •— t. bábros: 
ua. Az s mint denominalis és 
deverbalis képző magy. eredetű.
Vö. b r id >  bridos ; hlad >  hla- 
dós (Zát. 161 1.); kradnút’ >■ 
krados (L.). 

bacsa, baca, bacsó, bcicso: számadó 
juhász; bacso-gazda (Barkóság

Nyr. 32 : 520). •— t. baca: ua. 
A  bacsó alak diminutivum, mint 
Pero, Janó (Yö. Nyr. 22 :75). 

báláka : kísértet. — t, báláchat': 
felriaszt, fellármáz (L.) igéből 
való elvonás, mint csuszkái >• 
csuszka stb. 

balamuta : baj, galiba, alkalmatlan
ság, kellemetlenség. — t. bala
muta : ua. (L.). A  magyarban 
csak vegyesajkú vidéken jára
tos, a tótban köznyelvi és csa
ládja is van ; pl. balamutny, bala- 
mutstvo.

bállá : mankó, hónaljmankó (Palóc 
vid. Nyr. 22 : 574). —  t. barla : 
ua. (L.).

bánka: seborvosok köpölyöző ha
rangja. —  t. banka : öblös edény ; 
banky stavat': köpölyözni (L,). 

barbora : bőgő. — t. barbora: 
ua. (L.).

beda: ja j! »No iszen, bedá neked, 
ha elő nem lépsz!« (Palóc vid. 
Nyr. 22 : 574.). —■ t. beda: ja j! * 
beda pre beda: ó ja j! (L.)
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ÍíZ bicál, megbicál : vei- (Bars m.
. gyermeknyelven). — t. bit': ver,

bicat': ua. 
biglajz : vasaló (Eozsnyó vid. Nyr. 

33 : 222). — t. piglajz, pigl- 
ajzen: ua. (L.) a ném. bügel- 
eisen-ből. A  tótban köznyelvi 
a pigl'ovat': vasal igével együtt. 

blizina : disznó lépe. —■ t. brzlina : 
lép.

bobdk : lencseszú (Palóc vid. Nyr. 
2 2 : 572). — t. bobák : apró 
bogár, féreg a- népnyelvben.

, _ £? c  bobkár, bopkáros, babkár, babká- 
J ycfc' házaló tót (Fehér, Pest,

' Sopron m.) —  t. *bobkár?
- /  bobo: kísértet (Palóc vid.) —■ t.

bobo: ua. (L.). 
bojnyik, bojnyik, hőnyik; bujnyik, 

bitnyik, bunyík, zbunyik: 1. zsi- 
vány, titonállo ; 2. kuszáit hajú 
és mogorva nézésű. 

borovnyica,: áfonya (Rozsnyó és 
vid. Nyr. 33: 222). —  t. bo- 
rovnica: ua. (L.). 

bótka: topánka. —  t. bőtka : kis 
csiznm (L.). 

botyka : petty (Palóc vid. Nyr.
23 : 42). —  t. bodka, pont (B.)
— miként összetételei mutat
ják petty j. is van. Yö. bod- 
kasty, bodkovany: pettyes, pon
tozott (L.),

bőzsik : 1. pénzhordó madár (ijesztő 
szó) ; 2. bőzsik: ujjnagyságú em
berformájú lidérc, a mely pénzt 
hord (Palóc vid. Nyr. 2 2 :4 2 ).
—  t. boiik, bőéek: bálvány, kis 
isten (L.). A  szónak 2. jelen
tése az eredetibb és elterjed
tebb. E mellett bizonyítanak 
a díblik, cernoknazník tót my- 
thikus lények, a melyek vilá
gos etymonjuknál fogva (diából: 
ördög, cierny knaz : fekete pap)

emberi alakra emlékeztetnek. 
Hogy a bőzik apró lényt jelent, 
azt dimia. alakja mellett, vele 
rokon jelentésű zmok : manó, 
lídérc (L.) is megerősíti. A  tót
ban egészen közönséges az ilyen 
hasonlat: »maly, jako zmok«. 
A  bózsik madárképzete onnan 
ered, hogy a nép képzelete a 
mythikus lényeket szárnyasok
nak képzeli. »Má skriatka, co 
peniaze vláci« (Zát. 159. L). 
t. szólás a mellett tanúskodik, 
hogy a házi isten, manó a t. 
mythologia szerint is pénzt hord. 

bradavka: szemölcs (Abauj megye 
Nyr. 25 : 240). — t. bradovka, 
(népies); bradavica, bradovica 
(L .) : ua. 

braterkinya: olyan nő, ki az oltár
egyesület tagja (Abauj m. Nyr. 
25 :240). — t. braterkina: ua. 

bratyina: rokonság csúfneve (Pa
lóc vid. Nyr. 23 :42 ). bratina : 
atyafiság. — t. bratrina: tár
saság, bruderschaft (L.). A  bra- 
tanec-bratranec (L.) mellett 
él bizonyára *bratina is. Yö. 
baratina : barátnő (Békés m. 
Sárrét).

brengács: 1. keskeny szalag, mely- 
lyel a leányok hajfonatjukat 
összekötik ; 2. az a csokor, me
lyet a parasztlányok elül a 
pruszlin hordanak. — t. bren- 
kac : bongó, klirrer (L.). a 
brnkat': zúg, búg j. igéből. 

bridos : piszkos. — t. brydos: 
mocskos férfi gúnyneve. Elő
fordul brydoska (femininum) is. 
(Zát. 22 1.) 

brinkol: cincog (Eozsnyó vid. Nyr. 
33 :222). — t. brnkat': csörög, 
csörömpöl (L.) és cincog is a 
népnyelvben. Utóbbi jelentését

. * Yö. »Nem vált a magyarból soha tyukász, olajfeáros, babtáros, 
rongyász, tollszedő«. Jókai: Bab Báby 2:13.
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támogatja a brnkadlo: cimbalom 
(L.) szó is. 

brizgál (Kassa vid. Nyr. 17 : 482 ; 
Abaúj m. Nyr. 9 :4 7 8 ) ; brizgol 
(Rozsnyó Nyr. 8 :2 3 5 ) : válo
gat, turkál; kelletlenül eszik, 
belebabrál vlmibe. — t. bryz- 
gat' v. brzgat' sa (tájszó); pl. 
nébryzgaj sa v jed le: ne babrálj 
az ételben: ua. Azonos vele 
a t. prskat': fecskend, spritzen 
(L.), zerstreuen. Yö. prészmog. 

brunclik: kis ember. — t. brunclik, 
prunclik: ua, 

bruncsog: morog, dörmög. —- t. 
brncat': zörög, zúg (L.) ; brcat' : 
bong (J.) bru'at': morog (L.) 

budár, budär: árnyékszék. — t.
budár: ua. (L.). 

buhnát: ütés, hátbaütés, néha maga 
a hát (Palócság Nyr. 23 :42).
— t. bucknát: ua. (J.). Yö. 
bubidtól: hátba ver. A  tótban: 
Zasadilmu buchnát — obuchnát. 
(Zát. 249 1.) 

bukta: 1. kelt tésztából való süte
mény ízzel töltve vagy a nél
kü l; 2. keményebb fánk; 3. 
kukorica-gombóc vagy inkább 
haluska. — t. buchta: tót tészta 
(J.)

buviskál: alszik (gyermeknyelven 
Nógrád m. Tolmács Nyr. 18 : 48 ; 
Heves m.). ■—• t. búvat', buvic- 
kat' : ua. (becézőleg). 

ceverna: cérna (Nyitra vid. Nyr.
33: 462). •— t. cverna: ua. (L.). 

cimetrurka: fahéjas csöves fánk 
(Rozsnyó vid. Nyr. 33 : 222). 
Az összetétel első fele a ném. 
zimmet, a mely a tótban cimet 
alakban sokkal elterjedtebb, 
mint a skorica: fahéj (L .); a 
második a t. rűrka : csövecske 
(L.) Yö. rúra. 

cirka: gyújtó (Nyitra m. Nyr. 
28:496). —  t. sirka: gyűjtő 
(slra kénből kies.)

cupka: gyümölcsnek a szára (Hont 
m. Nyr. 1 4 :5 7 5 ); ágcsomó 
Nyitra vid. Nyr. 33 : 463). — 
t. cupka: ua. (tájszó az irodalmi 
stopka, stepka mellett). Ismerek 
Stupka családnevet is. 

csapkál: csapkod, babrál (Palóc 
vid. Nyr. 23 :192). — t. cap- 
kat': csepeg, nedvesít (L.) Az 
élőny elvben sokkal tágabb a je
lentése; pl. nacapkat' jedlo do 
taráéra z m isy: ételt kicsap
kodni a tálból a tányérba; 
necapkaj: necl'apkaj (vl'apkat1: 
lubickol L.) tu vodu: ne lo
csold, ne babráld a vizet. 

csecsetka, csacsatka : kenderike, 
piros fejű kis madárka (Palóc 
vid .' Nyr. 18 : 238). — v t. 
cecetka: ua. A  Felvidéken Ce- 
őetka mint tulajdonnév is isme
retes.

cserpák: rúdra erősített dézsa-féle 
faedény, mellyel a vizet a jó
szág számára a vízgyűjtő me
dencéből kicserpálják (Abaúj 
m, Nyr. 33 :21). — t. cerpat': 
merít; Irpák: merőedény (L.) 

cséve: sóska. — t. st'ava: ua. (L.), 
Scava : ua. (B.) Yö. csávik, csávig 
■— cseh-tót st'avík (SÍ. kalen- 
dár 1904. 69 1.), stovík: sóska, 
sóskának ennivaló szára.

■ csevice, cévice, csevicce: savanyú
víz, savanyúvizes kút. — t. 
st'avica: sauerbrunn (L.) 

eszmény, csöme'ny : apró darázs, 
kecskedarázs, poszméh. —  t. 
emel: poszméh, vadméh (L.). Az
l, ly, ny hangváltozásra nézve 

/ analógia: Bél, Bély, Bény hely- 
L l  név.

| yésincsarara: cinege (Palócság). — 
t. íincarara (hangutánzó szó) Z. 

csipkáros : vászonnal kereskedő tót 
(Abaúj m. Nyr. 31 :350). — t. 
cipkár: ua. magyaros képzéssel, 
vö. mészáros.



csiss, csissatok! :  csitt! csendben 
legyetek! (Abaúj m. Nyr. 33: 
21). — A csitt indulatszóaak 
ezen ragos alakjaira befolyással 
lehetett a tusát' : hallgatni, 
schweigen (L.) igének impera
tivusa: cms, plur. custe. 

csucskó: lencse. —  t. colka: ua.
CL.).

csviringol: cincog a cigány. — t.
cvirinkat': ua. (1.). 

devérce: (Nyitra m. Nyr. 28 : 451) ; 
verecce, verice, verice ; verécke, 
verekce, verőcke : lécajtó, kert
ajtó v. kiskapu. — t. dvierce, 
dverce: kis ajtó, diminutivum a 
dvere: ajtó szóból. 

dobre : tót (Heves m. Nyr. 2 : 525).
— t. dóbre : jól, határozószó ; a 
tót typus megjelölésére szolgál, 
mint pl. a tótban a dade, more 
cigányszók a »cigány« helyett. 

drancir, drancír : zsaroló, nyúzó 
(a ki drágán fizetteti meg a 
portékáját). — t. drancír, dran- 

/ cier : fosztó, rabló (L.)
/dratyva : a csizmadiák szurkos fo

nala (Esztergom). — t. Aratva: 
na. (L.) ■

drémál, drémál: szunyókál. — t.
driemat': ua. (L). 

drindálás: a csárdásnak dalolva 
táncolása (Kassa vid. Nyr.
24 : 384). — t. drndat': csóvál, 
utána jár (L.) igének tovább
képzése. A  t. drndacka : maul
trommel (L ), doromb, a mellett 
bizonyít, hógy az alapige fogal
mához hangképzefc is társul.

dringál: lötyögtet (kis gyermeket, 
ölbe kapva) ; drangál: ráncigái, 
t. drgat', drknút': lök, meg
lök. (L.). ■

drotár: drótos tót (Abaúj m. Nyr.
25 : 240). — t. drotár: ua. (L.). 

druzsba, drusba, druzsbá, duruzsba,
dorosbá, dorosba, dorozsba : vő
fély. •— t. druíba: ua. (L.).

dub: méhkas (Nyitra m. Nyr. 28 s 
495). — t. dub : tölgyfa
(metonymia). 

dudrál: magában dörmög. — t.
dudlat', dudrat': morog (L.). 

duncs : csomó, daganat (Barkóság 
Nyr. 32 : 521). — vö. t. gund$a: 
csomó, fagörcs, dúc (tájszó), 
dundel', dundltk: csomag, nya
láb, büschel (L.). Yö. guncsá. 

dutka: búbos banka. — t. dudok 
(gén. acc. dudka): büdös, búbos 
banka (L.). 

éjaj! indulatszó a méltatlankodás 
kifejezésére (Abauj m. Nyr. 
32 :21). —  t. ejaj! : ejnye-
ejnye.

fajka: pipa (Palócság Nyr. . 30 : 
389). — t. fajka: ua. (L.) 

ferkál: szétlocsol. —  t. frkat' : 
ua. (L.)d

filpas, fiikas, fiikosár: fűzfából font 
kétfülű kosár (Hont m. Nyr. 
29 :331). — t. filpas (Zá t. 
290 l.):ua. E főkéjDen tótlakta 
vidéken nem egyenesen a szász 
felwes átvétele, hanem tót köz
vetítéssel került a magyarba. 
A  fiikas alakban népetimológiá
val van dolgunk. 

frajcamirka: szobalány, komorna 
(Abaúj m. Nyr. 25 : 240). — 
t. frajcimerka (tájszó) a ném. 
frauenzimmer-bői. 

frajerka: szerető (Abaúj m. Nyr. 
25 : 240). — t. frajerka: ua. 
(L.). Yan hímnemű alakja is: 
frajer; mindkettő köznyelvi a 
tótban. Yö. ném. freier. 

frengál: prédái, pazarol (Yác Tsz.) 
-— t. frlcat': hány, szór (L.) és 
népies frngat', (rozfrngat7 pe- 
niaze: pénzt pazarol, Garam- 
szentkereszt, Bars m.). 

fricska: nasenstüber. —  t. frcka: 
ua. (L.).

fúrik, furik: 1. talicska, egykerekű 
kocsi; 2. kétkerekű kocsi. —
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: t. fúrik : targonca (L. Yö. Nyr. 
26 :226). 

gamba : ajak, alsó (kül.) a duzzadt 
ajak. — t. gamba: száj, ajak 
(L.). — Gambács: ajbas korsó.
—  t. gambác: ua. 

gebulya, gebuja, gebulá, gebula, 
gebulya: hal - maszlag. — t. ge
bula : halétek (L.). TJjabb szó. 

getyelína: lóhere (Nyitra m. Nyr. 
28 : 497). gatyalina : lucerna 
(Nyitra m. Nyr. 33 : 464). — 
t. getellna, d'atelina, jatelina: ua. 

grenya: kis szán, melyet kisebb 
teher szállítására, talyiga gya
nánt használnak. — t. krne, 
krnacky: ua. 

gugyela: hosszúkás csomóba csa
vart len vagy kender, a meny
nyit egyszerre feltesznek a 
rokkára. — t. kúdel': kóc, csepű. 
(L.) A  tótban származékai is 
vannak : kúdelár, kúdelít'sa stb. 

gúla : labda (Nyitra vid. Nyr. 
33 :461 ). —  t. gul'a (kiejtés
ben rendszerint csak gúla): 
golyó, gömb (L.).* 

gyezsepógyes : együgyű, ügyefo- 
gyott, bamba. — t. »kde Ze 
pojdes«: hová mégysz kifeje
zés névszóul használva. Bizo
nyára a tót mezőgazdasági mun
kások gúnyneve volt ez erede
tileg. Ilyen gúnynév lehetett 
a Félegyháza vidékén haszná
latos gyetvai (Gryetva tót község) 
is, a mely itt a rokonhang
zású gyetra: gyarló, együgyű, 
élhetetlen mellett általánosult. 

haluska: galuska (Palócság Nyr* 
22 : 35) stb. —  t. haluska: ua. 
CL.).

bambit, hambitus: folyosó. — t. 
hambit közvetítésével a latin 
ambitusból. A  tótban h-1 vesz-

nek fel az effélék, mint ár
rést >  hárest, ampulla >  ham- 
pulka stb. 

hampulák: tölcséres cserépedény.
- —  t. hampulák: öblös edény köz

vetítésével a lat. ampulla. 
hancsa: tenyeres - talpas szolgáló.

