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B E V E Z E T É S ,

Debrecen az alföldi kálvinista magyarság középpontja már 
nagy idők óta; Szegeden kíyül leghatalmasabb összetömörítő fészke 
a fajmagyarságnak. Szláv eredetre mutató neve mellett is határ
talan pusztáival, házi állatvilágának gazdagságával, termő földjei
vel és erős konzervatívizmusával mintha csak remekbe csinált 
alkotmánya volna a nomád népfajból kialakult mai magyarság
nak. Nyelve is olyan, mint maga a nép: erős, egyszerű, külsőleg 
tán szikárnak tetsző, de belsejében költői szépségeket rejtő.

Idegen nemzetiségek beolvadása nem igen keresztezte a 
debreceni vért. Igaz, hogy a X V I. század folyamán sok baja volt 
a nyakán ülő törökkel; hatott is rá az ozmánság, de ez a hatás 
sokkal gyengébb volt, mint a rá való visszahatás. S ha török 
emberek családot alapítottak a városban.: elmagyarosodtak, elve
gyültek, úgyhogy nevöknél egyéb misem őrzi ozmán eredetöket. 
(Ilyen pl. az Ábrahám család, melynek őse egy Ibrahim nevű 
török ember volt.) A  későbbi századok folyamán, kereskedelme 
virágzása korában, hetekig tartó országhírű vásárai (szabadságai) 
három ország népét hozták össze. A  különváló Erdélyország ide 
küldte iparcikkeit; Bulgária rakodmányos szekerei ide sereglettek 
s Debrecen adta át, mint gyűjtő „kas, a termést, az életet Pest
nek is, Pesten keresztül Bécsnek. (Debreceni disznókupecek ma 
is összeköttetésben állanak Becs városával.) — De azért ezekkel 
■az idegen ajkú nemzetségekkel való érintkezése nem hagyott 
rajta több nyomot, mint pl. az ozmánság az egész magyarság 
köznyelvében.

A  három mérföldnyi szomszédságban levő Balmazújváros 
svábokat, szerbehet eresztgetett Debrecenbe; répa, karalábé-terme
lőknek ott is ragadtak egész családok. De ezek is mihamar 
magyarokká cseperednek, vagy ha nem fogja őket a hely, világgá 
erednek; —• semminémű befolyással nincsenek a lakosság nyel-
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yére. — Azonban, amennyi németesség a nyugati hatás folytán 
beszivárgott a köznyelv tisztaságába, annyiforma a debreceni 
nyelvjárásban is akad. Született paraszt emberek mondják: »Énnye, 
de jól níz ki!«

Nagyobb nyomot hagyott, különösen a régibbvágásű emberek 
beszédmódjában, a latin nyelv, a századok óta ott rajló deákság 
nyelve. A  X V III . század végéig a Kollégium fiatalságának erősen 
tiltották a magyarúl beszélést s a latin nyelvre való rászorítás 
önkénytelenűl is latinossá tette bizonyos szólásokban a debreceni 
szókötést. A  soJc, számos, pár számnévi jelzők mellett nagyon 
gyakran többes számban áll a főnév: Sok nípek vótak o tt! 
Kívánom, hogy e pár soraim friss jó egíssígbe tanájjon. Két 
szemeimmel láttam. Számos boldog esztendőket írjél erőben, egíssíg- 
ben! — Egészében véve mégis tisztább ez a nyelvjárás, mint az 
északkeleti nyelvterületnek akármelyik pontján.

Még egy érdekes, irodalmi hatásról eshetik szó: a Károli 
fordította Biblia nyelvének a hatásáról. A  debreceni ember, 
mint kálvinista vallású, nagy bibliaolvasó és ismerő. S ez a könyv 
már tekintélyénél fogva is átültette régiesebb szólamait a beszé
dében nem sokat változó polgárság nyelvébe. így  a mindezelcután 
teljesebb alakjában forog közszájon: mindezeknek utána (v. 
mindeneknek előtte: mindenekelőtt). A  Károli nyelvére vallanak 
a figura etymologica köréből az ilyenek: látást lát, hallván hájjá,, 
tudván tuggya stb.