/ —  t. Hanca, Anba: Anna.
;f. tyandrikol .’ hadarva beszél, heve- 
!/ sen veszekszik (Abauj m.),

(Ipoly völgye, Kővár vid. Nyr. 
16:476). — t. handrkovat', 
handrbolit': ua, (L.). 

handrmaj: hadarva beszélő. — t. 
handrmaj, handrbulec a németek 
gúnyneve. 

haukács : szájhős (Rozsnyó vid.
Nyr. 33 : 222 ; nem hankács). — 
t. haukác: szájaskodó a hang
utánzó haukat' : ugat igéből. 
Analógiája a brechác : ugató, 
kutya (L.) a brechat' igéből. 

hepéla: hóbortos (Bars m. Léva
# vid.). — t. hepela, hapala

(gúnyszó). M fí'l  ' &-■<"> .¿¿i/a l -J
herlicska: gerle, gerlice (Abaúj 

m. Nyr. 25 : 240). —  t.
hrdlicka: ua. (L,). 

hlapatol: mohón fal (Rozsnyó vid.
Nyr. 33 :222). — A t. eredetű 
Kliptől (cJilípat') módosulása a 
lafatol mintájára. Yö. hliptol. 

kliptől: habzsol, lafatol (a kutya, 
mikor iszik). — t. cJilípat': 
hörpöget, schlürfen (L.). 

hlyebárka: kenyeres asszony (Abaúj 
m. Nyr. 25 :240 .) — t. chle- 
bárka: ua. 

hódi : búcsú (Nyitra vid. Nyr.
33 :463 ). — t. hody (plur.
tan tűm): ua. 

homola: rakás (Nyitra vid. Nyr.
33 : 464). —  t. homol'a: kúp.
(L.).

ivicc: elmehetsz. —  t. idz : eredj,

* Yö. ztiógulya, alkalmasint h ó-gura : guruló hó (lavina is)* Arany: 
TSz. G-lossz. ' A szerk.
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menj! imperat. az ist': menni 
igéből.

jaszlicskár : betleliemes (Kassa vid. 
Nyr. 25 :384). — t. jaslickdr: 
ua.

jujok: mérges növényfaj (Kassa
■ vid. Nyr. 25: 384). —  t. fu 

tok : csucsor, maszlagos nadra- 
_ /  gulya.
'! íy'kaliskó (Palócság): kis pohárka, 

kupica. —  t. kalisok, (gén. 
kaliska) diminutivum kalich, 
ném. kelch-bői. 

káplonka : kis, szent képet tartal
mazó, útfélen álló kápolnácska 
(Hont m. Nyr. 26: 382). —  t. 
káplonka, kaplnka: ua. 

kicke: bojt. — t. kycka, plur.
a népnyelvben: kycke: ua. (L.). 

kicska, kiska: egy kötés szalma, 
a mellyel a háztetőkön a héza
got javítják (Abaúj m. Nyr. 
31 :350). ■— t. kycka: házfödésre 
készített zsupp (»Magyarország 
Vármegyéi . . .« : »Abaúj-Torna 
m. . . .« 380 1.). 

kika: tót asszony kontya. —  t. 
kyka: ua. (tájszó); a köznyelv
ben kycka, kecka: üstök. Vö. 
kicska.

klapacska: száj. — t. klopacka : 
kolomp, klepacka : kerepelő, pör
gettyű (L.). A  tótban is elő
forduló átvitt jelentése mellett 
szól a trepacka: trécselő nő 
(L.) a trepat': ver, fecseg j. 
igéből.

kioka : kotlós tyúk (Rozsnyó vid.
Nyr. 33 : 22). t. kioka : ua. (L.) 

klopk&l: lüktet. —  t. klopkat', 
klopat': kocog, kocogtat (L.). 

kocar: nyomtatáskor használt szé
les szíjostor. — t. kocar: ostór
(L.).

kocwr: kandúr, kacúr (Nyitra vid. 
Nyr. 33 : 464). —  t. kocúr: ua. 
(L.).

kocska kezd: béna kezű (Abaúj

m. Nyr. 3 3 :2 1 ). —  t- kocka: 
macska, átvitten: béna, nyápicz; 
pl. »to je len taká kocka« / sat
nya, vézna. 

kollár: kerékgyártó, bognár. —  
t. kolár: ua. Van sok Kollár 
vezetéknév is. 

kominár, kominyár: kéményseprő.
—■ t. kominár : ua. 

kopec : rakás (Nyitra vid. Nyr. 
33 :463 ). —  t. kopec: domb, 
halom (L.). 

kosztrunka: lefosztott tollszár. —  
t. kostrnka : kocsány, biattstiel. 
Előfordul: kostruka, kostonka 
is (L.).

kravicska: tehén. — t. kravicka : 
kis tehén. 

krisztár: épületállvány-készítő tót 
munkás (Nyr. 2 7 :3 2 ). — t. 
kristár: ua. Alapszava a uém. 
gerüst, kiejtésben grüst >  
krist.

krityik: pénzhordó madár. — t. 
skrítik. (tájszó) skriátok: házi
isten (L.). Vö. Bózsik cikkel. 

krónika: a megszelt kenyérnek 
első falatja, kenyér sárka. — 
t. chrumka: kenyérvég a ckrú- 
mat': porcog (L.) igéből. 

krucenyika: vlmi tésztás étel. — 
Alapszava : krútit': forgat, te
ker, fodorít. Származékai : 
*krúteník =  krúceník, krúte- 
nina: tekercs (L.). 

kucserácska : fodorminta. — t.
kuceravka: ua. (L.). 

kulicska: ajtózár fafogója (Nyitra 
vid. Nyr. 28 : 497). —  t. kl’ucka: 
ajtókilincs (L.). Az ugyanezen 
a vidéken használatos kilicke 
a kl'ucka és kilincs kombináci
ója.

kuna : menyét. —  t. kuna: nyuszt, 
marder (L.). 

kurnyik: tyúkól (Abauj-Torna m. 
Nyr. 28). —- t. kurník: ua. 
(Zát.).
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kutács : tűzpiszkáló görbe vas '■— 
t. kutác : ua. (L.).

Jcutyika, kútyika: 1. a száj szélé
nek kipállása ; 2. fájós szájú. — 
t. kútik: ua. (L,). 

la ; csak la : hát csak azért (Barkó
ság Nyr. 32 :521). —  t. hl'a 
(kiejtésben l'a, la) az élőbe
szédben sűrűn előforduló indu
latszó.

lapaj, lápáj: hórihorgas termetű s 
lompos járású tenyeres-talpas 
suhsnc. —  t. lapaj: fogdmeg; 
gazfickó és általában haszon
talan ember. A  lapaj szósze- 
rint a. m. fogd m eg! (lapat1 
igének imperat.) Fogmek alak
ban magyar jövevényszó a tót
ban.

leripál: ledörzsöl; pl. »leripálik 
az egész falat a gyerekek«. 
(Abauj-Torna m. Nyr. 28.) — 
t. rypat': turkál, piszkál (L.) 
és ledörzsöl; pl. »svina vyry- 
pala stenu«. 

lezsák: semmirekellő, rongy-ember.
—  t. leíák : faulenzer (L.). 

longár : léhűtő, dologkerülő (Barkó
ság Nyr. 32 : 523). A  dolog
kerülőre a magyar azt is szokta 
mondani, hogy: lógatja a lábát. 
A  eimbeli szóban is alighanem 
a m. leng, lenget (lóbál, lógat) 
alapszóval van dolgunk, amely 
a tótban is meghonosodott; 
pl. na rukách lengala sa jej 
taska (Slovenské Pohl'ady 1901 
évf. 140 1.): kezén lengett a 
táska. A  leyiget: lógat alakok
ból könnyen képzelhető a t. 
-ár képzős longár. Megjegy
zendő, hogy a t. lengat’ táj
szólásban longat' alakban is él 
(pl. klepat', klopat'). 

macálni: megnézni, lesz-e a tyúk
nak tojása; annyit is jelent, 
mint csöesörézni (Abaúj m. 
Nyr. 33 : 23). — t. macat' .-ta

pogat, tapint (L.). Másik jelen
tése is ismeretes a tótban. 

makovita: bolondító (Kassa vid. 
Nyr. 25 : 384). — t. makovica : 
máklé (L.) az ákovita analó
giájára.

marmancs: székfű (Losonc vid. 
Nyr. 30 :301). •—■ t. marman- 
cok, harmancok: ua. diminuti-
vum.

maruncsek: margitvirág (Rozsnyó 
vid. Nyr. 33 : 222). — t. ru- 
mancek: matricaria chamomilla 
(tájszó). Yö. marmancs, 

mazna, mázna : 1. kényes, elké
nyeztetett, könnyen sírva fakadó 
gyerek; 2. vézna, nyápic (gye
rek, ember). — t. mazna: el
kényeztetett nőszemély; máz
nák : elkéxiyeztetett ember (L.). 

mernyákol: nyávog (a macska). — 
t. mrnat': miákol (L.), frequent. 
mrnákaif. 

misalofka: egérfogó (Abaúj m. 
Nyr. 25 :240 ). — Összetett 
szó : mys : egér, lovit': vadászni 
(L.). E bből: *myselovka. 

miskáról: kiherél. —  t. miskár: 
herélő magyaros igeképzővel. 
A  Tokajról közölt (Nyr. 24: 96) 
miskováló a miskovat': heréi 
ige átvétele. 

morvány, morvany, márvány : 
finom fonott-kalács, melyet a 
násznép lakodalmas házhoz 
visz. — t. mrván: ua. (J. B.). 
Yö. morványka : pogácsa-féle 
sütemény (Abaúj m. Nyr. 33: 23). 

mraucsog: nyávog. — t. mravlat' •' 
miákol (L.). 

muesarka: lisztes asszony (Abauj 
m. Nyr. 25:240). —  t. mw- 
Mrka, maciarka (tájszó). 

muriny: maszatos, de e mivoltá
ban is kedves gyerek megszó
lítása. —  t. murin : szerecsen. 

ocsenas: hitvány. — t. Otr.e nás: 
mi atyánk. Bizonyára a tót
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munkások gúnyneve, mint az e 
vidéken járatos gyezsepőgyes. 

ofling: pofon. —  t. oftinok: na. 
(L.). az oflingovat': arculüt igé
ből.

omácska, ómácska: 1. főzelék, vas
tag étel ; 2. mártás. — t. omác- 
k a : mártás (L.). 

opálka, opálko: vesszőből v. hárs- 
forgácsból font nagy abrakoló 
kosár. — t. opálka: ua. (L.). 

opatanca : vastag metélt tészta, 
köleskásával meghintve és ken
dermagolajjal megöntözve. — 
t. opatance : hosszúra vágott 
metélt, rendesen nyers káposz
tával és olajjal (tájszó). 

opica : majom. — t. opiea: na. (L.).
1 ostyepka : sárga, kemény kérgű, 

sajt (Felvidék). — t. ostiepka : 
na.

pampuska : farsangi fánk, —• t.
pampuska, pampúch: ua- (L.). 

pancsuska: 1. szőrből kallóit vagy 
posztószélekből összefont bokáig 
érő téli lábbeli. •—- t. pancuska, 
pancucha: harisnya (L*). 

papanc : kúszó, felfutó vagy a 
földön elterjedő gyom, gaz. — 
t, pupenec: folyófű (L.). 

papírnya: papirosgyár. —  t. pa
pírna, papierna: ua. 

papula, papuiya: 1. csúnya, nagy 
száj (Kis - Kún - Halas Nyr. 
1 5 :3 3 3 ; 2. szájaskodó, nyel
ves (Nógrád m. Tolmács Nyr. 
15:143), 3. ló vagy szarvas
marha szája (Kis - Kún - Halas 
Nyr. 23 : 239). — papul'a :ua.
(L.).

parázsól, prázsol : ránt, beránt 
(levest, főzeléket). —■ t. praíit' : 
ua. (L>.).

paskorta : torkos, nyalánk, kuktás- 
kodó. — t. paskrta: nyalánk
ság (L.).

patril: gondoskodik vlkiről. —  t. 
opatrit': gondját viseli, eltart,

ellát (L.). Az o gyönge hang
súlya miatt veszett el, mint 
tacska szóban az otácat' igéből. 

pázsitka: metélő hagyma. — t.
pazitka: ua. (L.). 

pazsrák: falánk. ■— t. paierák : 
torok, átv. étvágy is ; pl. »má 
dobry pazerák.« 

p ec: mészégető kemence ; pecka : 
pálinkafőző tűzhely (Nyitra 
m. Nyr. 28:497 .). —  t. pec: 
kemence, dim. piecka. 

pelendrek: medvecukor (Barkóság 
Nyr. 32 :524). — t. pelendrek 
tótságszerte elterjedt szó: ua. 
Yö. ném. bárendreck. 

pelény, pelieny: polyvatartó kisebb 
csűr (Nyitra m. Nyr. 28: 495). 
t. plevín, dimin. plevienec (L.) : 
ua.

perszcenkár: rongyszedő v. gyűrűs 
tót (Abauj m. Nyr. 25 : 240).
— t. prscenkár, prstenkár (L .) : 
gyűrűs.

pilkár ; favágó (Abauj m. Nyr. 
25 : 240). —- t.pilkár (pilka =  
fűrész +  ár). 

piszk : száj; piszka : madár vagy 
, más állat szája. — t. pysk: 

ajk. csőr (L.). 
pluckár : kőmíves (Abanj m. Nyr.

25 : 240). — t. plusk : pocskolás, 
geplatseher (L.) továbbképezve, 
talán a tótban is e vidéken 
*pluskár. 

pomosznik: a konyhában segédkező 
nőszemély. —  t. pomocník : se
gédkező, gehilfe (L.). 

potomok: azon szolgálmányok, a 
melyeket a felesek és a harma
dosok a gazdának a föld meg
munkálásán kívül tartoznak 
teljesíteni. — t. potomok: 
maradék, utód (L.). Alapszava : 
potom határozószó: azután. 

povalacs, povályacs: naplopó, csa
vargó, csirkefogó. —• t. pova-
7/ ví a e: ua.
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povedál: fecseg,.sokat beszél. — t. 
povedat' : beszél (L.)

prasnya (prásnyá) : ronda, undok, 
ocsmány. —  t. prasina: rüh, 
kosz (L,). Mint feddő szó, pl. 
ty prasina (kiejtésben prassina) 
v. ty prassina prassiva a. j. 
mint: cudar, piszok. Yö. pras
siva.

prassiva: rossz viseletű, erkölcs
telen. —  t. prasivá, kiejtés
ben prassiva nőn. melléknév: 
rühes, koszos (L.) és mint 
feddő szó: gyalázatos, ronda, 
cudar. Yö. prasnya (prásnyá):
1. ronda; 2. rút, ocsmány, un~
dók. -

pratál, pratál, pratol, prátol ■ 
takarít, rendbe hoz, rakosgat. 

fr'Y —• t. pratat1: ua. (L.). 
j / presi : eső (Esztergom vid.) ; pl. 

esik a presi (tréfásan). —■ t. 
prsi v. dáid’ p rs í : esik, esik 
az eső.

preszmog (az eső) : 1. permetezik ;
2. búsul, szomorkodik ; prszmog, 
preszmog: 3. piszmog, kellet
lenül dolgozik. —■ t. prskat1: 
fecskend, prskavy : spritzend 
(L.). (brzgavy alak is haszná
latos ; oly embert csúfolnak 
így, a ki beszédközben köpköd. 
Brzgavy Ó-Turán egy boltosnak 
a gúnyneve). A  prskat' vagy 
brzgat', miként a szláv bres- 
kati, briskati (Miki. Etym. 
Wörterb.) »zerstreuen« jelen
tésben is használatos, pl. brzgá 
v. bryzga sa v dacom: koto
rász vlmiben, a mi azonos a 
preszmog 3. jelentésével. A  2. 
jelentésben metaphora van. Yö. 
Nyr. 22 : 420. és brizgál cikkel.

prics [Szólás : prics vagyok] : vé
gem van, vesztettem (Hajdú
nánás Nyr. 2 7 : 94). —  t. uz 
som prec v. p r ic : már oda va
gyok ; végem van.

pripovedka : mese (Abauj m. Nyr. 
25 :240 ). —  t. poviedka (L.), 
pripoviedka: ua. 

prisztács : vőnek álló legény 
(Rozsnyó vid. Nyr. 3 3 : 222). 
—• t. prístat': beitreten (L.) 
igéből képzett prístál a pytac : 
kérő (L.) mintájára. 

ptacskár: madarász (Nyr. 25 : 240).
. — t. ptackár, vtackár: ua. (L.). 

pupácska : guba, tésztafaj (Nyitra 
vid. Nyr. 33 : 462). — t. pupák, 
diminutiv. pupácky (plur.',: ua. 

2  pupenc : pattanás (Rozsnyó és 
.vid.). —  t. pupenec: pattanás, 

H1 porsenés (L.). 
rabec : veréb. — t. vrabec: ua. 
radusznyik: kalács, a melylyel a 

7/j(j keresztelői lakomán a komákat 
és vendégeket megkínálják. 
(» Nyitra megye «1911.» Magyar- 
orsz. vármegyéi . . . c. műben).
—  t. radostník: örömkalács (L.). 

rajnyelka, rajnolka, rajnuska; kis
lábas ; rajnol: nagyobb fazék.
—  t. rajnel, rajnica, rajnicka, 
dini. rajnelka, ranjelka, randUk 
tótságszerte használatos szók a 
ném. reindl-hő 1.

rajtár: szelelő rosta (Nyitra m„ 
Nyr. 28 : 497.), rajtárónyi: 
tisztítani (gabonát, Nyitra vid. 
Nyr. 3 3 :4 63 ) — t. rajtar: 
ua. (L .) ; rajtarovat': rostálni.
— Ném. die Reiter.

rapák: ragyás, ripacsos. —■ t. 
rapa ■ himlőhely, ragya (L.) to
vább képzéssel, mint trpák, 
vsivák stb. 

rázsgya (Grömör m. Tsz.) —  t. 
. razdie: rőzse (L.). 

rukallya: ingujj (Nyitra m. Nyr. 
2 8 :4 97 ). — t. rukáv: ingujj 
(L.) népetimologiával. 

rúra, róra, rula, rura, lóra: taka
réktűzhely sütője. — t. rúra, 
rúla : ua. tót közvetítéssel. a 
ném. rohr, rőhre. Ez utóbbiból
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közvetlenül került a rémi 
, (Csallóköz), rélni (Érsekújvár).

Yö. rúrás: vízvezetéki ember. 
ruzsicska : nyoszolólány. — t.

druéica, dimin. druzicka: ua. 
sagyibó: gézengúz, sehonaai, nap

lopó. — t. »vsadé ból« : ,minde
nütt volt' kifejezés névszóul 
használva. 

sarha, serha: 1. kutyapecér, gyep
mester ; 2. alávaló, hitvány;
3. bolondos, t. — sarha : kutya
pecér, hóhérlegény (L.). Másik 
jelentése az 1.-ből fejlődött. 
Hogy 3. jelentése a tótban is 
feltételezhető, amellett szól a 
jaso / nyúzó, sintér (L.) szó, mely
nek hóbortos jelentését sokszor 
hallottam: »to je len takjí
jaso« : szeles, hóbortos emberre 
mondják. 

sepdos: suttog. — t. septat, sepo- 
tat': ua.

sepíeta, sepletár: hitvány, haszon
talan, gyalázatos. — t. sepleta: 
hitványság, haszontalanság (L.) ; 
sepletár : haszontalanságot be
szélő ember. 

sifnyík : kőművesnek segédkező 
napszámos. — t. sichník: nap
számos ; sichta (tájszó) : napszám. 

sirány: bögre, csupor, fazék. — 
t. sircín : éjjeliedény (L.) és ket
tős fazék, a melyben a munká
soknak ételt hordanak. Nyitra 
m.-ben az ilyen edény: nosák 
néven ismeretes. 

siska: 1. fánk; 2. gombóc, a mely
nek közepén íz van. — t. siska: 
fánk: (L.). Suska, siska: tölgy- 
fagubacs. — t. siska (L.) suska : 
fenyűtoboz. 

skripog: csikorog (Barkóság Nyr.
33:222). •— t. skrípat': ua. 

skróbál: kapar (Barkóság Nyr.
33 :222). — t. skrabat: ua. 

skulytt: sandít. — t. skúlit': ua. 
(L.) Yö. skuli, skulya : kancsal,

sanda és skulyo. Ez utóbbiban 
az o olyan, mint a tulajdon
nevekben : Pepo, Feró stb. 

smátrog : lassan ide-oda jár (öreg 
ember módjára). — t. smátrat' 
sa: lábatlankodik, vánszorog (L.). 

smurkál ,-pislogat (Kassa vid. Nyr. 
25 :384). — t. ímurkat':
hunyorgat (Loos). 

somrog : dörmög, morog. —- t.
somrat': ua. (L.). 

spehács: titkos háztűznézés. —  t. 
spehác (B.) spehún: fürkésző, 
kém. (L.). Yö.' ném. spähen. 

/spikk: marhavelő (Gömör m). — 
®íf t. spík: ua. (L.). — Spík: ta

kony ; — spikös: taknyos, egy
azon szó átvitt értelemben. 
Tréfásan a tót is mondja: 
»tvoje spiliy«. (Oszvald R.) 

spintől: haragít, bosszant; spírtál: 
piszkál. ■— t. spintat': gyaláz, 
szid, piszkít (L.). 

spira: fruska, fürge, hamis le
ányka ; élénk gyerek ; sipirka : 
élénk, életrevaló. —  ? vö. cseh 
spírek (íigliar) : kópé, spitzbube. 

spirka: töpörtyű (Abauj m. Nyr. 
9 :478). —  t. sperka : zsír, 
kövérség (tájszó). Az e-i hang
változásra vö. kíőka, kecka. 

spléh: piszok ; splehös: piszkos. — 
t. splech főnév a spechtat', 
splechotat': lubickol igéből (L.). 

stira, scsirá, csira: 1. hermaphro- 
dita; 2. meddő tehén. — t. 
stira, skira : hermaphroditus, 
férfi-asszony (B.). A  palócok a 
pendelben járó gyermeket tré
fásan csira-nak nevezik, mert 
nem tudni: fiú-e vagy lány. 

surcík : kötény (Abauj m. Nyr. 
25 :240). t. surcík :ua. a ném, 
schurz-hól.

,susnyäs : taknyos. —  Alapszava 
a Pankovszkytól felhozott 
susnya; de e szónak semmi 
köze a susog igéhez, a mellyel



14

Halász (Nyr. 12 :11 ) rokoní- 
totta. — t. susen: megszáradt 
o r r p i s z o k  a népnyelvben. 

sústya, sustya, sústyé: kukorica
héj. —  t. sústie, sústia: ua. 

svábéi: kénes gyújtó. — t„ svábéi, 
(Zsolna vid.) sváblik (Szepes 
m.) svibalka (Zólyom. Bars m.) : 
gyújtó, főleg kénes gy. Ez ala
kok a ném. schwefel változatai. 
Gyujtó jelentése a tótból ke
rült, a hol a sirka: kén, bii- 
döskő (L.) szó is a köznyelv
ben gyújtót jelent. A  ném. 
zündliolz, Streichholz mint ven
dégszó cindia, helcla alakokban 
él a t. nyelvjárásokban. 

svandra, sándrá, sandra, csandra: 
1. csúnya, ocsmány, ronda, cu
dar ; 2. ringyó. — t. svandra : 
ringyó, cudar (L.). Vö. svandrít, 
sandrtt.

székács: bárd, húsvágó bárd. — 
t. sekác: ua. (L.) Vö. székács: 
karkály- és vadgalambfajta. 

színák: rossz fiú. — t. synák, 
synek: fiú, óh fiú ! 

szítik: süt (a nap, hold) (Abauj 
m. Nyr. 33 : 23). —  ? t. svietít' : 
világít, (L.) nyelvjárásokban 
svttit' is. A  tótban: a nap, hold 
süt a. m. »slnko, mesiac svieti.« 

szlimacsék: csiga. — t. dím. sli- 
mácek: kis csiga. 

szmerkog, szmerkol, szrépog: szíja 
az orrát, szortyog, szipákol. —  
smrkat’ : naribus ducere (B.). 

szmúdul, (meg-szmúdúl : megkoz- 
második. — t. smudnút': ua. 
(L.). Szmúdos: kozmás. — t. 
smud : brandgeruch (L.) tovább- 
képezéssel. 

szratyi; szratyiba van : szorult
ságban van. —  t. srat', srati: 
(székelés) —■ magyaros képzés
sel.

sztokrása: százszorszép (hol ?). — 
t. stokrása: ua.

■ sztopka : tollnszár (Abauj-Torna 
m. Nyr. 28). — t. stopka: 
halm, stingel. (L.). 

sztrapacska : krumplis galuska. — 
t. strapalka a straptt': szaggat 
igéből. [Strapec: foszlány; bojt], 

sztrapka : szőllőfürtnek néhány 
szemből álló része, billeng. — 
strap, dim. strapka: szöllőge- 
rezd, szőllőfíirt. 

sztrikog: fecskendez. —- 1. striekat', 
stríkat': ua. 

szvorka : póráz, melyre a vadászok 
az ebeket fűzik. — t. svorka 
(tájszó, Zát.) : zsinór. 

tacska: kendő, a melyben a kis 
gyermeket hordják. — otácka —  
odiecka: ua. (L. Nyr. 33 :5 0 . 

tárái a világ : mindent össze-vissza 
fecsegnek (Grömör m. Nyr. 
31 :5 2 ). — t. tárat': ua. 

tíny : magasabb karóból készült 
kerítés. (Nyitra megye Nyr. 
28 :498). — t. tyn : karó haso
gatott deszkácskából, karóból 
való kerítés. 

topoly, topol, topolya: fehér vagy 
jegenyenyárfa. — t. topol: 
nyárfa. (L.) 

tracska: kötőszalag (Hegyalja vid. 
(Nyr. 22 : 243); tratykos: négy 
szögletén kötőszalaggal ellátott 
lepedő (Barkóság Nyr. 33 : 222). 
—■ t. trakat': húz, cipel; trak, 
dimin. *tracek : hordószíj, nad
rágheveder ; tracec : nyakkötő 
(L.).

traktár: tölcsér. — t. trachtár : 
ua. Vö. ném. trichter. 

tranforc : tépés. —  t. franforec : 
ua. és függelék (L.). 

tréliany, trehány, trehany, ter- 
hány : 1. rendetlen, lompos, 
rongyos; 2. hitvány, haszonta
lan, alávaló. •—- t. trhan : ron
gyos ember, lumpé (L.). Ugyan
ezt jelenti a t. deverbális 
(sklbat') sklban is.
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trepál : beszél a világba. — t. 
trepat': ua. (L.).

/trepolkodik: vergődik, töri magát 
(vlhová); trepolkodik: ua. (Léva 
vid.). — t. trepat'sa: ua. 

trocka, troszka: 1. vas- v. szén
salak ; trocká : 2. beteges disznó 
húsában található egészségtelen 
fehér csomók. —  t. troska: 
salak (L.) és beteg csomók ; pl. 
troskavó maso =  borsókás hús. 

trubu : kürt (Barkóság Nyr.
33:222). — t, truba : trombita 
(L.).

• trulyo, truja: oktondi, mamlasz, 
málészájú. — t. trul'o : ua. 
(L.).

valaska, balaska : rövid nyelű kis 
fejsze, faragó fejsze. — t. 
valasky-á-é melléknév femini- 
numa, a mely kezdetben együtt 
járhatott főnevével, t. i. va- 
lasJcá sekera: pásztori fokos, 
később pedig önállósult : pász
torfokos jelentésében. L. Nyr. 
22: 38. A  v-b hangváltozásra 
vö. vrabec : brabec (L.). 

várecska, váricskó: főzőkanál; vá- 
reca: rántó kanál (Nógr. Nyr. 
33 :302 .) — t. varelka stb. 
ua. (L.).

varkocs, vrekocs, vrekocs, vrkocs, 
verkocs, brekocs: hajfonat. — 
t. vrkoc, brkol: ua. A  v-b hang
változásra vö. vrabec : brabec
(L.).

verbuvál: toboroz. — t. verbuvat': 
ua,

vinkő: silány, gyönge bor. —  t.
víno, dimin. vínko : bor 

virkolák: vad, szúrós szemű em
berre mondják: »Ügy néz ki, 
mint a virkolák.« (Kassa vid. 
Nyr. 25 :394). —  t. vlkolak: 
rémszörny (L.). 

viszip: fűrakás. —  t. vysyp: ki
szórás, ausschüttung (L.). 

vojacskinya : a katona szeretője

(Abauj m. Nyr. 25 :240). —• 
t. vojackina: ua. 

zámiska: kukoricalisztből készült 
pépszerű eledel (Barkóság Nyr. 
32 :525). — t. zámiska, de
verb. főnév a zamíéat' v, zárni- 
esat': kever (L.) igéből. 

zapracska: rántás (Abauj m. Nyr. 
25:240). —• t. zápraika: ua. 
(L.).

zatracena : tót atyafi (Nyr. 
30 :541). — t, zatraceny-á-é 
melléknév: átkozott. 

zavadzál, zavacál, zavazzál, stb.:
1. alkalmatlankodik, útban van, 
zavar, hátráltat; 2. zavicál:
sürget, hajszol; 3. zsavicál •
kérdésekkel zaklat. —  t. za- 
vadzat': ua. mint 1. A  2. 3. 
jel. a magyarban fejlődött. Vö. 
zavadza (závadza): akadály. 

závoz: meredek út (Barkóság Nyr. 
33 : 222). —  t. zavoz: mély 
út (L.).

zmok: kis ördögfiú (manó), a ki 
pénzt hord. —  t. zmok: ua. (L.). 

zurvaj : tehetetlen, gyámoltalan.
— t. zurval: schurke (L.) és 
durva, esetlen emberre is mond
ják.

zsaba: béka. — t. zaba : ua. 
zsderál: zabái (Baja Nyr. 33 :532).

— t. íra t': fal, eszik ; vyiierat': 
kieszik, lerág (L.).

zsert: nyomórúd. — t. í r d ': ua. 
CL.).

zsidrák: zsidó (csúfnév). —  t. zid- 
rák: ua.

zsincica, zsengice, (zséndice, zsen- 
clice): fölforralt juhtejsavó v. 
(édes) juhtúró savóban fölfőzve. 
—- t. íincica: ua. (L.). 

zsorvál (zsorvál): kunyorál, kunyo- 
rálva zsarol. — t. zobrat': kol
dul, kunyorál (L.). 

zsufán, zsufánka : vízmerő vas
kanál. — t, zufán, dim. íufánka: 
ua. (L.).
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Befejezem dolgozatomat azon magyar eredetű, a tótban meg- 
honosult szóknak felsorolásával, a melyekre anyaggyűjtésem alkal
mával ráakadtam és a 'melyek eddig felemlítve még nem voltak:

at'ameSter (Slovenské Polli'ady* 
1901 évf. 141. 1.) : atyamester. 

barátom, barátocMm: ua. 
balticka: baltácska. 
bantovat' (Záturecky: Slov. prís- 

lovia . . .** 132 1.) : bántani. 
barnavy (Besedy a Dumy 2 :1 5 0 ): 

barna.
bát'ájbát'ko (SÍ. Pohl'. 1899): bátya. 
Béla (Loos): Béla. 
beleloval' (Zólyom m.), beU'ovat' :  

becsülni.
cifroía: piperkőc, hiú asszonyra 

mondják (Bars m.) : cifra. 
cigán-pecena (SÍ. Pohl’ . 1901: 

140): cigánypecsenye. 
liga (Turóc m.) csiga, forgócsiga. 
cutka (Bars m.) csutka (gyümölcsé). 
daráz (pl. Bozpajedeny je, akoby 

ho daráié stípaly, Zát.): darázs. 
dolomán (Loos): dolmány. 
ebatta: teringettét (káromkodás, 

Zát. 287 1.) : ebadta. 
felelovat' (felel): felel. 
fiók (nadrágzseb): fiók, (ládáfiók). 
fogmek (gazfickó). Ugyané foga

lomnak tót szava : lapaj a ma
gyarban tót jövevényszó: fogd 

, meg.
fojtás, fujtás (fegyvertöltésnél): 

fojtás.
forgov (Zólyom m.) : forgó. 
gandzuvat' (Zát. 192 1.): gáncsol. 
gul'áshús: gulyás. 
halás : kocsiszín ; (Zólyom m.) : 

hálás,.
hajov (Zólyom m.) : hajó. 
hamisny (Tolna m.) : hamis. 
harangovat': világba beszél (SÍ.

Pohl'. 1899.) : harangozni. 
harmatanc: három a tánc.

húsár (slanka-húsár; vézna ember
re mondják) : huszár. 

chason, chosen (Zát. 288 1.):
haszon. 

kapós (Zát. 289 1.) : kapus. 
kisasonka (Zát. 381 l.):kisasz- 

szony.
koldos (Zát. 12 1.) : koldús. 
komondor (Zát. 656 1.): rossz

viseletű komondor. 
kopov: kopó.
kostos (Zát. 25 1.) : kosztos. 
kulac, kulacok (Sladkovic: Spisy 

Básn. 189 1.) : kulacs. 
lengat1 (SÍ. Pohl'. 1896.; pl. na 

rukách lengala sa jej taska): 
leng.

ludas (Eyitra m.) : lúdaprólék. 
lusta, lustavy: lusta. 
menta, plur. mentieky : mente. 
mondőka (terefere, mendemonda) : 

mondóka. 
morzovat': kukoricát morzsol (Bars 

m.) : morzsolni. 
mulatovat' (tréfásan): mulatni. 
oldomás (Zát. 78 1.), odomás : 

áldomás. 
orsák (SÍ. Pohl' X X I .) : ország. 
pántlika (Zólyom m.) pántlika. 
parastka: (parasztasszony, gúnyo

san, Bars m .): paraszt. 
pipasár: pipaszár. 
plebán: plébános. 
radás: ráadás.
rejtes (SÍ. Pohl'. 1896) : rétes. 
rovás (má mnoho na rovási) : ro

vás (sok van a rovásán). 
rum : pl. rumy hradu Beckovského, 

SÍ. Pohl' : rom, várrom. [?] 
sanovat’ : sajnálni. 
sisiak, sisaktarej *** : sisak.

* SÍ. Pohl'.
** Zát.

*** Detvan c. eposz (SladkoviS) 212 vers.
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sor (SÍ'. Pohl'. 1896): sor. terem (Besedy a Dumy 2 :1 4 7 ) :
sára (csizmaszár): szár. terem,
sarkaláby: szarkaláb. teremtettovat': teremtették. .
sokás (SÍ. Pohl'.): szokás. tesik (Vö. Nyr. 23 : 134) : tessék.
tábor: tábor. úvoda (Bars m.): óvoda.
tajtík: tajték. vojatuje sa (Zát. 98 1.): vajúdik^

Ide tartoznak végül a honvéd-katonai műszók, mint: suronsíj, 
váltekerc, hadnad' stb. és egyes keresztnevek, mint:

János (mint vezetéknév: Jánosík).
Ferenc (mint vezetéknév: Ferienöík).
Sándor, Pista, Árpád stb. V alló A lbert.

Tót eleinek a palócok nyelvében.

Széesény mezőváros Nógrád megye közepén fekszik, lakói tisztán 
magyarajkúak; messze északon, Losoncon kezdődik a tótok vidéke, 
északkeletre Turopolya még távolabb esik, délnyugaton Lúcin szin
tén. Losonc, Turopolya és Lúcin között jókora területen laknak a 
szécsényvidéki palócok. Losonc magyarajkú lakói szintén palócok, 
ezeknek nyelvét azonban erős próbára tette és teszi ma is a köz
vetlen tót hatás; de a messze fekvő, a tótsággal közvetlenül nem 
vagy ritkán érintkező Széesény és vidéke palócainak nyelvében is 
vannak tót elemek, természete szerint átalakítva, pl. a magyar csevice 
a tót st'avica-ból alakult (savanyúvíz), meglepő népetimológiai 
átalakításon ment át ugyanebből a tőből képezve a magyar csavirga 
szó, mely a hitvány bort fejezi ki,* más vidéken csaviszka, csavicka 
alakban hallható.

Hogy kerültek ezek a tót „szavak a palócok nyelvébe ? Nem 
mindennapos érintkezés útján, hanem inkább csak az országos vásá
rok alkalmával. Ilyen országos vásár körülbelül tíz van Szécsényben, 
s ezekre —  különösen a régebbi időben •—- siettek a vásárt szerető 
és élelmes tótok. Losonc vidékén gyakran hallottam emlegetni épen 
ilyen emberektől Szecsán-t, a hol kereskedő- és iparostótok, de gazda
emberek is sokszor szép összeg pénzt szereztek árúikért. Bognár, 
szitakötő, kefekötő, gyolcsos, gyümölcsös stb. tótok tömegesen fordul
nak meg vásárainkon, nem is említve az üveges- és a drótostótokat, 
akik majd minden héten megtisztelik nemes városunkat látogatásaik
kal. Ismeretes mindenütt az utóbbiak ezen kiabálómódja: Ablakot 
csinálnyi áblákót . . . Édinyt drótozni ásszunyók! . . .

Az aratás beálltával egy-két uraság mindig akad, aki tótokat 
alkalmaz az aratásnál, gépelésnél; ezek az egész héten szakadatlanul 
tartó mezei munka miatt nem igen jönnek ugyan be a városba, de 
a vasárnapot és ünnepnapot nagyrészt Szécsényben töltik.

* Ha nem tolihiba v. hibás olvasat csavizga helyett (a MTsz. egyetlen 
1840-i hevesmegyei kéziratból idézi).