A debreceni ember beszédét a teleszájjal beszélés jellemzi; 
ennek a széles ejtésnek a következménye az a diftongusszerü 
aó, eö hang, melyet a rendes 6 és ö helyett ejtenek (mezeő, jaó.) 
Iző ez a nyelvjárás egész terjedelmében. — Annyira szereti 
azonkívül a nyílt hangokat, hogy az országszerte hangzó zárt 
é-nek híre-hamva sincs a debreceni civis beszédében. Szereti a. 
hosszú hangot ott is, ahol az irodalmi vagy a .köznyelv nem igen 
használja (szikár, múlat, boldog, vitat, kórmán stb.) ■— Nem tűri 
a hiátust, s ennek az elkerülésére vagy magánhangzót ugraszt 
ki (rám, já n, tuttár’ adni), vagy j  hangkapcsot alkalmaz (fijájir)



I. HANGTANI SAJÁTSÁGOK.

A hangok képzése.

Magánhangzók. Az a hang néha o hang felé hajló; úgy 
hogy vagy ajakzárással ejtett a hanggá lesz: hatalom, vagy tel
jesen o-vá: állom =  állam, régi emberek beszédében (vagy p l: 
vállom, állom: az 1. sz. birtokos rag előtt). — Mélyül az a hang 
pótlónyujtás alkalmával (11, rr rövidülésekor): ára: arra, bárra; 
vár (varr); l, r, j  előtt, ha ezekre még egy mássalhangzó követ
kezik : nyalka, tárgoncq,, hajlik.

Az e hang mindig nyílt, zártat ez a nyelvjárás nem ismer. 
Van hosszt! e hang is : téjjes, Jsélmed. Némely ige régibb, teljesebb 
alakjában megőrizte az e-t az e helyett: mér, nyér, vér, és ez a 
főnév: veder.

Az é  hang rendesen í-vé lesz, különösen az olyan szókban, 
amelyek megőrzik hosszúságukat a teljes tőben, ragozás közben 
is : fél, (félni, félek, félelem) == fii, mis, Mrég, szíles, fe jir ; de 
kivételek: kövér, vitéz, ének stb., melyekben megmarad az e. 
Szintén megmarad a teljes tövükben hosszúságukat elvesztő 
szóknál is : bél =  (belet, belek) ■= bél, fél (fele vminek), szél 
(ventus), réz, kéz, tél, szekér stb; de: kény ír, élig: í-vé 1. Nagyob- 
bára a régi zárt é  vált ¿-re.

A  köznyelvi o hangon kívül van egy ő hangja is : torma 
(sokkal hosszabban hangzik, mint a köznyelvben!), csorda, őjjan. 
ő hang van ebben is: rojt, bojt. A  rendes o néha ó-vá nyúlik: 
őr (orr), kórmán. A  mássalhangzók kiestével pótlónyujtásos 6 áll 
elő: “ócsaó (olcsó), baódog vagy boldog. — Általában az ó hang 
majdnem mindig diftongusnak hangzik, még a pótlónyujtás révén 
keletkezett o-ban is.

A  rövid ö hang rendes; a hosszú ő lehet o és ö ;  pl. jőjjík 
m á"! Őrre mennek. Pótlónyujtással l kiestével az ö-ből eő lesz: 
zeöd, f eöd, keőtemín. Az ö hang is diftongusnak érzik, akár tiszta, 
akár pótlónyujtás utján keletkező: pl. veőfi (vőfély), zeöd.

Az u, ü hang rendes. Néha '¿-vei váltakozik az i l : híves, 
míves, ez az eredetibb alak.
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Táblázatba állítva a magánhangzókat, így sorakoznak:
u, ú h í, í ü, ü
0, ö, ő, aó é ö, eö
a, % e, é

A  hangok kapcsolatában a könnyű kiejtés az irányadó 5- 
ezért nem igen tűr ez a nyelvjárás hiátust. (Janiu;ár. Fébruvár. 
De m ár: szomorú-an !) Az érintkező mássalhangzók közt gyakran 
áll be hasonulás : tálló, pallag, ap pedig, acc, íiacc, tözzs meg.