KÖLCSÖNÖS H ATÁSOK A  H A ZA I NYELVEK K Ö ZT I , 2
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Az érintkezésnek ezen említett módjai azok, amelyek a tót 
szavaknak a széosényi palócok nyelvébe való férkőzését lehetővé 
tették és előmozdították; nagy részük azonban azon a csatornán 
keresztül jut népünk nyelvébe, mely az egész haza különböző nyelv
járás-területeit összeköti, s mely lehetővé teszi, hogy még a leg
távolabbi, sőt legmagyarabb vidékek nyelvébe is jut egy-ogy, olykor 
több szó is.

A  palócok nyelvében olyannyira gyakori kicsinyítőképző hasz
nálatát is (-ka, -ke) részben tót hatásnak tulajdonítom, mert a 
tótban is gyakran használják, nem mindig kicsinyítő értelemben 
hanem gyakran előtérbe lép a képzőnek eszközt, tárgyat jelentő 
értelme, pl. sopljak =  taknyos, sopljacka =  zsebkendő (mintegy 
taknyoska); losonci ember szopljácská-uak mondja gyakran a zsebbe- 
valóját. —■ Más nyelvjárások lakóinak különösen hangzik bizonyára, 
mikor hallja a palócot: »Hová méc gyerecske, gyere ide, kapsz 
kínyérkét, oszténg elmenőnk á szőllőcskébe Pistikával!« A tótból 
átvett szavak legtöbbje ilyen -ka, -ke képzővel van ellátva, pl. bábkd, 
báriká, bútká, csiperke, fláská, kácámájká, vótká, szákácskd, talicska, 
pipiske stb.

Tót szavaink között találunk egy csomó igét, pl. trepál: össze
vissza beszél (trepat'), kráslyog: lomhán lépeget (krosnif), mernyákol: 
jajgat (mrnkat1) ; buviskál: alszik (buviskat) ; povedál: beszél (povedat)'. 
Ilyenek még bozsekol: jajgat (bozekat!, tkp. Istent emleget; vö. isten
get MTsz.), hándrikol: gyorsan beszél (handrkovat1)  stb. Tulajdonság
neveink közül tót eredetre mutatnak a következők: pdskortá: torkos 
(paskrtny);  povdlyács: csavargó (povalac); rápos: ragyás, himlő
helyes (vö. tót rapavy); Bozsemoj Jankó: gyáva, mindig Istenhez 
fohászkodó ember gúnyneve. (Boze m oj: Istenem!); pázsrá: torkos 
(pazerák). Morotvd: az Ipoly folyónak egy holt ága, (tótban: mrtvá 
voda: holt víz). Tót eredetűnek vélem svándrá (rosszéletű lány), 
condra (rendetlen külsejű), bojnyik (ügyetlen) mellékneveinket is.

Foglalkozásneveink közül az ár végűek tótból valók, —  ez 
ismeretes dolog, pl. kollár stb. (Losoncon a kéményseprő a magyarok
nál is: kominár.) Tót szó kupec, aki lóval kereskedik (tótban is kupec !)

Állatnevek közt: báriká: bárány (barika) ;  pusi: disznó (pusa); 
dutká: büdösbanka (dudek). Növény nevek: csiperke: gombafaj neve 
(t. pecarka!), csorbóká: útszélifű egy fajtája (t. borbak): pápönc : 
kúszó gyom (t. pupenec!)

Euhanemüek nevei: szákácskd: kötény (t. sakalka), kacamajka, 
kacamajkó: parasztasszonyok fölöltője, máshol kacabajka(t. kacabajka).

Etel-italnemüek nevei: ganca: szaggatott csusza (t. ganca); 
csevice: savanyúvíz (st'avica); vinkó: bor, különösen a rossz bor 
(vino, vinko!): vótká: pálinka alja (vodka: vizecske, gyönge pálinka.)

Eszköznevek s egyebek: sdráglyd: kocsirész (saragl'e); tálicská 
(talicek); komorá : kamara (komora) : sirány: bögre (sirán) ; fldská 
(flaska). r

(1903.) A gkee L ajos.
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Pótlások.

Valló Albert összeállításának, bár nagy szorgalommal készült, 
érezhető hézagai vannak. Hiányzik belőle pl. néhány olyan elterjedt 
szó is, minő a svihák (vö. Sim. MNyelv2 84) vagy pucovál. Bátor
kodom tehát kiegészítésül a következő egyeztetéseket közölni (tót 
adataimat Jancsovics szótárából vettem):

apoka-kó', homokkő (Gömör m. MTsz.): tót optika,: darázskő. 
babrál: t. bábrat', —  s a babrál igéből való a babra.
»bojszáll, bojszint, hederít, pl. oda se bojszáll« (Halas Nyr. 

1 4 :2 8 5 ) ; nyilván csak ebben a szólásban használják, tehát nem 
egyéb, mint a tót neboj-sa, ne fé lj! (Az 41 s a bojszint csak nép
etimológia és analógia terméke.) Vö. még a vajdahunyadi vár egyik 
tornyának Nyebojsza nevét.

buda: t. buda (vö. Miki. Fremdw.). 
budár, árnyékszék: t. budár.
cerkó: 1. zsidó templom MTsz. (Beregben ¡orosz templom“ h. is) ;

2. nádkunyhó MTsz.: t. cirkev: templom.
cikula: betoldott bőrdarab; a vége tótos; vö. t. évikéi <  ném. 

zwickel.
csapica: konty; t. capica: sapka.
csárna, cserne a. m. fekete, 1. NySz., MOklsz. — keleti tót 

carna (Melich Nyr. 29 :271).
domika, domikát, demikát, túrós leves; t. d'emikát, túrós leves. 
dosztig-. t. dóst': elég.
dörözgó', murva, kavics (Fehér m. MTsz.): vö. morva-cseh térazg, 

kleines, spitzes ©estein (Archiv für slav. Philol. 15 :454).
duduskám (a. m. kedvesem, lelkem, MTsz.): t. dúska: lélek. 
hapkálkodik, kipked- kapkod (Rozsnyó, MTsz.): hapkát', tapogat 

sötétben.
homojka: gömbölyeg túró (Győr m. MTsz., Érsekújváron is ): 

t. homuolka: gomolyka, homol'a (vö. gomolya).
hunya, szőr-hunya NySz. t. huiía: abaposztó.
karton: t. kartún.
kocperd: t. kocprd: gyilok.
korec, véka (Kassa vid. MTsz., a dunántúli karc alak <  szlov. 

korié, ein Schöpfgefass; Getreidemass, ein V iertel): t. korec, véka. 
kucik, kuckó: t. kut'ik szögletke, kút' szöglet. 
kúra farkatlan tyúk: t. kúra: csirke. 
laska: t. laska metélt tészta (horv. lapsa). 
lézeng, vö. t. lezjút': kullog, mászik, sompolyog. 
lilik, charadrius, vö. t. lelek, tarkagém (vö. szerb lelek gólya stb., 

1. Miki.: EtWb.).
maláta: t. mláto.
merkác (merkács ?), sárgarépa NySz.: vö. t. mrkev. 
murva: t. mrva (de a szlovénban is van mrva). 
pampuska: farsangi fánk: t. pampúska.

2*
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permónyik: kis termetű ember: »bergmannchen« Greguss Á. 

megjegyzése Nyr. 8 :565 . — nyilván tót alakban. 
pesztonka; t. pestúnka (Miki. is). 
peták: t. pjeták. 
prósza, vö. t. proso: köles. 
pucovál: t. pucovat'.
sár-kérép, apró vad lóhere MTsz. —  vö. »Dut-kóró: Trifolium 

Melilotus ofiicinalis . . . Egyébütt sár kerep a neve, azaz sárga kerep, 
mert tótúl a lóherét konski krep-nek nevezik« (Kassai: Szókönyv 
1 : 460). A  tót szótárban nem találom. Négyesy L. máskép magya
rázta 1. Nyr. 16: 94, 126.

selma (és selmák) :  t. selma: kópé, gazember. 
selyp : t. seplavi ?
skára (vén skára) vö. t. skareda: rútság; skara: repedék.
skulyó: bandzsal.
suhanc, vö. t. suhajec, suhaj.
susták sextarius NySz. kétgarasos M Tsz.: t. sesták: hatos Miki. 
svihák (szájhős Nyr. 5 :9 1 ): t. svihák: piperkőc. 
szatyor: t. sot'or.
szalajka, »Mátra vid. a. m. hamuzsír« CzF., vö. cseh solajka,. 

salajka.
tragács: t. tragác (az osztrák németségben is, pl. Stájerország

ban: »dér Tragatsch: Schubkarren«, Eoseggers Heimgarten 4 :877). 
vidla: t. vidli (a köznyelvi villa a szl.-horv. vilá átvétele). 
zerna: őz (csak Comenius Januájában) — t. srna, őz (1. Melich 

Nyr. 2 9 :2 71 ). —  Ettől nyilván külön eredetű, de talán szintén 
szláv szó a zalai és somogyi zerna, zernya, zserna ,zöldesszürke, 
ordas; szürke macska1, de honnan való ? (vö. horvát ierav, szürke ló ?)

SzEKTTAMÁSI JÁUOS.
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MAGYAR ELEMEK A MÓCOK NYELVÉBEN.

A  mócok az erdélyi Érchegység keleti lejtőjén az Aranyos 
folyó völgyében azon területen laknak, mely Grainától és Kurlui- 
betától egészen Lupsáig terjed el. Ezen a területen nagy tömegben 
élnek, több nagy községet alkotva: Bisztra, Csertés, Topánfalva, 
Szekatúra, Albák, Ny ágra, Szkerisora, Vidra, Ponor az Aranyos 
balpartján; Szohodol, Kerpenyes, Abrudfalva, Abrudbánya (város), 
Karna, Búcsúm és Verespatak községeket az Aranyos jobb
partján.

E  helységekben, Abrudbányat, Verespatakot és Topánfalvát 
kivéve, a népesség tiszta oláh. Számuk 52,217-re rúg, míg a 
köztük lakó összes magyarok száma 3260 (a németeké 210).

A  mócok régebben hajfonatot viseltek, még most is látható 
itt-ott egy-egy öreg ember hátán a leeresztett hajfonat. Való
színűleg a haj fonattól, melyet —  megkülömböztetőleg az asszonyok 
ehicá vagy eíoe-jától, —  moí-nak (móc, Haarbüschel) neveznek, 
kapták elnevezésüket is. Egy másik, kevésbé elterjedt elnevezésük 
topi (copolc, a német zopf-tói, mély szintén hajfonatot jelent). 
Ez az elnevezés inkább az Aranyos balpartján lakó mócokat 
illeti meg.

A  mócok általában középtermetűek, hosszúkás - tojásdad, 
határozott arckifejezéssel ; hajuk barna vagy gesztenyeszínű, 
ritkán szőke, homlokuk széles, szemük gesztenyebarna vagy kék, 
álluk pedig hegyes. Járásuk ringós, kissé előrehajlott, ami a 
sok hegymászás eredménye.

Jellemükre nézve szívós természetűek, kevésbeszédűek, komo
lyak és őszinték, de az idegennel szemben bizalmatlanok és 
gyanakodók. Békés, türelmes és vendégszerető emberek, de a 
sértést el nem felejtik; haragtartók, sőt bosszúállók is, ha jogaikat 
sértik. Igen szeretik szabadságukat és az igazság előtt meghajol
nak. Nagyon ragaszkodnak az ősi szokásokhoz és nyelvükhöz, 
úgyhogy igen nehezen és ritkán tanulnak meg más nyelvet.
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Fő jellemvonásuk a komolyság és a bizalmatlanság; a munkásság 
és a kereskedői élelmesség; a családi életben az erkölcsiség, 
egyházi életükben a mély vallásosság, állami életükben a törvények 
és hatóságok iránti tisztelet.

A  nyelv tekintetében is konzervatívok lévén, sok régi vonást 
őriztek meg, pl. a rotacizmust, vagyis az n s ritkán az l hang
nak két magánhangzó között r-ré változását. Az idegen hatások 
közül a mócok nyelvére leginkább a magyar gyakorolt és gyakorol 
mélyebb befolyást.

A  mócok fő foglalkozása a marhatenyésztés, de méginkább a 
faJcereskedés és a bányahelységekben a bányászat. De mesterségeket 
is űznek. ,

A  férfiak viselete, —  a szűk, oldalt varrott nadrág és a 
nadrágban övezett ing —  valamint az a körülmény is, hogy a 
mócok nyelvében igen nagy mennyiségben fordul elő a magyar 
elem, azt a véleményt keltette a magyar tudós körökben, hogy 
a mócok székely eredetűek, vagyis eloláhosodott székelyek.

Nem. lehet tagadni, hogy a mócok nyelvében sok a magyar 
elem. Ez a körülmény úgy magyarázható, hogy a mócok iparos 
és kereskedő nép lévén, faipart űznek, különféle faedényeket és 
zsindelyt készítenek, épületfákat bárdolnak és abroncsozással, 
szűcsmesterséggel és állatkereskedéssel foglalkoznak. A  dézsákat, 
csebreket, abroncsokat és egyéb portékát apró lovaikra vagy 
magas kerekű kocsijaikra rakják s így látogatják nemcsak az 
erdélyi falvakat és vásárokat, hanem a magyarországiakat is, s 
enni ritka eset, mikor a »csebres-mócok« a magyar pusztán 
keresztül egészen Debrecenig, Kassáig, Szolnokig, Szegedig, sőt 
Fehértemplomig is eljutnak. Az állatkereskedők is eljárnak a 
magyarországi nagy vásárokra. Ilyképen a magyarsággal való 
érintkezés mindennapi. Nem csekély befolyással lehetett a mócok 
nyelvére a bányahelységek magyar lakossága is. Ebből magyarázhatni 
péld. hogy Verespatakon és részben Kerpenyesen és Szohodolon fel
szólításokban és kérdésekben nem a második személyt, mint minde
nütt az oláh nyelvben, hanem a harmadik személyt használják, mint 
a magyarban. Míg a többi oláhok azt mondják: Dumnia ta unde 
duci (második személy) copilul ? (maga hova viszed a gyereket ?), 
addig az említett helységekben így fejezik ezt k i: Dumnia ta unde 
duce (harmadik személy) copilul? (maga hova viszi a gyereket?).

Az átvételek legnagyobb részben oly közönséges magyar 
szókra szorítkoznak, melyeket a Királyhágón inneni oláh nyelv
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ben is mindenütt megtalálunk. Olyan sajátságos szókincsre, 
mely a székelységet jellemzi, a mócok nyelvében nem akadunk; 
a székely tájnyelvnek semmi nyoma. Annak, hogy a mócok el- 
oláhosodott székelyek, ellene mondanak a helységnevek is, melyek 
mindenütt szláv vagy oláh eredetűek. A  havasok, hegyek s a 
vizek nevei szintén szláv vagy oláh származásúak.

Magyar elnevezésre utalnak: Ordincusa (ördöngös), egy 
vad patak Szkerisorán; La ilemríisi (a nemeseknél) La homnoji 
(a hadnagyoknál) két domb Yidrán; Szohodolon egy kisebb hegy 
neve Dealul lepedeului (lepedőhegy), úgy szintén Búcsúmban 
van egy hegy Hámgumi (haragos) névvel; továbbá Szohodolon 
egy forrás neve Feredeu (feredő) s annak a pataknak, mely 
Yerespatakról folyik és a kerpenyesi patakba ömlik, Foies 
(folyás) a neve. Ez elnevezések azonban alig jöhetnek számba a 
szláv és oláh eredetű elnevezésekkel szemben.

Ha a székelyek alapították volna a mócok lakta községeket, 
egy-egy község- vagy határnévben, a vizek, hegyek, havasok, 
erdők stb. neveiben fennmaradt volna a székely nyom. (Yö. 
Moldován Gergelytől Alsó-Fehér vármegye monográfiáját.) De nincs 
kizárva, hogy a mócok magukba olvasztottak kisebb magyar 
telepítvényeket. Adatokkal azonban bebizonyítani nem lehet.

Ha vizsgáljuk továbbá a család- és keresztneveket, szintén 
csak csekély számban találunk magyar eredetű vagy magyar 
képzéssel ellátott neveket, pl. Ancáu (au az oláh nyelvben a 
magyar vég o-ból lett), Andre^ (András), Aranyosi, Ardeu (eu 
a magyar ő-ből), Astálu^ (Asztalos), Bán (Bán), Barna (Barna), 
Balta (Balta), Bica (Bika), Biráu (Biró), Cátaná (Katona), Dán
éin (Dáncs), Dárábant (Darabant), Dudás (Dudás) Fárca>s 
(Farkas), Feier (Fehér), Fodor (Fodor), Gáld<m, Giurca (Gyurka), 
Goia (Gólya), Gróf, Gábor, Gombo^, Haragig (Haragos), Háiduc 
(Hajdú), Iambor, Indres (András) Joldis (Zsoldos), Lásláu 
(László), Mic^a (Miksa), Matees (Mátyás), Napa«, Nemes, Potin- 
teu, Rat (Rác), Sipos (Sipos), Socaclu (Szakács), Sucíu (Szűcs), 
Tátar, Tóbiás, Tomus.

A  magyar nyelv befolyása az oláh nyelvre két időszakban 
érvényesült.

Az egyik időszak régibb s befolyása általánosan érezhető 
az egész oláh nyelvre. Ez igen tekintélyes és fontos tényező volt 
a nyelv képződésében és gyarapodásában, mert nem csak szavak
kal gazdagította a nyelvet, hanem nehány képzővel is.



A  második még ma sem szűnt meg és nem is fog meg
szűnni, amíg a magyar és az oláh nép érintkezni fog egy
mással.

A  mócok nyelvében található magyar elemeket szüleimtől 
és gyermekkori játszótársaimtól tanultam meg s most is, ahány
szor érintkezem a móc világgal, ilyen szóanyaggal élek, ez külön
ben a félreértés kikerülése végett szükséges is.

A  magyarból átvett oláh szavak hangtanát mellőzöm, mert 
azt behatóan fejtegette Alexics György Magyar elemek az oláh 
nyelvben című munkájában (1. .Nyr. 16. és 17. k.). A  móc átvé
telek is ugyanezen keretben mozognak.

Az oláh szavak leírásában a tiszta fonétikus írást hasz
nálom.

Az előforduló hangok jelei:
o láh m agyar oláh m agyar oláh m agyar

a = á gh =  g* P = P
a** = torokhang ghi =  gy p = r
b = b li =  h s = sz
c = k i =  i s = s

ce, ci = cs x** — torokliang t = t
ch = k* i =  zs t = G

d d 1 =  1 t' = ty
d' gy 1' = u = u
e = ë m =  m V = V
ë = é n =  n z = z
£ = f ü —  ay 1 = rövid i
g = . g , 0 =  o ü = u

ábrac (yZ***): dbrak. Használatos a szekeresek nyelvében. 
Am dat abrac la cai: abrakot adtam a lovaknak. Egyformán 
használatos az oláh egyértékes óvás is.

ábracáluesc (y o o v j.') : abrakól; abracálueste caii: megveri, 
megostorozza a lovakat. 

abros (o z ) : abrosz.
acar (¿S ): akár; acar-cá: akárhogy, acar ciné: akárki, 

acarce: akármi; acar =  batár: bátor. Igen használják.

Acar pácát, acar ha 
La badea gurá-í-oí da;

akár vétek, akár nem, kedvesemnek csókot adok.

* e és i előtt.
** L. e hangok elemzéséről Philol. Közi, 29 :259.

*** Ezek a jelek itt nem jelölnek rövidséget és hosszúságot, hanem 
csupán hangsúlytalan és hangsúlyos szótagokat.
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acáü (y-£): dkó.
Ginsti vet pe tatái táu ?
In toatá ziua c’un acáü :

tisztelni fogod atyádat ? Minden nap egy akőval. (A  cigány 
gyónása.)

ad'imant (u ^ z ) : gyémánt. Fát-frumos pusá potcoave de 
ad'imant pe cal si sá m i pé muntéle de uiaga: gyémánt patkókat 
veretett lovára és felmászott az üveghegyre.

alas (\j / ) :  állás. A  sok magyar jelentése közül a mócok 
nyelvében csak az échafaudage jelentés él.

alcatméso (y  w w l ) : alkot. Az irodalmi nyelvben is használják. 
aldas (y  l ) : áldás. Ce sámmáturl frumoase avem, áldásul 

lui Dum nezeu nu altcéva : mily szép vetéseink vannak, Isten 
áldása, nem egyéb,

(üdülése iy  u £ ): áld. A  sző az egész magyarországi oláh-
ságban járatos. _ . . , „ü  baie vercheseneasea

Dumneaeu te aldmascá:

oh, verkesi bánya, Isten áldjon meg téged. Mint köszöntés minden
napi. Dumneseu te aldmascá: Isten áldjon meg. Pejoratív alduíesc: 
szid, átkoz. ,

áldamas, adálmas (y u z ) : áldomás. »Áldomást adni« vagy 
»áldomást inni« szokásban van minden adás-vevés alkalmával az 
alsóbb osztályban.

álclulésc (w u i) :  ácsol, rég ibb : álcsol. Din lemnul ásta am 
sá alciulesc embere huné: e fából jó csöbröket fogok ácsolni. 

alés (u ') :  les.
alésuiésc ( y u u Z ) :  les[ni] . Mind a kettő a magyar les 

szóból prothetikus a-val.
amistuiesc, amnistuiése ( o ^ u í ) :  enyészt (vő. NySz.). A'amis- 

tuit banii de él: elrejtette a pénzt előle. Üncle s'o amnistuit 
copilul acéla? H ol rejtőzködött (merre enyésztődött el) az a 
gyerek ?

anglius ( u u / ) ; ánglius (angol). Steampurile dela Valea- 
Dosulul le-or cumpárat angliusil: a ’ valea-doszuluii zuzókat 
(zúzdát) az angolok (t. i. egy angol társaság) vették meg.

aráduiesc (w v u Z ): ered. Vaca aráduie lapte: a tehén teje 
ered, indul. Cmd urmeazá ploaíe dupá seeetá, aráduiesc isvoarále: 
mikor száraz idő után eső következik, a források vize megered. 
Ma aráduiesc catrá satui meu: eredek (indulok) falum felé. 

Ardeal, Ard'al (v> l ) : Erdély.
ardémelésc, ardémlesc (u u u Z ): érdeméi. Copilul hun ardem- 

leste (ardeméleste) sá fie láudat: a jó gyerek megérdemli, hogy 
dicsérjék.

arüéu (u £ ) :  ernyő. A  mócok mikor útra indulnak dézsák
kal megrakott szekereikkel, vászonból készített arfíeu (ernyő)-vel 
takarják be.
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arsäu (v z) : 1. ásó. —  2. a kártyajátékban az alsó. 
astälus (w w / )  : asztalos. La nol sínt mal muljï astàlusî 

àecît în tri sate : nálunk több asztalos van, mint három faluban 
együtt. Ebből : astâlusië (\jwzJ)- .  asztalosmester ség. 

badocä (yZvj): bádog, 
bägäü (y z) : bagó.
baïü (z): baj. Ce baïü ai? :  mi bajod van? Ce baïü am 

eu de el! :  mit törődöm én vele! (mi bajom vele!).
bälgätag (u u /) : balgatag. 1. együgyű, ostoba; Ce-al fäcut 

bälgätagule ? : mit csináltál ostoba ? 2. koldus, nyomorék.
báisag ( w Z ) :  bányászság. Slabe báisagurí. Vai de női 

báiesü, n’avem nicï o cápátare : Gyenge bányászság ! Jaj nekünk 
bányászok, nincs semmi keresetünk.

bánat (u i) : bánat. Acum nu vá fie cu bánat, sá vedem 
ce zestre are fata: ne vegyék rossz néven, .lássuk milyen hozo
mánya van a lánynak.

De jele si de bánat 
De tri zile n’ana míncat :

a bútól és bánattól három nap óta nem ettem. Közkeletű, vala
mint az irodalomban is.

bànuïësc (w v z) : bán. Mí-o murit fátuta, ráu írni bánul- 
esc de ea, cá éra tare isteata: leánykám meghalt, nagyon bánom, 
mert ügyes volt. Imï bànuïësc de cisme sä le port prin t'ina 
asta: sajnálom a csizmámat ilyen nagy sárban viselni. 

barna (z J) : barna (ökörnév). 
bàrnacïü (w Z) : barnás.

Bate-1 Doamne ouï nu-ï place 
Grura de fatä bärnace :

Verd meg Isten, ki nem szereti a barna lányt megcsókolni. 
harson (z J) : bársony.
básádmésc (u u u í) : képzés a magyar beszéd szóból. Jelen

tése: valaki vagy valami után kérdezősködni, tudakolni.
batàr (lu ), batárís ( ^ u ) :  bátor, ámbátor. Használják 

fölkiáltásokban is: Batár-batár ráu om; batárís rau om: mégis 
rossz ember az !

Bëcïü (z) : Becs. Merge ’n Beciü dupa bcrbecl : Bécsbe megy 
berbécset megvenni.

bëcinalt (Z w w ) : bécsinált. (Eingemachtes.) 
bechës (z u) : bekes (felső ruha).
bëlfeïë (u ^u ): bélfa (die Heuleichse, aufwärts laufender 

Teil eines Joches).
bëlëj (w z) : béllés. Belej de mïel : báránybéllés. 
bëlëcruiësc (uuuZ): béllel. Bundá belecruitá cu lup : farkas

sal béllelt bunda.
bëlinjî (w z) : bilincs. Tact nu plínge, cá vin jendariï si
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te bagá ’n belinji: hallgass, ne sírj, mert jönnek a zsandárok és 
bilincsbe vernek téged.

belsug (w z ) : bőség. Din r darui Domnului avem ín anul 
acesta poame din belsug: az Űr áldásából az idén van gyümöl
csünk bőségesen.

berbinta ( u i u ) :  berbince.
beteag ( « z ) : beteg. E b b ő l: betegos: beteges.
(ma) betejésc (v w Z ): betegszik. Femele betejitá: beteg-ágyas, 

gyermek-ágyas asszony; sá betejeste (asszonyról): szül. 
bet'esug (w w z ) : betegség, 
bica (z J), bic ( z ) : bika. 
biciü (z) : becs. 
bices (^z ) :  becsüs.
biciuluiesc ( u u u i ) :  becsül. Pasunea or biciuluit-o bicesii 

ín  tri zlofi de-arjint: a legeltetést három ezüst pengőre becsülték 
a becsűsek.

bintátuiésc ( KJ J. ) :  büntet.
bir ( z ) : bér. Nemcsak a mócoknál, hanem az egész oláh

nyelvben igen elterjedt szó. Bir de drum: útbér; bir de pádure:
erdőbér. Sínt satui de biruri grele: megálltam® a súlyos béreket.

birdü (■_< z ) : bíró. Úgy e szót, valamint összetételeit: solga- 
biráu: szolgabirő, iarasbirau: járásbiró és fibiráu: főbíró, a tör
vénykezés vitte be az oláh nyelvbe. Igen elterjedt szó a nép
költészetben. —  biraitá (oláh képzés): biróné.

biris (Zkj) :  béres.
biruiesc ( v ^ z ) :  b ír; legyőz. Cél mai taré biruie pe cél 

mai slab: az erősebb legyőzi a gyengébbet.
bitang (w z ) : bitang; törvénytelen gyerek. Umbla de bitang 

íncoaci si ’ncólo: bitangul jár ide-oda. 
bitángálesc ( w ^ z ) :  bitangól.
bit'érni (u z ) : betyár. Járja, mint lónév i s : bét'ar {Z w). 
bizuiese ( u u i ) :  biz(ik). Ma bizuiese ín tine, cd te stiü om 

de omehie: bizom benned, mert becsületes embernek tudlak. 
bobir (u z ) : babér. Frunzá de bobir: babérlevél, 
bóboafhé (v /  : babona. E b b ő l: bobofíesc (w w z) : bábonáz.

l-o  dat boboane: babonát (varázsszert) adott neki. L-o bobonit, 
sa mi poatá iubi altá faiá:  megbabonázta, hogy más lányt ne 
tudjon szeretni.

bogajé (yZ^)\ bagázsia.
■ boaghié (z J ) : boglya, 

bogorie ( u u i u ) :  bagaria.
. . . Si cisme de bogorie 
Sá-mí fi dragá numa’í m ié:

bagaria csizmát (is veszek), hogy csak nekem légy kedvesem.
bolt (z ) :  bojt. Si purta o sapcá cu bőit de aur cít pum- 

nul: sapkát is viselt ’ ökölnyi arany bojttal.
boe (z) : bak a kocsin; továbbá a rövidre vágott fa.
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Am pus dói boci in sóba: két bakot (rövid fát) tettem a kály
hába (tűzre).

boconciü (\j l )b a k a n c s .  Ezelőtt negyven-ötven évvel a 
mócok nem ismervén a csizmát, a gazdagabb emberek bocskor 
helyett bakancsot viseltek.

bolund ( u i ) : bolond. Casa bolunzüor: bolondok háza. Ebből: 
bolunzésc ( y ^ l ) :  bolondul. Szintén a bolund- bői képződött a 
bolunzie (w w Z J) : bolondság, esztelenség szó is. Ce bolunzie ín eap 
la él: milyen nagy bolondság van a fejében.

bolunsag ( y ^ l ) :  bolondság. Osak elvétve hallható. 
borbiiü (vjZ) : borbély. Csak újabb időben került a nyelvbe. 
bora!'éiü (y l ) : bordély. Egy kis kunyhó, amely télen át 

a cigányoknak szolgál lakóházul.
borítás (y^l )\  borítás. Pun borítás pe cizme: borítást 

teszek a csizmára.
boritéc ( w í ) : boríték. Jelentése ugyanaz, mint az előbbi szónak. 
boriiéit (v /i): bornyú.

Vaí saraca cátana 
Cind ii vine porunca 
Ja boriiéul pe spinare 
¡5>i pleaca la drumul maré:

jaj a szegény katonának, mikor jő a parancs, hátára veszi a 
bornyút és indul a nagy útra.

borviz (z J): borvíz. A  mócok nem igen isznak bort borvíz 
nélkül. Borvíz alatt csak a borszéki savanyú vizet értik, melyet 
a székelyek (borvizari név alatt ismeretesek) hoznak.

borzos (z u ): borzas. Nevastá cu capu borzos: borzas fejű 
menyecske.

bosorcárié {y^z J)\  boszorkány. A  nép azt hiszi, hogy a 
bosorcáiile (boszorkányok) nyúllá átalakulva elveszik a tehenek tejét.

buduluiesc (^ ^ ^ Z ): *búdol? herumsuchen, genau durch
suchen. Am budulit toatá casa si n’am aflat colopul: átkutattam 
az egész házat, de nem találtam a kalapomat. 

búd'igái ( u u ') :  bugyigó.
buiguíesc (^ v ' ) :  bolyg, félre beszél. Om buíguit de cap: 

zavart (fejű) ember.
buígátuíésc ( v w Z ) :  bolygat. Szintén csak a fenti jelen

tésben járja.
bulciü (z) : búlcsú;  vásár, országos vásár. A  heti vásár 

azonban csak: tírg, tírg de sáptámíná.
bunib ( / ) :  bornb (a székelyeknél), qomb. Ebből bumbuliü 

(y  w z ) : kerekes, kerék.
Am o mindra grásulie 
Si la fata bumbulie:

van egy kissé kövér kedvesem, arca kerekes. Továbbá: imbiimb 
(uZ): begombol és désbumb (z\S) : kigombol.



bunda (zJ):  bunda.
bundas (z J) : bundás. (Kutyanév.)
buntuzulesc (« w u z ) : bontoz ? Buntuzulesc casa: felbontom 

a házat. Buntuzulesc ín casa: a házban mindent össze-vissza 
hány, vagy kihozza a bútorokat, pl. mikor meszelnek. 

burcus ( 'u ) : burkus.
burzidulesc (y w  z ) : (föl) öor^oZ(ódik), berzenkedik, fölkon- 

dorodik ; átvitt értelemben: haragban van, haragszik. Eará sűrí
teni búr zuluiéi ? :  megint haragban vagytok? 

cancíáü ( u i ) : kancsó, 
capáluiésc (u u u ^ ): kapál, 
cápáit, [y Z): kopó, vadászkutya. 
captá ( 'u ) : kapta, kaptafa.
cáput (yZ) : kaput, cáput de lína: gyapjűkabát, caput 

de ptnza: vászonkabát, cáput de vara: nyári kabát, cáput de 
iarná: téli kabát.

cátaná (y z  J ): katona.

De unde ccítana pleaca 
Ramíne casa sáraea:

ahonnan elindul a katona, marad a ház szegényen. Ebből cátá- 
úie (w w Z ̂ ) : katonaság és cátá'üesc (w w Z ) : szolgál (mint katona);
cátáneste (u w '« ) : katonásan, 

cáuaclü (u z) : kovács, 
cíacáű (^ z ) : csákó, 
claclil (w z) : csáklya. 
clangáű (u l) : csángó: vándorlegény.
cíoJáü (w z) : csaló. Fereste-te de dalai: kerüld a csalókat. 
clampas (z w): csámpás.
clardas (z w): csárdás. Joacá ciardasid: csárdást táncol. 

Umblá clardas: feszesen, büszkén jár.
cláhálulesc (u u u i) : csahol. Mai tacl din gurá, nu tót 

cláhálui atíta dupá mine: hallgasson már egyszer a szád, ne 
csaholj annyit utánam.

célulesc (yvZ)  és ineéluiésc (w w ^ z ) : csal. 
célusag { w Z )  és mcelusag (y ^ ^  z) : csalság. MTsz. 
cend'e és cendes {z w): csendes (ökörnév). 
chehe keh. A  lovakról mondják.
chehes (z w): kehes. Az emberekről csak gúnyosan mondják, 

hogy kehes, vagy kehe van.
cheltulesc ( y ^ z ) :  költ. Cheltulesc banii: költi a pénzt; 

cheltulesc vremea: költi az időt. Innen vannak még: chéltuire 
(y u l  w) és cheltulalá (wZ\J):  ^költség.

chelsug (^ Z ) : költség. Átvitt értelemben: apró dolgok, 
csecse-becse.

chefé (Z v) : kefe, chef elütése ( y w Z ) :  kefél. Chefelulesc 
hainele: kikeféli a ruhát. Más értelemben: Pe Nutu Tor chefe-
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luit bine la fágádáu: Nucut (Jánost) jól megkefélték (megver
ték) a fogadóban. ,

ellenes (Z v): Jcényes. Újabb átvétel, mely azonban erősen 
versenyez a régibb jingas (kényes) szóval.

chepémag (y w / ) :  köpenyeg. 
chesé ( i u ) : kesely (ökörnév).
chibzuiesc, cliipzuie.sc (>-> w £ ): képzeni. Am chibzuit nőt, 

cá o fi bine asa: megfontoltuk már, hogy jó lesz így. Ebből: 
chibzuire (^ ^  .£«_»), chibzuialá megfontolás.

chilin (v-> s ) : külön. Míncá de chilin: külön eszik. S’o dat 
de chilin de tatá-so: különvált atyjától. Ebből: deschilinesc, 
deschilind1esc (u u w l): különválik.

chin (s ) : Ián. De ar muri sd scape de chinurí: bár meg
halna, hogy megmeneküljön a kínoktól. Ebből: chinuiesc (uuZ): 
kínoz és ma chinuiesc: kínlódik.

chind'eü ( y ± ) : leendő. A  mócok chind'eü-nek nevezik egy
részt a törülközőt, másrészt egy díszesebb, szép színes virágokkal 
szövött, törülközőalakii kendőt, mellyel a falakat szokás díszíteni.

chip (s ) : kép. Nu-i chip sa scápám de bir: nincs kép 
(mód) megmenekülni a büntetéstől; in chip de om: emberalak
ban; chipul Domnului Hristos: Krisztus Urunk képe. Vorbeste 
intr’un cliip si face intr'alt chip: egyképen beszél és másképen 
csinál. Chip cioplit: (faragott kép) bálvány.

Ebből: ínchipuiesc ( z ): képzel, tart magáról. Om in-
chipuit: dölyfös ember.

chipes (l  J) és chipos (w l ) : képes (ember), daliás, szép. 
chisbiráü (-_< w l ) : kisbiró. 
chischifleü ( y ^ l ) :  keszkenő.
chizes (w L) : kezes. Asa-í, chizes-fizes: úgy van, kezes fizess. 