A magánhangzók változásai.
1. Minőségi hangváltozások.

Z á r t a b b  h a n g  á l l  n y í l t a b b  h e l y e t t :  a ~ o : ágos,. 
csaónok, kőkas, lábos, magoss, nyűgöt, számodó, állom (állam),, 
foktőm (factum), opsit (Abschied). És a birtokos személyragok 
előtt: új jóm, újjod; lábom, lábod. e ~ é : vedér, ménkű; nékem,, 
véllem, éngem; nyér, mér, nyél, vér, széd, ösmér. e ~ i :  kilís (kelés),, 
körtí; teli, messzi; lihel, eriggy. e~  ö : szömőcs (vagy szwmőcs); 
[szűkön, bűvön.] é ~ í :  kenyír, kínyes, szíp, kímin, lígy (esto). 
Megmarad a hosszú é  ezekben :* légy (musca), léc, kéz, ész, mész,, 
ég (coelum), jég, tér (de: tíres és térsíg), szén, ének, gége, levél, 
tehén, éhes, kés, gém, dér, fél (fele), szél (ventus). Az édes szó 
hosszú ¿-vei =  ídes, mint melléknév szerepel; rövid ¿-vei pedig: 
ides =  édes anyám.** é  ~ i :  f§,zik, marik (marék), veő& (vőfél).
o ~ u :  hun, hunnen; csuda, mangurúl, udű, hummi, muhar; ivutt, 
úcsúdott. o ~ ú :  a -ról tói ból: -rúl búi túl alakban használatosak;.
— rűllam, házbúi, vártul; lú, fúrú. ö ~ ü :  dűrgís (tuggjra a dűr- 
g íst; de: égdörgís), türűl. ö ~ ű : -böl töl röl: -bűi tül rül. tűllem, 
kerbűl, fűtűvalófa; kű, tű, bű, csíí, ű, űk, dűl, szű, lű ; gyeplű,. 
seprű.

N y í l t a b b  h a n g  z á r t a b b  h e l y e t t ,  o ~ a : Őrvasság,. 
szívanó, bagdán, házha; — i ~ e : esmerős, erányába, estráng; — 
6 ~ a : kila, tinaja, zászlaja, ajtaja; — u ~ o : onoka; ruhájok, 
ládájok; foktom, múzíjom, kollégyom, petróliom; ozsonya; — 
m-vo: koszoró (öreg embereknél); — ü ~ ö : gyömőcs; kertyök, eszök.

B l ő l s ő  és h á t s ó  h a n g o k  e g y m á s  h e l y e t t ,  a ~ e:  
eledó, derázs, dera, hunnen, gerádja; — e ~ a:  derskasan; —• 
é  ~ o:  szándok, ajándok (papi nyelvben).

N em  a j a k h a n g z ó  a j a k h a n g z ó  h e l y e t t ,  ö ~ é :  
könyíkig (ez az eredetibb alak); — ö ~ e : mendergős (menny

* Általában az Arany János összeállította példák válnak be a deb
receni nyelvjárásban is.

** í  ~ é : afiektáló, hibás visszakövetkeztetés: szévem, vézmérték j 
tréfásan is mondják : Kérek szépen egy kis vézet.
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dörgős), sería (sörény), fíkető, temíntelen, kemímmag; veress, ser; 
fel, fejűi; ecsém; sêrte, csérget (ostorral; és csörgeti a pénzt); 
pér, gyenge, fertelem ; megett, felett ; — ö ~ i  : isztikél (ösztökél), 
göringy ; — ö ~ e : kísei (késői), szőlleje, vesszeje ; —- ő ~ é:  elébb, 
betetéz ; — ü ~ e : szegy (marháé ; de lószügy) ; — ü ~ i : idves- 
síg, innep; siket, híves, kézmíves, bikkfa, ficfa (fűzfa).