Ebből: chizesié (u u ^u ): kezesség és chizesuiesc (y o >-< z) : jót áll 
valakiért.

cigd ( l  J ): csiga, csigahenger.
ciléd (JL J ) : cseléd. Din darui Domnului am destuí cilezi, 

stau ca curutjii pe lingá masa: az Úr ajándékából van elég 
gyermekem, úgy állanak mint a kurucok az asztal körül.

ciled, ciledfiuri: a családtagok összesen, kivéve a családapát. 
cinas (J. J ): csinos. Ebből: cinásel ( w Z ) :  szépecske.
A  vég -os a magyar csinos-ból az as végű oláh szók ana

lógiájára változott át -as-sá a cinas-bán. 
cinos [jl : csinos (lónév).
cipcd (z J) : csipke,
ciriz (z w): csiriz, 
cizmé (.£ w): csizma.
ciontorog csontorog (béna, 1. M Tsz.; vö. Nyr. 18: 485,

22:296). Plecd si cenusotca in urma fratilor p’on cal ciontorog
de un picior: elindult a hamupipőke is testvérei nyomában egy 
csontorog lábú lovon.

ciopor ( y l ) :  csoport. Un clopor de oi: egy csoport juh,



31

un ciopor de porci: egy csoport disznó, un cíopor de giste: egy 
csoport lód. A  szarvasmarhákról nem mondják cíopor, hanem 
ciurdá: csorda.

cíorobor csör-pör. Ce ciorobor fae muierile ástea,
gíndesti cá-i un cíopor de giste: milyen csör-pört csinálnak ezek 
az asszonyok, azt gondolnád, hogy egy csoport lúd.

cíucur (z J): csoJcor. Chischineu cu ciucuri: csokros kesz
kenő'. Sárádé cu cíucuri: cifra nyomorúság.

ciuf (z): csúf. Nevoia si cíuful lumii: a világ nyavalyája 
és csúfja.

ciufuluiesc (u u u ') :  csúfol. Ciufu ciufuluieste: a csúf csúfol. 
cíuhá ( iu ) : csuha. Cít esti de frumoasd, ai fi buná cíuha

ín griu: amilyen szép vagy, jó volnál csuhának a buzavetésben.
ciumurluiesc (y w v .'); (meg) csömörük. 
ciupercá (u iu ) : cseperke (gomba).
ciurdá (z v ) : csorda. Ciurdá de bői, de váci: ökör-, tehén

csorda. Ebből: ciurdar (vZ ) : csordás.
ciutuc (yZ): csutak. Ciutuc de matúra: seprőcsutak (hasz

nált, rövid seprő). Ciutuc de pár:  rövid hajfonat.
cocie ( ¿ w ) :  kocsi. Motul pleacá la tara cu cocia cu cm«

bará: a mócok elindulnak az országba csebrekkel rakott kocsival.
cociovet'e (u u iu ) : kótyavetye. 1. Umblá de cociovefe: 

csavarog. Toatá zina umblá de cociovet'e: egész nap csavarog;
2. sínt de cociovet'e: nincs értéke, hasznavehetetlen. N'u-s boii 
nosti de cociovet'e: Nincsenek ökreink hasznavehetetlenek.

coli (.£): koh. Bárbatu mi s’o dús cu coia la coh la Zlagna ■' 
Férjem elment a kocsival Zalatnára a kohhoz.

colop (vZ): kalap. Ebből: colopariü ( y ^ z ) :  kalapos, 
cocis (zJ): kocsis, 
colopaciü ( u u ') :  kalapács, 
comed'es (u u i) : komédiás.
comindáluiesc (u u u w z): komendál? komandéroz. Jelentése:

1. vezérel; 2. rossz tanácsot ad, félrevezet.
comláu (u i) : komló. Csak mint kenyérélesztő. 
conc (J): kankó. Nemi betegség.
conj (z): Jconc. Cont de cár ne: húskonc, cont de Mrtie: 

papiroskonc.
copcie ( z kjw): kapocs. Ebből: incopciü (vZS):  bekapcsol, 

descopciü (yZ\S)-. kikapcsol. 
copírsáü (u u i) : koporsó.
corcesc (w z ) : denominális képzés a korcs szóból. Sá corceste: 

elkorcsosul. Ebből: corciturá (u u lu ) : korcs.
corbaciü (^ Z) : korbács. Dá corbaciü la cai: megostorozza 

(megkorbácsolja) a lovakat. 
corheiü (<-> Z): korhely. 
corhaluésc ( u u u ') :  korhelykedik.
corman ( z w): kormány; kormányvas vagy fa, mely leborítja 

a felhasított barázdát.
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Cînta, puiu cuculuï 
Pe cormanu plugului : ■

szól a kakuk fia az eke kormányán. 
cotcas (z w) : JcocMs.
crëscâduïësc (w ^ z) : kereskedik. Motii sa crëscâduïësc 

mai aies eu boï si eu oï : a mócok különösen ökrökkel és juhok
kal kereskednek. Tiszta móc képzés crëscâdat ( « « ' ) :  kereskedés. 
Mçirhâ de crescadat: kereskedésre (eladni) való marhák.

cristaïü, cristal {y z) : kristály.
, culdus (y  Z) : koldus. Ebből : eulduïësc ( u u i ) :  koldul.

curut (y z) : kuruc ; urnblá ca curutii : úgy jár, mint a 
kurucok (ide-oda szalad, futkos).

curvisag (v u z) : Jcurvaság ; kurválkodás értelemben. 
custuluïësc (v w w z ): 1. kóstol, ízlel; sa custuluësc para 

asta: hadd kóstoljam ezt a körtét. —  2. kóstál. Cít custulesc 
hainele?: mi a ruhának az ára? mit kóstál a ruha? 

cutâ (z-j): koca; rosszféle asszony. 
daros (zJ): daru(s) ökörnév.
darab ( u i ) :  darab. E bből: dârâburësc (w w ^ z): darabol.
Dénes (Zu): Dénes.
dipláü (v z) : gyeplő.
d'ijmá (z w) : dézsma.
dinum-danum ( 'u ) :  dinom-dánom.

De unde catana pleaca 
Kamin e caaa sáracá 
Dinum-danum si-a! daina :

ahonnan indul a katona, marad a ház szegényen. Csak e dalban 
hallottam, mint refrént. Ai daina a leggyakoribb refrén az oláh 
nótákban.

d'ïug (z) : dög. Annyit jelent mint rest, tunya. v
doicâ (z  yj) : dajka. .
dric (z): derék (a kocsié).
dricala (y Z u) :  derélcaly.
drót (z) : drót.
duM (zJ)-. dob.

Bate duba la Curcuba 
C’o murit matusa Juha :

?

dobot vernek Kurkubán, hogy meghalt Juba néni (gyermekjáték). 
E bből: dubas ( « ' ) :  dobos.

dudâ (Z ^) : duda. Hosszú csövet jelent, ritkán gégecsőt, 
duda cocosulm : a kakas gégéje.

duhan (y  z) : dohány. Cínd am pipa n’am duhan : mikor 
van pipám, nincs dohányom. E bből: duhâfiësc ( u u i ) :  dohányozik, 
duhanas (y  w z) : dohányzó.



ecléjié (\j Z\j J):  eUe'zsia. 
fát'ol (J. J ): fátyol, 
fágádaú (y w ±): fogadó.

Horea bea la fagádát 
Domnii fug fára hint’eü ;

Hóra iszik a fogadóban, az urak szaladnak hintó nélkül. Ebből: 
fágddar (y wl ) : korcsmáros; fagdddritd (u u v iu ) : korcsmárosné.

fágőduiesc (w ̂  ̂  l ) : fogad. Ciné fdgddueste múlt, nu dd 
bucuros: aki sokat igér, nem szívesen ad. Ebből: fágdduinfd, 
fdgáduláld (wwvjZw): ígéret.

fágádas (y  ̂  z ) : fogadás. Am venit sá-mi dal fágádasul: 
jöttem az ígéretért.

fártdlulésc w w / ) :  fércei, 
féd'éü (w 1 ) : fedő (couverele).
fellü {¿) : féle; fellü bún, fellü ráu; jó-, rossz fajta; fellü 

de fellü de oameni sínt pe lume: mindenféle ember Tan a vilá
gon ; ce fellü ? :  micsoda ? fellü si chip: mód, kép. Cereat-o el ín 
tót félmi si chipul sá scape, dar n'a putut: Próbált ő minden 
módon és képen menekülni, de nem tudott. 

féle ( /u ) :  fele, félkupa értelemben.

Tót cu cupa si cu félea,
Pina ráminseí cu pielea:

egyre kupával és felével (t. i. ittam), amíg nem maradt rajtam 
egyéb a bőrömnél.

feléhart (u u í) ; felkérc.
félelulésc (u u u i) : felel. 1. felel valamiről, jót áll. Felelulése 

despre aceea, cd calul n'are gance: felelek (jótállók) arról, hogy 
a lónak nincs semmiféle gáncsja. 2. visszafelel. Nu ti rusine sd 
feleluiésti mini-ta: nem szégyenled magad visszafelelni anyádnak.

félélet'%ü és féléleat (u u i) : félelet, felelősség. Vínd pe féléleat 
(félélet'lü): feleletre (felelősségre) elad valamit. 

felé§uga (u u íu ) : féleség; tréfás értelemben. 
féleazd (u iu ) : felező szóból oláh képzés. Az a seprő, mely- 

lyel a kitaposott gabonát megtisztítják a polyvától.
félézulésc ( u u u 'j :  felez (balayer le blé vanné pour le net

toyer des balles).
féliija (uZu): félicce.
fered'éü (y ̂  1) :  feredő. Ezen elnevezés csakis a gyógyító 

ásványfürdőkre vonatkozik. Ma dúc la fered'éü la Bor sec: megyek 
Borszékre feredőre.

féstulésc (uwJ;): fest; féstulésc Und, scaune, mese, etc.: 
gyapjút, székeket, asztalokat festek. Ebből: féstulalá (u u Z u ): 
festék és festuiré (u u iw ): festés. 

fibirdü (w w J.): főbíró, 
fderlü (yS).; fillér.
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fileáu (u l) : filkő; egy kártya és egy kártyajáték neve. 
filigorie ( y w Z j ) :  filegória. 
finjie (v-£w): ftndzsa.
fioc (o z ) : fiók, ilyen értelemben: fiocul mesii: az asztal fiókja. 
fircálmesc (u u u i) : firkál; fircáldü (y wz ) : firkáló; fircalas 

(u u i) : firkálás.
firez (y z ) : fűrész, 
firhong (w Z ) : firhang. 
fiscalás és fiscarás ( y Zu ) :  fiskális, ügyvéd. 
fiscus (w z ) : fislcus. Csakis erdó'ró'l és földről: pádurea 

fiscului: fiskusi erdő; pámint fiscusésc: fiskusi föld. 
fisolgábiráü ( lu u u u ) : főszolgabíró, 
fispan (z  o ) : főispán, 
fiijco (zJ):  fickó (ökörnév).
fizáu (kj z) '■ füzö ; csak a cipőnél: N'am fizaie la pdpuei: 

nincs fűzőm a cipőnél.
foáitá (zJ):  fajta. Foaitá reá, buná: rossz, jó fajta. 
foaeá (zJ):  fakó (ökörnév). 
fodor (zJ) :  fodor.
folt (z) : folt, mié (kicsi) szóval összeköttetésben: micfoltun: 

apró darabocskák. Fac micfolturi: apró darabokra vág. 
font (z ) : font.
forgáeesc ( w Z ) :  képzés forgács szóból: forgácsol. 
forgátáü ( w Z ) :  forgató. A  gyeplőnél és a nyaklónál levő 

vaskarika.
forostuie.se és furustuíesc ( w v Z ) :  forraszt. Asa sá se 

furustuíascá nana lm N., eum forostuieste tiganu feru: ügy 
forradjon össze N.-nek a keze, ahogy forrasztja a cigány a vasat. 

freant (z) és freanfá (z  w): franca (nemi betegség, syphilis). 
fris (Z): fris.
friscá (z>S): fricska, orrverősdi. 
fuitas (y z ) : fojtás (cartuche). 
fuitidesc (vj>jZ): fojt, bedug. 
furustáu (kj ̂ Z):  forrasztó (helianthum vulgare). 
fusuícá (y z  J) ; fuszujka, paszuly. 
galisca {y zJ) :  kalicka (székely: galicka): cage. 
gance (z  w): gáncs. Feleluíesc, cd n'are ganee: felelek (jót 

állok) hogy nincs gáncs a. Ebből: gáncesc, gáncit ( y z ) : gáncsol, 
gáncsolt.

gat (z): gát. Kövekből rakott emelkedés a patakban, ahon
nan a vizet a malomra vezetik, vagy amellyel a pisztrángnak 
vagy egyéb halnak menekülő útját zárják el.

gazda ( i u ) : gazda-, 1. családfő. Buná ziua, buná ziua 
gazda de loc: jó napot, jó napot házi gazda; 2. szállást adó, 
kvártélyt adó. Unde esti in gazda: hol vagy kvártélyban?
3. gazdag. Biráu nőst ii gazda buná: birónk jó gazdag. Ebből: 
gázdoaie (u iu ) : gazdaasszony.

gázdáhdesc (w w w z ) ; gazdái, szállást ad, szállást kap.
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gabánas ( « u i ) :  gabonás. Egy épületrész a gabona őrzésére. 
galund (w z ) : galand, szalag. 
gáluscá (u 'w ): galuska.
garas l ) : garas. Most majdnem kiment a divatból. 
gázdac (u i) : gazdag.

Dá-má maica dupá drag,
Nu m& da dupá gazdac :

adj engem anyám a kedvesemnek, ne adj annak a gazdagnak.
gázdusag w 1): gazdagság.
gheibe ( 'u ) :  gebe. N ’are numai o gheibe de cal: nincs csak 

egy gebe lova. Un copil slab numai gheíbe: egy gyenge (erőtlen) 
gyerek, mint a gebe.

ghenghé (l J ): gyenge; ghenghes ( l  J) : gyengés. 
ghiologas (u u i) : gyalogos. Ástál, drumu pentru ghiologasi: 

ez az út a gyalogosok számára való. Ce-i, bade Petre, ghíologas ? 
undefi-i calu ? : mi a Péter bácsi, gyalogos? hol van a lova? 

ghistiná (w-iw): gesztenye, 
ghiufá (l  w) : gyufa, 
gínd ( s ) : gond. 1. gond, gondolat;

Gindul meii pe unde umbla, 
ííu-i pasere sá-1 ajunga;
Gindul mén pe unde sboará, .
Nu-í pasere sá-1 coboará:

az én gondom ahova jár, nincs madár, amely utolérje; gondom 
ahova repül, nincs madár, mely lehozza.

2. aggodalom. Are multe gínduri: sok aggodalma (gondja) 
van. Ebből: ginde.sc (w l ) : gondol.

Gombos ( l  u ): Gombos (családnév).
gőz (z) : gaz. Matúra curtea de gozurl: sepri az udvart a 

gaztól. Átvitt értelemben gőz: semmire való ember, gazember. 
gróf (S): gróf. _
guta (1 J) : guta (apoplexia). 
guz ( l ) : güzii, patkány.
haha ( ío ) :  aha, fehérszínű durva posztó. Cloarecl de habá: 

aba nadrág.
haltán (u £): hajtó. Leginkább a vadászok nyelvében for

dul elő.
hajmá (z  w): hagyma; apróhagyma, mogyoróhagyma. 
hames és hamis (/w ): hamis, 
hámisag (wuZ): hamisság, 
hamfáü (^ £ ): hámfa; a kocsi hámfája. 
hartá, (Z'->): harc. Sá iau la hartá ca dói cocosi: harcba 

fognak, mint két kakas.
hartáluiesc (w u w z ) : harcol, ide-oda húz. 
hazna ( iu ) : haszon.
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Ce haznä de tine fatä,
Cä te gatä mäta bine 
S3i la joc nu te ia nime:

mi hasznod neked lány, hogy anyád téged szépen öltöztet, de 
táncra nem hív senki. Bann adué bunä haznä: a pénz jó kama
tot hoz. Ebhői: haznese (<_>z): szaporodik. 

häznähnesc (wwwZ): használ, 
hägäü (w l )  : hágó (montant, sentier escarpé). 
hälädulesc (u w w z ) : halad. Tot munceste fi nu mal hälä- 

duleste: folyton dolgozik, de nem halad. Nu te hälädmascä 
Dumnezeu: ne segítsen neked az Isten!

härämie (w w z w ) : haramia, szörnyeteg, ßi väzu inainte o 
härämie cu douásprezece capete: és látott előtte egy tizenkét 
fejű szörnyeteget.

härdäü ( u i ) : hordó, 
heba ( /  w ) : hiába.

Heba vii, heba te duci,
Numa rupi niste päpuci:

hiába jösz, hiába mész el, csupán összetéped a cipőt. 
heghles (z w) : hegyes. Csak a marhák szarváról. 
hélü (z ) : hely. Helul cásii: házhely. 
hentes (ZJ ): hentes.
her este (w Z w ) :  a here szóból oláh képzés: heréi; csak a 

disznóra mondják.
hetälulese (w ww /): heeel. Hetäluleste ealul: heceli a lovat.
hiba (z w ) : hiba; nyavalya.
hibás (z w ) : hibás.
hibäluiesc (w w v  z ) : hibái, hiányzik.
hié (z w ) : hia, (hiány). Numa unu-l hia dintr’o suta: csak 

egy a hia (hiányzik) százból. Zece hia unu: tiz hián egy. 
hint'eü (w z ) : hintó.

Horea bea la fägädäü,
Domnii fug fara hint'eü:

Hóra iszik a fogadóban, az urak futnak hintó nélkül.
Ilire (w z ) : hire, hír. De om ráu i-o mers hirea peste nouä 

tárl î nouä märl: oly rossz ember, hogy elment a híre kilenc 
országon és kilenc tengeren túl.

hiclean ( w ' ) :  hitlen. Limbä dulce, süßet hiclean: édes 
nyelv, hamis (hitlen) lélek.

hiclesug (w w Z ): liitlenség.
hit'iüan (w w Z ) :  hitvány, sovány. A  marhákra mondják. 

Bol hit'iüanl: sovány ökrök.
hodnoj és homnoj f ű i ) : hadnagy.
hoherlü (w z ) : hóhér. Ebből: hohérése (w w z ) : véresen, 

kegyetlenül megver.
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holt (£)■. holt, halott. Un holt de cal: egy lő tetem. Más 
jelentésben holt: nagy, de lomha, lusta ember. 

holdd (Zu): hold, szántóföld. 
honved (<-»-£): honvéd, 
honsfut ( l u ) : huncfut.
honsfutsag ( w Z )  és hunsfutsag: huncfutság. 
hotar (w Z) : határ; 1. elválasztó vonal két község, két megye 

között; továbbá az egyes birtokos földjét a másikétól elválasztó 
vonal; 2. az egyes községekhez tartozó szántóföldek, mezők, 
jKőtárul comunel: a község határa; a község szántóföldéi. —  
Ebből: határáse (u u l) : határoz, elhatározza magát. 

hotárís (w w 2 ): határos.
hozat'é (u iu ) : hozzátartozók. Oláhos képzés. Hozat'ele 

■eálulul: mindaz, ami a lóhoz tartozik.
hurubá (uZu): huniba, régi, rothadt, korhadt. 0  hurubá 

de. casá: régi, rothadt ház; douá hurube de hol: két nagy, de 
sovány ökör.

husar (y z ) : huszár, 
húsos (z >-.): huszas.

Hop mindrutS, gura ta 
Pentr’un húsos nu-o as da:

hop szép lányom, a szádat egy húszasért sem adnám.
Janás (zJ): János, 
ie (z): ék.
íeléntulésc (w vuZ): jelent. A  honvéd katonák honosítot

ták meg.
ighles (zJ): ügyes. Are un copil taré ighles: igen ügyes 

gyereke van.
igrét {Z o ) : igric: már csak az utolsó igrét él a mócoknál. 
ilé (iné) ( 'y j :  ín y?  Az állatoknak lába között levő és szőr

rel be nem fedett bőrrész.
ileü (yZ): ülő. A  vrut sá fié si cloean si ileü: kalapács 

is, ülő is akart lenni.
ilen (zJ): éljen. Clnd o sosit domnu oberinjiner, totl am 

strigat ilen, sá tráiascá: mikor megérkezett a főmérnök úr, mind
nyájan kiabáltunk éljen-sza trájaszJcá-t (éljen).

ijicutie egzehuciő, végrehajtás. Ide számítható:
jueutié ( y z w): végrehajtás; jucufesc ( w  z) : végrehajt, lefoglal; 
jicut (jucut) z ) : végrehajtó és kellemetlen vendég. Izicutor de 
dare: adóvégrehajtó.

ilis (w z ) : ülés. S’or adunat mulerile la ilis: összejöttek az 
asszonyok ülésre (tracsra). Plee ín ilisurl la vecinl: megyek a 
szomszédba csevegni. Ge ilis tineti acolo: miféle ülést tartotok 
ott? mit csevegtek ott? 

inas ( u ') :  inas.
Inti ( 'u ) :  Ince.
indálulesc (y^u Z ) :  indul;  indálulesc sá fae ceva (sá lucru,



sá dorm, etc. ) : kezd valamit csinálni (dolgozni, aludni stb.); 
índáluleste sá ploauá, sá ningá: kezd esni, havazni; indáluiesc 
pinza: kezdi szőni a vászont; indáluit (u u u l) :  kezdet. Indáluitul 
lucruluí: a munka kezdete.

ingáduiesc (wwwZ): enged. Ebből: mgáduintá, íngá-
duiala (u u u 'u ) : engedély, türelem, elnézés. Cu ingadmalá: 
lassan; íngáduit: lassú. Boti Íngáduit: lassú ökör.

lobog (wz ) : jobbágy. Ebből: iobajie ( y ^ z J ) :  jobbágyság. 
losag (y  z) : jószág; gazdaság és gazdasági marhák. 
ir (z) : ír. Többesszáma: irurl kenőcs van használatban. 
ircá ( iu ) : irka.
irha (J. w): irha; finom pácolt, gyártott, leginkább fehér bőr. 
ispitaXü, ispital, ispitarlü (y  w z ) : ispitály. 
iftaláü (u vj z ) : istálló. Istaláü csak a lovak istállója, a többi 

marhának a »poiatá« szolgál menedékül.
ius (z): jus. Nu-mi las iusu odatá cu capu: nem engedem 

a jusomat fejemért se. Avern ius aici din fundus: régi jusunk 
van itt.

iuz (z ) : íz, rossz íz, büdösség. Carnea are luz, a cápátat 
iuz: a búsnak rossz íze van, rossz ízet kapott.

jamlá ( ' « ) :  zsemlye. Asa pine buná ca jamla: olyan jó 
kenyér, mint a zsemlye.

jaseáu (y  Z ) : zsacskó. Leggyakoribb a dohányzsacskó érte
lemben.

jáb (z): zseb, csak a nadrágnál és a szoknyánál. Stá cu 
mínile pe jáburl ca un fispan: zsebre dugott kézzel ül mint egy 
főispán.

jelené  í u ') :  zsellér. 
jendaríü (y z ) : zsandár.
Jigá (z u ) : Zsiga, (Zsigmond).
jigáraie (y u Z u ) :  zsigora;  apró, sovány szarvasmarha. 

Ebből: jigárit (w u i): sovány.
jiláü (v z ) : gyalú. Ebből: jiláiésc ( w Z ) :  gyalul.

Nu te teme mai mireasá,
Cá bíta-i pe grindá’n casa,
Jiláitá’n patru dungí,
Citu-s spatele de lungí :

ne félj menyasszony, hogy a bot a ház gerendáján van, négy 
szegletén meggyalolva, amilyen hosszú a hátad. — Ebből: 
'iláiturá (u v u iu ) : gyalúforgács, gyalűhulladék. 

jüip  (w Z ) : zsilip, 
jináü (v Z ) : gyanú.
jingas (z J ): gyengés, zsenge's; válogató ételekben. Ebből: 

jingasesc (u ^z) :  válogat az ételekben.
joaviná (jiviná) (ZwJ): zsivány; állatokra s leginkább 

kártékony állatokra mondják. 
jolj {Z)\ gyolcs.
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Bine-í stá mindri gátata,
Tót cu joljurl dela satra :

jól áll kedvesemnek, ha sátorból (vett) gyolccsal kiöltözködik.
Juji (z w): Zsuzsi. Ilyen nevek mint: Jigá (Zsiga) és Juji 

(Zsuzsi) csak gúnynevek. 
jumalt (yZ): zsomále. 
jup (z): zsúp.
lába (Z\S): láb. Lába arra mondják gúnyból, kinek nagy 

lába van; továbbá a házi állatok közül a lóról, kutyáról és macs
káról, és a vad állatokról általában. Laba calului: a ló lába; 
lóba cinelui: a kutya lába; laba, de urs : medveláb stb. 

lábos (z J): lábos.
lampá (z w): lámpa; lámpás (u z ) : lámpás, 
lant {£): lánc, kerékkötő.
larmá (z w): lárma. Ebből: lármuiésc (y wz) : lármái. 
lármáluiesG (w ̂  u z ) : lármái, 
larvá ( /u ) :  lárva, 
lascá ( lu ) : láska.
lácas (y z) : lakás. Biserica e lácasul lul Dumnezeu: a 

templom az Isten lakása. Ezenkívül azt a házat értik rajta, 
mely a falun kívül a mezőn vagy a legeltetési helyen van 
építve, hogy nyári éjjeleken és rossz időben menedékhelyül szol
gáljon a pásztoroknak.

lácuiésc (u u í): lakik. Ebből: locuintá (v ^ z w): lakóhely. 
lácat (wz ) : lakat;  lácátus (u v i ) : lakatos. Ebből: lácatu- 

serie (w ̂  ^ z  J ) : lakatosműhely.
lágáü (kj z) : lógó, amelyhez a harmadik lovat fogják be. 

Cal de lágáü: lógóló.
lecíü (z): lőcs. Sínt ud, numa léclü: vizes vagyok, csupa lőcs. 
lécíuiésc és lociolesc (u uZ): locsol. Az elsőt mondják a 

gyerekekre, mikor vízben játszanak, az utolsót a disznókra, mikor 
isznak.

leghén és leghin (z w): legény, segéd. 
léped'éü (w z ) - .  lepedő.
lesiü (alés) ( z ; ^ z ) :  les. Stá ales: lesben áll. Ebből: ale- 

suiésc (w u u i ) :  lesni.
leves (z vj); leves. Leves de gáiná: tyúkleves.
libá-libá (z u ): liba-liba. Libahivogató szó.
liliom (u w z ) : liliom.
lóbont ( u ') :  labanc. (Gúnynév.)
loitrá (Zv): lajtra; lajtorja.
lombos (z J) : lombos. (Okörnév).
malü (z): máj. 1. máj. Ebből: malos ( 'u ) :  májos, és mmetéc 

(w z ■u) : májos (valószínűleg előbb: muíatec, maietic). 2. fasulyok.
maja (zJ): mázsa, egy 50 kilós mennyiség. 0  maja de 

sare: egy mázsa (50 kiló) só; o maja de Und: egy mázsa gyapjú; 
o maja de brínzá\ egy mázsa (50 kiló) túró.
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marha ( 'u ) :  marha.
masina (uZu): masina (gyújtó és gép).
mandula ( v 'u ) :  mandula.
mágan (u z ) : magán. Tráieste de mágan. egymagán él. 

0  masina, ce merge de mágan: egy gép, mely egymagán megy. 
mángáláü ( « ^ z ) : mángóló; mángáluiésc (u u u i) : mángól. 
rmrastuiésc (wwuZ): mar ászt; megtakarít. Áré báni 

márástuiti: van megtakarított pénze. Nu sá márástuiesc banií 
la el: nem tud takarítani, a pénz nem marad meg a zsebében. 

máries (u u i) : máriás, kártyajáték. . 
meghis (z w): mégis. 0  luat si leaeuri si meghis n’o folosit 

nimic: orvosságot is vett s mégis nem használt neki semmit.
mester (z \S) : mester, ügyes. Mester e dracu, dar mai mesterá-i 

ette o baba: ügyes (mester) az ördög, de még ügyesebb egy-egy 
öregasszony.

méstésug (w w 1 ): mesterség, művészet, ügyesség. Ebből: 
méstésujésc (y w w z ) : mesterkedik és mestésugar ( w  w z) : mester
ember.

miheiü (w z ) : műhely.
minton (v z), mintonas (y w z), minteni {y z ) : menten, 

mindjárt. Merge Lunea la oras, vine Martia mintonas: elmegy 
hétfőn a városba (akkor van hetivásár Abrudbányán), jöu vissza 
menten (mindjárt) kedden.

mintuiése (o^z): ment. Az összes oláhság is ismeri. 
mirghes (z w): mérges, haragos.
mirt'ic (y z ) : mérték. Daca are mirt'ie la gurá, atunci e 

bine: ha van ennivalója, akkor jó. Un mirt'ic de farina: egy 
mérték liszt. A  mérték szó másik alakja: mert'iug (v Z): mérték, 
egy kis faedény, mellyel vesznek vámot a molnárok az őrölni 
való gabonából. Un mert'iug de gríü : egy mérték búza.

mfliruiesc (uuZ): nyer. A  nyer igéből lett először rliruiésc, 
aztán míiiruiésc. .

mMrusag, mnirusag (uUz): nyereség. 
mfiisarás, misaráq (w _  o ) : mészáros, 
misca (Zu): miska (lónév). 
mocicolesc f u u ') :  mocskol, bemocskol. 
mojer ( y - ) : mozsár. (Mojar (zu) alakban ökörnév). 
morcoasá (uZu): marokvas: lamina ferrea, quae axis currus 

munitur (LexB.).
moroc (u Z ): murolc. Au mtrat porcii in gard si mi-au 

míncat morocii: bementek a disznók a kertbe s megették a mur- 
kokat. Zamá de moroci: murokleves. ‘

moscosésc (uuZ): mocskos-ból: mocskol, bemocskol. 
motrínc (uZ): motring. ■ 
mujicá (y z J) : muzsika.
mujicas és mujicus (y ̂  z) : muzsikás, muzsikus, 
mulátuiesc (u u u Z): mulat. Toatá noaptea or benchetuit 

si mulátuit: egész éjszaka vigadtak és mulattak.
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musai (ZJ) : muszáj. 0  murit musai: meghalt a muszáj. 
Daca nu poti, nu-i musai: ha nem teheted, nincs muszáj.

mustra ( iu ) : mustra. 1. katonai gyakorlat. Cätanele fac 
mustra: a katonák mustrát csinálnak. 2. minta, mérték. Mustra 
de haine: ruhaminta,; mustra de v in : borminta. Sábául ia mustra 
de haine: a szabó mértéket vesz ruhára. 

mustraluíese (v «j w z) : mustrál.
nádrag (y z ) : nadrág. Csak a vászonnadrág neve, a gyapjú

nadrágot cioareot-nek nevezik. Ebből: nádrágar ( « « ' ) :  nadrágos.
nämas (w z) : nyomás ;  paturage.
1üemftes, fiemfiis, nemes (z J ): nemes. Fálos ca un fiemnis: 

büszke, mint egy nemes. Ebből: fiemfiesie (u u 'u )  és nemüisug 
(vw Z): nemesség.

fiemzat ( u ') :  nemzet, rokonság. Nu sti ca sintem fiem- 
zaturi la olaltä: nem tudod, hogy rokonok vagyunk?

nalcos (z \j) : nyálkás. Büszke legényekről és menyecskékről 
mondják.

fiam ( / ) :  nem; 1. rokonság, rokon. Si-o luat ziuä bunä 
dela toate namurile: jó napot mondott összes ’ rokonainak. Nam 
bún: jó családból való; Ham ráu: rossz ember; 2. nemzet; 
fiamul unguresc: a magyar nemzet; 3. faj, fajta. _Fe lume sínt 
multe Hamun de oameni, si bum si m i: a világon sok fajta 
ember van, jó is, rossz is; — nemsug (uz) : nemség, rokonság. 

fiecräväläü (owwZ): nyaJcravaló. 
fievme§ (u u i) : nyavalyás, 
fiimuric (y ny (morék,
nifíe (z J ): néne. Nifie Sofie: Zsófi néni! 
noroancá (w 'v ) : narancs. 
notará§ (uZu): nőtáros, falusi jegyző. 
numárus (y ^ z ) :  numerus.
obloc (v z ) : ablak;  csak az istálló és a pince ablaka; oblocul 

pivnifeí: a pince ablaka.
ocos (z o): okos. Om ocos: szélhámos, fennhéjázó ember. 

Ebből: (má) ocosesc (u u i ) :  beleszól, okoskodik. 
ocosagitri ( y v Z j ) :  okosság, csacskaság. 
ogar (u i) : agár.
oras (y z ) : város. Ebből: órában ( u u 4 : városi lakos, orá- 

sáfíesc (y^w z): városi. Merge Lunea la oras: megy hétfőn a 
városba.

ogasä ( « ' « ) :  vágás, kocsikerékvágás. 0  lesit din ogasä: 
kijött a sodrából.

orbant orbánc.
ostie (ZuJ): ostya.
Odorhei (w w / ) :  Udvarhely.
páhar (*_. z): pohár. ..
paicos (z v ) : pajkos. (Ökörnévül is szerepel.)
pálascá (yZ\J): palack.
pálanc (y z ) : palánk.



palincá (u iu ) : pálinka.

Palincutá, draga mea,
M’am jurát ca nu te-oí bea:

pálinkácska kedvesein, megesküdtem, hogy nem foglak inni. 
pandúr (w Z) : pandúr, 
panclicá ( y Z j ) :  pántlika, 
panta (zJ): pánt. 
papricá (u 'u ) : paprika.
pásus (>_« z) : passzus, útlevél, pásus . de vite: marhalevél.

In tara striná nu pofi merge fírá pásus: idegen országba nem
mehetsz útlevél nélkül.

pec (z): pék, kenyérsütő. 
pécié ( z w ) :  pecsenye, 
pécét (w s ) : pecsét.
pécéclmésc és pécetluiésc (y w o z) : pecsétel, 
pedig (z u ): pedig. Pedig i-am spus sá nu sá dúca: pedig 

mondtam neki, hogy ne menjen (ritka). 
peí {z) : pej ;  csak a lóra mondják.
pénzárié ( w Z j ) :  pénzverőház; oláh képzés a »pénz« szóból. 
peret (z ■•->'): perec.
pérsei (w z ) : persely. La bulci ifi cumpárá mama per

sei, sá pul bánit tn él: vasárnapon vesz neked az anyád per
selyt, hogy tedd bele a pénzt.

piciocá, bicíocá (w z J ): pityóka. Buminii postesc cu picloci, 
cu moare, nu cu lapte si cu unt ca papistasii: az oláhok bőjtöl- 
nek pityókával és káposztalével, nem tejjel és vajjal, mint a 
pápisták.

pildá (z J ): példa. 
pilhá (zJ): pehely. 
pingáluiésc ( u w Z ) :  ping ál, mázol. 
pintár (zJ): pintér.
pipa (z \j) : pipa. Ebből: pípas (y z ) : pipás. 
pisáláü (y «-> Z) : pisáló.
piscáláü (\j w Z): piszkáló: piscáláü de dinfi: fogpiszkáló. 
piscálésc (wwZ): piszkál.
piscos (z w): piszkos. Saine piscose: piszkos ruha. Nem 

gyakori szó.
pitula (u iu ) : picula. Septe mere de o pifulá: hét alma 

egy piculáért.
pirá (z J): per. Ebből: pirásc (y z ) : bepöröl. 
pirís (z J ): peres.
pírcan (w z ) : párkány; pírcanu mesii: az asztal párkánya. 