A j a k h a n g z ó  n e m a j a k h a n g z ó  h e l y e t t ,  i  ~ ö : 
ösmér ; — i ~ ü : üdő, diicső (öreg embereknél).

2. Mennyiségi hangváltozások.
H a n g r ö v i d ü l é s ,  á ~ a:  láng, langal, langgal íg ; Madar 

(családnév); — é  ~ e :  hetfü; — (é)í ~ i :  ennihány (egynéhány), 
firhe megy.

H a n g n y ú  j tás.  o ~ ó : kórmán, kórhad, órmán, ór; — 
i ~ í :  vitat; — ö ~ ö : gyűlölöm.

Igen érdekes jelenség a debreceni nyelvjárásban a j, r, l 
mássalhangzók nyújtó hatása.* T. i. az a, o, e, ö hangok közve- 
tetetlenül a liquidák előtt mindannyiszor â, ô, e, o-vé nyúlnak, 
valahányszor csak a mássalhangzók ugyanazon szótagban maradnak. 
E megnyujtott hangokat nem kell összetéveszteni a hosszúakkal, 
vagyis az á, 6, e, ő-vel. E szabály szerint tehát így nyúlnak meg 
a liquidák előtt a vokálisok: nyál, nyér, háj, fej, szintúgy, ha 
mássalhangzó követi a liquidât : pl. fâl-ia, hâj-nale, nyér-te. 
Ellenben, ha más szótagba kerülnek e hangok, megszűnik a nyúj
tás. pl. ha-jam, ha-jwrűc, ha-jas. E szabály nemcsak ragok előtt, 
hanem magában a szótőben is érvényesül, pl. sárTc de sa-rolc, 
da-tu de dâr-vaïc, fa-lu— fal-vah. Az idegen szók sem tesznek 
kivételt.

M a g á n h a n g z ó - k i 1 ökés .  A  hiátus elkerülésére két egy
más mellett álló magánhangzó közül az egyiket kilökik: jány, 
rám, mír (miért), jó’ccakát, rádás, tuttár’ adni, gazduram.

Mássalhangzó-változások.

1. Minőségi váltosások.
j  ~ ny : bornyű, varnyű, pernye; Je ~ g : garajcár, kerég- 

jártó, geleb (kebel) ; t ~ d : dúr, garad ; — l ~ j  : pájinka, vájú, 
távojrúl, dűjjeszt ; ly ~ j  : fojó, ojan, kiráj ; r ~ z : uyizbál (nehe
zen vág, nehezen nyír); — b ~ p : lapta, plajbász (Bleiweiss), 
pankrót (Banquerotte) ; d ~ t : lapta, atrec (Adresse) ; g ~ Te : 
rikli (Eiegel), kókler (Gaukler) ; zs~s :  sugori, sugorgat; —■
l ~ n :  tanál, danol, hun, valahun; l ~ r : fütyörész; — hasonu
lással : êrrejt, fárra, ítérre, érránt ; ly ~ n : mihent ; n ~ ny :

* Már Kúnos Ignác észrevette a debreceni nyelvjárásban (L. STyr. 
9 : 160.)
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kínyeső, nyeőstíny, ozsonya, innya, debrecenyi; ny  ~ m:  tőröm, 
takompóc, arambúl van; ny ~ n : mendergős, ménkű, asszo“ , sáf- 
rán, kökín, °bárán, ara“, legp stb.; r ~ l : hasonulással: talló, salló, 
pallag; r ~ n :  mán, mingyán.

A  h a n g k é p z é s  h e l y é t  tekintve néha váltakozik egy
mással a torokhang, ínyhang, foghang és ajakhang. Ezek az ú. 
n. h a n g s z e r v i  változások.

d ~ g y : térgy, térgyei; d ~ l : hasonulással: palló; gy  ~ j : 
kerégjártó, szíjjártó; p  ~ f :  dufla (dupla) ; p ~ h : szektember 
(ritka); gyekmester; p ~ t : tróbál; sz ~ e:  kanavác, retec; t ~ k:  
Szakmar; v ~ h : ° fuhar; z  ~ zs : zsacskó, csizsma.