Cu bűze groase ca pírcanu vetrii: vastag ajkú, mint a tűzhely 
párkánya.

pircálab (u z) : porkoláb, börtönfelügyelő (szolga). 
pirgáluiésc ( w ^ z ) :  pergel, 
pírgar (u z ) : polgár; községi szolga.
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pírláü (uZ): párló.
pirjolesc (u u /) : perzsel. Ebből: pír jól (w z) : tűzvész. Minios 

foc si pír jó l: haragos, csupa tűz és tűzvész. 
plibanás ( y S j ) :  plébános, 
plivas (<_> z) : plajbász.
pispec (Z J): püspök; az oláh püspök neve azonban: vld- 

dicá (püspök).
poe (z): pák, csomag. 
pocoluiesc (w ̂  w. z ) : pakol, 
pod'ilarás (uwZw): bugyeláris. 
pogaeé (wZw): pogácsa.
pogan (-> z ) : pogá n y ;  erős, borzasztó. Om pogan : erős 

ember. Cáláre$te pogan: borzasztóan vágtat.
ponosluésc u w z ) : panaszol. Am venit sá ma ponosluesc: 

panaszkodni jöttem. Ebből: ponoslu panasz. Ce ponoslu
ai: mi panaszod van? Ritkábban járja: ponos (uZ): panasz. Mai 
aí vre-un ponos: van-e még más panaszod is? 

pont (z): pont. 
pontos (z J): pontos.
popirus (wwZ): papiros; csak szivarkapapirosra mondják. 
popístas (uuZ): a pápista szóból oláh képzés. 
popricas (uuZ): paprikás. Popricas de p ú i: csirkepaprikás. 
popricd (u Zu): paprika. Ebből: popricat: paprikáit. 
posomant (w u z ) : paszománt.
posta (z w): posta: 1. postahivatal; 2. nagy puskagolyó, 

amilyennel medvére vagy farkasra szokás lőni. 
postamester (Z u u u ): postamester.
poticá (u Zu ): patika; rumenele din poticá: pirosító a 

patikából.
potíng (uZ): pating.
potóluiésc (w uvz): pótol. Credinfa n’o putem potolui cu 

nimica: a hitet semmivel sem lehet pótolni. 
potadáü (u u Z): pótadó.
prádáláü (wwz): prédáié; prddaluése (uuuz), prádálésc 

(w w Z ): prédái. Ritkábban használják.
prabá, próba (z J) : próba; prubálesc (u ̂  z), probáluiésc 

(\j w ̂  z ) : próbál. Prubálesc aurul: próbálom az aranyat. « »  
l’am prubuluit: nem tettem őt próbára. 

prubáláü (w ^z): próbáló. 
procatár (w z w): prókátor, ügyvéd.
puhav (z v ) : oláh képzés a puha szóból: gyenge, erőtlen. 

Omu ásta-í maré, dar íi de tót puhav: ez az ember nagy ugyan, 
de igen erőtlen (puha).

puruzáü (vwZ): porozó.
pustá (Zu): puszta. A  magyar pusztát értik rajta. 
raf (z): ráf.
raitá (z J) : rajta; dau raita: szalad. Dá o raitá pina la 

moará: szalad a malomig.
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ramá (j, J ) : rám. 
ratot (±J) : rántotta.
raturmes ( /u u ) : rácürmös. .
rásáláü (y o z ) : reszelő, rásálulésc ( y w l )  reszel. Ebből: 

rásáluituri (ww^wZ): reszelőn csinált tészta.
ráspaláü (wuZ): ráspoló. raspálulesc (w u u /) : ráspol. 
r&vars, rávas ( y . ') : rovás. Pun pe cineva la rávars: vkit 

följegyez. Ti s’o umplut rávarsu: már megtelt a rovásod (t. i. 
meg kell ’ bűnhődnöd).

réstéü (y 1): eresztő a járomnál. 
rétéj ( « ' ) :  retesz.
r if  (z ) : réf, rőf; most majdnem feledésbe ment a métár 

(méter) szó miatt.
riscasá (u iu ) : rizskása. 
rintas ( « ' ) :  rántás, 
rintuiese (y w £ ): ránt. 
n t  (2): rét.

Ploricicá de pe rít,
Nu gindi, cá te-am ürít:

kis virág a rétről, ne gondold, hogy meguntalak. 
roízólésc (u u i) : rajzol.
róizólas (vwZ): rajzolás. Mind a kettő a szűcsmesterek 

nyelvében fordul elő.
ronghlos (J. J) : rongyos.
rostéi (\j Z ): rostély. 1. vasrostély az ablaknál, vagy ajtó

nál; 2. a rostély, amelyen húst sütnek. 
rostéi os (Zuu): rostélyos, 
rujmalin, rujmarin (w ^z): rozmaring.

_ Rujmalin de pe cetate,
Spune-í badii sanátate:

rozmaring a várból, mondj kedvesemnek egészséget.
rujá ( /v ) :  rózsa. Ám, 0 mindrá ca 0 rujá: van egy ked

vesem, mint egy rózsa.
rufá-rufá ( /  o ) : ruca-ruca ! Rucahivogató szó.

J ruzolé rozsolis.
samá ( /  yj): szám. Pe sama mea, pe sama ta stb.: számomra, 

számodra stb. bagá de samá, la sama: vigyázz! 
sámálulésc [y^^i_)\ számol.
sabáü (u l) : szabó. Ebből: sábálésc (uwZ): szab és sábáit 

(u v i ) :  szabás és szabómesterség.
sálas (u.í): szállás, sálásluíésc ( o ^ o ') :  szállásol, szállást ad. 
sámindas u u i ) :  számadás. Fac samindas: számol. 
sárintoc (wwZ): szarándók (zarándok): koldus. 
sársam (^ S ): szerszám. Cáuaclul are lipsá de multe sár- 

samurl: a kovácsnak sok szerszámra van szüksége. 
sfirtai (uZ): fertály.
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sicseg (z <j): szükség; sicsigas (w w z ) : szükséges. Mind a 
kettőt csak ritkán hallani.

sigartan (y w Z ): szíjgyártó, 
silvoiz (w ^z): szilvaíz. (Csak ritkán). 
sivoará (o iu ) : szivar. (Szintén ritkán.) 
slobosag (wul) :  szabadság. A  sZoöoíí melléknévből -sag kép

zővel a magyar szabadság szó hatása alatt. A  katonák honosítot
ták meg.

socaci (<->z): szakács. Foamea-i bún socací: az éhség jő 
szakács. Oláh képzés: socácitá (wwZw): szakácsnő. 

sólgábiraü (z ̂  w J): szolgabiró.
sopon, sorpon (u i) : szappan. Ebből: sorponesc (soponesc): 

szappanoz.
strajamester ( iu u u ) : strázsamester.
sucá (z w): szokás. Sucá buná, sucá reá: jó, rossz szokás. 

Ebből: sucuíesc (w^z): szokik, megszokik. 
suci (z) : szücs. 
sucná, súgná (Zu): szoknya, 
sudalmá (w Z v ) : szidalm, szidalom. 
suduiesc (uuZ): szid. 
surcáláü (u u Z): szurkoló, 
suret (uZ): szüret.
suruzuiésc (w w w z ) : szerez. Jelentése: másur bine, mai 

pun ceva peste masurá: jól kimér, még valamit rátesz a mértékre. 
suruzas (uuZ): szerzés; ráadás.

suveica (uZu): szövőke: vetélő-
Cu suveica rar oí da 
Si ox gindí la Dumniata: 

a szövőkével ritkábban fogok dolgozni s magára fogok gondolni. 
saitáü (uZ): sajtó, 
sáítalmésc (wwvZ): sajtol.
sald'éü (u z ) : smMő. Fiatal nyúlra és fiatal disznóra mondják. 
somfa (Zu): sámfa.
santá (zu): sánta. (A  lóra mondják). Ritka. 
sant (z): sánc. 
sapcá (Zu): sapka.

Puné sapca, pe ureche 
Si pleacfi, la culmea verde: 

fülre teszi a sapkáját és elindul a zöld hegytetőre. 
sargá (z J ): sárgo. (Lónév).
sarcan (y z ) : sárkány. Egy borzasztó nagy, szárnyas kígyó, 

melyről' azt hiszik, hogy felrepül a felhőkbe s így okozza a felhő
szakadásokat s viharokat. 

satrá (Z u ): sátor.
§i mi-as puné satra ’n surá,
S’as vinde la dór si gurá: 

elhelyezném a sátramat a csűrbe, s adnék el szerelmet és csókot.
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■ sinc (z) : sing.
sinor (w z ) : zsinór,
sipcá (z w): sipka. Uíta pe dracu cu sipcá rosie: nézd, 

az ördög a vörös sipkával.
sireag (y Z): sereg, sor, hosszú sor. 
siregla (u iw ): soroglya. 
sir ed (u z ) : serét, 
sogor (z J) : sógor.

Nicí frumoasá nu-mi prea piacé,
Ga prea multi sogorí imi face

a szép (leány) sem igen tetszik, mert igen sok sógort csinál nekem- 
sohan ( ^ z ) : soha (sóhun).

Ou mindruta, care-ö am,
N’oí vedea raiul sohan;
Bar cu care am avut,
Poate ca l’as fi vázut:

a mostani szeretőmmel soha nem fogom látni a paradicsomot, de 
amelyikkel volt ezelőtt, talán megláthattam volna. Sohan sohá- 
nitá: sohasem (erősebb kifejezés a »sohan«-nál). ’ 

soncá (z J ): sonka, 
sponghie ( /u ) :  spongya. 
sporólesc (u w z ) : spórol, 
sporolas ( y ^ z ) :  spórolás, 
sorof (yZ): sróf.
sorofülese, sorofálulesc (u u u i) : srófol, 
strof (z): stróf.
§trofalue.se (y w ̂ Z ) ; strófol. Pun la strof: büntet. 
suba (zJ)-. suba. .
sucluiesc (>jwZ): silcol; sikamít, sikamlik. Ebből: suclus 

( * ' ) :  sikamlósság. '
sugár (z w): sugár (ökörnév). 
sin (z ) : süly. ^
surluiesc (u y í ) :  súrol. Átvitt értelemben: surluiesc pe 

cineva: valakit szid, szidalmaz.
talpa ( iu ) : talp; talpa cásii: a ház talpa; talpa tárii: az 

ország talpa; talpa la cizme: csizmatalp. 
tálpáluiesc (u u u i) : talpal.
tapsa (z J) : taps. A  kis gyerekeknek mondják: fa tapsa: 

tapsolj. '
tascá (z u ): táska.
tágáduiesc ( w w Z ) :  tagad. Ebből: daü tagú: tagad. 
tálían (uZ): talián, olasz.
táláláü (\j \j Z): találó. Egy ostoba emberre mondják. Tálá- 

láü Ispas: ostoba, együgyű Iszpász.
támáduiesc ( y u ^ z ) :  támad; gyógyít, kigyógyít. Ebből:
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ma támáduiésc: felgyógyul, és támáduiré ( v w Z v ) :  gyógyulás; 
támáduitor (u u u u i) : gyógyító. Cristos este támáduitorul si 
mintuitorul nostru: Krisztus a mi gyógyítónk és mentőnk. 

támbáláü (\j tomboló;  hűhó, zaj, zajos mulatság. 
tambáluiésc (u u u i) : tombol;  mulat. 
tápálagá (^ topaláb; lassú, ügyetlen ember.
tápláü (u l) : tapló: puskaporral bekent nád vagy tapló, 

amelyet a bányászok használnak a bányákban a puskapor fel
gyújtására.

tárcát (y J) : tarka (oláh képzés). Ebből: tárcáturá ( w Z J ) :  
tarka szövet (vászon) és tarc'é (Z J ): tarka; kizárólag kutyanév.

tarhat (u í) : terhet, teher. Tárhatul caluluí: a lónyereg 
és hozzátartozó részek. 

táü {z) : tó.
Ma dúc, mama, sa ma ’nec,
Unde-o fi iául mai sác :

megyek, anyám, hogy vízbe öljem magam, ahol legszárazabb lesz 
a tó. Ebből: táuiesc (y^Z), ma, táuiesc: kiönt, árad. 

tecá (Z\S): téka.
t'écármésc ( ju u Z ) : teker, teletöm. 
t'échérgáü ( w Z ) :  tekergő.
t'éleagá (u Z u): taliga. Süi Neagá V  féleagá: szállj be 

Neaga a taligába! w
telet' (y z ) : telek. Asta-í bún telet' de cucuruz: ez jó kuko

ricatelek.
tenghelitá (z w w w): a tengely szóból: vaskarika a tengely 

végén.
t'éujer ( y^ z ) :  t'ózsér. T'éujer de oi, de bői: juh-, ökör

kereskedő.
ticlázáü GjwZ): téglázó (vas). 
ticlázuiésc (w u u i ) :  téqláz. 
t'imar (w z) : timár.
fist (z) : tiszt. T'isturile comunei: községi tisztek.

Cite paíe si gunoaie,
Toate t'isturi si bíraíe: 

amennyi szalma és ganéj, valamennyi tiszt és biró. Ebből: fistié 
(u iu ) : tisztség.

fistáluiésc (uuvj i ) :  tisztái; tisztít. 
üstas {z J) : tisztás, 
tistusag (uuZ): tisztaság, 
timaf (v z ) : tornác. Általános elnevezés. 
tirsag iyZ) : társaság; cimbora, t. i. az az ember, kivel 

valaki valamit együtt végez. Ebből: tírsejié (u u íu ) : cimboraság 
és ma tírséjesc: cimborának szegődöm.

Hoc (z ) : tok;  theca, involucrum.
tocaci (y  Z ) : takács. Tese f  rumos ca tocacii: oly szépen

sző mint a takácsok.
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tolcer (y Z) : tölcsér (entonnoir). 
toldás (y z ) : toldás, 
toldálulésc (v w w z ) : told. 
topánod iyZJ)\ topánba.

Mindra cu topanci de lac,
N'are lepedeu pe pat:

laktopánkájú kedvesemnek nincsen lepedője az ágyon. Leginkább 
a kis gyerekek cipőit jelölik ezen elnevezéssel. 

tót (z) : tót (ember), 
traftcá (tafricá) (vZu):  tráfika.
tronf (z): tromf; tronfálulésc ( y w Z ) :  tromfól. Mind a két 

szó használatos a kártyajátékban, továbbá az első: bohóság, a 
második: megtréfál jelentéssel is.

trufdlmése (u v u Z ): tréfál. Nagyon ritka. 
tuduman (u u i) : tudomány ;  protestation, intercession. Ebből: 

tudumanésc (\j u w Z) : protestál.
tulal (zJ):  tolvaj; segítség (au secours). A magyar tolvaj

ból van az oláh nyelvben egy más általánosan elterjedt szó: til- 
har: tolvaj.

tulipán (y\jZ): tulipán.
tuluc z ) : tulok; két éven alóli ökör. Ám cumparat dót 

tulucl: vettem két tulkot.
túr ülése ( u u /) :  tör; összegyűr. 
fél (z ) : céh.
fifras (z J ): cifrás (ómé, coquet).
timir (v /') : címer; azt a címert értik rajta, amelyet az 

erdőőrök hordanak hivataluk jeléül.
tint'erim (u w i): cinterem, temető. 
tipáü (yZ) : cipó. 
fipici (yZ):-cipők.
tircaláü ( w £ ) :  cirkálom (oláhos képzéssel). 
titroamá (w iu ): citrom, 
tímb (z): comb.
picras (z J ): cukrász (újabb kölcsönvétel; mióta Abrud- 

bányán is van cukrászbolt).
ughian ( lu ) : ugyan. TJghlan nu mai spune: ugyan, ne 

beszélj.
ulagá iyZJ)-. üveg. Ebből: ulegutá (u u iu ) : üvegecske és 

ulégar (u u í) : üveges.
ulos ( iu ) : ujjas (ruhanemű). 
ulsag (vZ): újság, hírlap. Ritka. 
ujina (y z  J) : ozsonna. 
ulí {z)\ ölyv (épervier, buse). 
ulol (oZ): olaj.
ultoiésc (yv Z):  ólt. Ebből: ultoalé (v Z y ): oltovány. 
uries (u u i) : óriás.
valóst (w /): válasz, t. i. a magyar accusativusi alakból



vagy még a régibb magyar választ alakból. Sd ne dat/i valóst, őri 
vi fata de dat, or% ba: adjatok választ, akár eladó a lánytok, 
akár nem.

vámülmesc (wwwZ): vámol, 
vámolás ( u í u ) :  vámolás, 
vandrá (z  w ): vándor-b ó l ; vándorlás. 
vandrdlaü (u w z ) : vándorló, 
vándrdlmesc (u ̂  w> Z ) : vándorol, 
vardá (z : várda (börtön). 
varmeje, varmeghe ( u ' u) :  vármegye, 
vácalaq ( u ^ i ) :  vakolás, 
vácáluiesc ( u u « 4 : vakol, 
vaiuga (w z  w ): vályog; begy völgy.
váldü (wZ): válú. 1. amelyben itatják a marhákat; 2. a 

bányászok nyelvében egy széles vályút jelent, amelyen vászont 
terítenek és azon folyik vízzel vegyesen az aranypor. 

vieá (Zu): véka. .
vifel (z  J ) : vőfély.
vig, lúg (z ) : vég; 1. de vig : véglegesen. Ne-am a§ezat de 

vig: véglegesen megállapodtunk, de vígul vigului: véglegesen;
2. csavarék; vig de p ínzá : vászoncsavar ók.

vígan, higan (uZ): vígan, életre való. Ám un copil taré 
higan: van egy víg (életre való) gyermekem.

vigan (w Z): viganó; a kis gyerekek viganója.
vijlá (Z J) : vizsla.
vindereu (w ^ z ): vándorló, vércse.
vindie (uZ): vendég. Avem vindict: vendégeink vannak.
vintáler (y w z ) : vincellér.
virág (Z u ): virág (ökörnév).
virgas (Zw): virgács.
zai ( z ) : zaj, jégzajlás.
zápor (u z ) : zápor (himlő a disznóknál).
zár ( z ) : zár (serrure, verrou).
zabola (u Z u )i zabola; 1. zabolavas; 2. zabola a száj végén 

(pusula vei lichen ín angulo oris. LexB). 
zálog (u Z ): zálog.

Bu ma duó, mintdra, az-min©,
Dórul las z&log la tin©:

én indulok, babám, ma vagy holnap, szerelmemet neked hagyom 
zálogul. E bből: zálojesc (w u Z ) :  zálogok 

zurg&laü (v u z ) : zörgölö. '

■ I .
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