A  diftongus aj, ej ~ e-vé változik: páré, Jcaré, taré, gané, 
té  (tej).

2. Mennyiségi változások.

H  o s s z ú  m á s s a l h a n g z ó k .  Vb: egyébb, különbben;
11: ü llő; rúllam, tűllem, véllem, nállam, belőlle, felőlied, alóllam, 
előlietek, kevesell, restell, jovall, sokall, rivall, düllöngeődzik; n n : 
utánnam; szívesenn, egyenesenn, nagyonn stb.; ss: dicseőssíg, 
magősság; ereőss, magőss, pirőss, lapőss, hégyess; mássa, kőkassa, 
hatossf. — Eagozás közben nem mind őrzi meg a hosszúságot; 
pl. kokasom, kokasod, de: hegyesset, hegyessnek stb. ssz: egíssz, 
egísszen, bajussz, lessz; z z :  közzűl, közzé.

M á s s a l h a n g z ó  r ö v i d ü l é s : őr (orr), órmdn, vár (varr).
P ó t l ó n y u j t á s  m á s s a l h a n g z ó k  k i e s é s e  u t á n :  

les, Id, lg, In, így, lt-bői kiesik az l (kivéve a szótővégi l et) s az 
előtte álló magánhangzó megnyúlik; pl. Icúcs, Júesa, aócsó; zeöd, 
f eöd, heödölc (de : öldököl);  dogozik, p ao'gár, szógál (ellenben: fele~ 
sélget, fontolgat) ;  veőgy, teögy; aótogat, keőtemín, baótos; de: ütés ; 
hónap, vaóna.

H a s o n u l á s o k :  dn ~ n n : Bonnár; gn ~ n n : tennap; 
Ij ~ j j : viséjje, danojjík; Ir ~ r r : érrejt, fSrra: nm ~ mm: lem- 
mag; femmarad. — A z az ez mutató névmásban levő z mindig 
hasonul az utána következő szó első mássalhangzójához: ab bion !, 
ed derík!, ács csak ajjó; ak kell, el lessz a ! ah hát! stb.

M á s s a l h a n g z ó k  k i e s é s e :  l, j : hosszú magánhangzók 
után nyomtalanul kiesik: páca, Mát =  Iáját, neékül, téfél, nyút 
(jt), lüt, fütüvalófa; —  d : csembiztos, ke11, kennek, minnek, 
kab’ be, kopp’ ki. A  majd d-je is kiesik mássalhangzón kezdődő 
szavak előtt: máj megmoMom! d e : maj-delmí-gyinnen! — g y : 
az egy-hői kiesik, ekicsit;  h : hászija, hát iszen (és hászen); ly 
(1): vőfi; m| (mély); n : píz, szívanó, rátotta, ikább, (házba’) ; 
t : kérbe, tesvjr, Isván, paraszgazda, mír, azír, mer; v : pitar, szí, 
hí. Szólás: »megfogom a nyeledet /« (nyelvedet). — z : elmarad 
a -hoz hez höz-h6l\ házha.

M á s s a l h a n g z ó k  b e s z ú r á s a .  A  hiátus elkerülésére: 
j, h, g =  deják, fájír, tijéd, mi ja? ha jén, te jis, (vagy: tésis); 
fuhar (fuvar); bég elaluttam, deg a f&rkára hágott! Azután:



9

rozmaring, tulipánt, fájiníos, kisvártatva, fáríol, űlíő, áltó hejjibe, 
öszfesen, viac&, könywedzik, egyátajyába.

H i á n y o s  ( ö s s z e r á n t o t t )  a l a k o k :  nem tóm, mék 
(melyik), ’sz, ’szén, hisz, aggy iste“ , aszongya, isten űccse, kék 
(kellene), mingy (mindjárt), aótán, aót, azut, (azután), tán, ett, 
itt, kóta (mióta.)

H a n g á t v e t é s :  karalábé: kalarábé; petróliom: petlóriom; 
kolera rkorela; elegyedik: őgyeledik; kebele: gél ebe; liusáng: subáig; 
suviksz: subick; makyerő: vakmerő.



II. ALAKTANI SAJÁTSÁGOK.

1. Szóösszetétel.

Feltűnőbb eltéréseket a köznyelvtől nem találunk. — Érde
kesebb összetételek: ammondó (vagyok); mitívö (legyek); betívő- 
falat; halópor, hengerbucok, nyaktekercs.

Alanyi összetétel: őrcapirúlva.
Tárgyas összetételek: ösvíntaposó, bagóleső (=száj), sarkantyú

taposó (aki mindig a más sarkában já r : csatlós,); kutyaszorító 
(egy zug neve Debrecenben); bíkanyúzó (rossz bicska); vírszopó 
(kegyetlen); kármentő (csizmadia műszer); derejemeccő, szívanó, 
csontvágó (ész); dugaóhúzó.

Jelzős összetételek: szárazmalom, harmadfű, szakasztókosár, 
derázsderakú, égimeszelő, maglódisztó, araHüdő (gúnyos, tréfás 
megszólítás =  lelkem!); álomszuszik, töviskesdisztó, cirokseprű, 
élesmosó, köszörűkű, ültőhejj, finá“cfenekű (virgonc),

Határozás összetételek: összemarik, fűtűvalófa, hanvábahótt; 
Nyakigláb, Gyengé“szűró, Hóttigszegín (gúnynevek); Körűlszaros 
(csárdanév).

Igés összetételek: háztűznízni, színagyűteni, tengerikapálni, 
szőllőszedni, borinni, serinni.

Ikerszavak-, ákom-bákom, agyabugyál, csihé-puhé, csett-csatt,. 
csurran-cseppen, csereg-csattog, csiribiri, dűt-borít, hip-hopp, 
hemmi-hummi, icinkó-picinkó, inde-binde, inge-binge, kehel-kahol, 
libbeg-lábbog, locsi-fecsi, meszet-moszat, móra-bóra, pity-potty 
(ember), ripp-ropp, retye-rutya, sertepertél, sepp-supp, sete-suta, 
setteg-suttog, szurkapiszkál, tib-láb, tárétoppos, tiri-tarka, tőre* 
mora, tereferél, vírrel-bottal, ürge-fürge, ürög-forog stb. stb.

2. Szóképzés.

Igeképzés igéből.

Mozzanatos képzők: -int ant, köhint, szippant; — firkant; 
í t : vonít (vállat), virdít (ordít), rándít; an en : mukká“ (?); 
koppá“, cseppe“.

Gyakorító képzők: q : vinnyog, héncsereg; -ng ngat: vissong,
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állongat; d és l : görnyed, lohad, zöcsköl, salapál; -kod ked Jcöd:  
csapkod, csipked, köpköd; -ász ész: hajkurász, fütyörész. Különö
sebb képzésű gyakoritó igék: írsokál, nrírsekél, vársokál(= írogat, 
méreget, varrogat). Aztán: zöcsköl (rázogat).

A  szenvedő ige helyett a v i s s z a h a t ó  alakot használja 
Debrecen. (A Debreceni Grammatica ezt az irodalmi nyelvben is 
irányadóvá akarta tenni.) -at et helyett tehát -ódik ődiJc: adódik, 
vevödik. Hogy vevődött az a malac ? Eladódik az a tehén ? 
A  tulajdonképeni visszaható igék képzőjében -ódzik odzik alakot 
ejt ez a nyelvjárás: Yakaraódzik, hengerg6ődzik, dűllöng9ődzik.

Névszóból való igeképzés:

Érdekesebb alakok: dímatlankodik, dalmahodik, hámvako- 
dik, badárzik, bogárzik, nyakgJ, hirintaókádzik, kapcáskodik^ 
elkűll®őfelez} köntörfarol, rátehénkedik, macskázik (ingerkedik),. 
kutyákodik, disztaókodik, bájmol, májmol, hegyei (hegykélkedik), 
fártol.

Nevszóképzés ig éb ől:

A  -dalom delem képző gyakoribb, mint a köznyelvben t 
köpedelem, ígedelem, fáradalom, gyeőzedelem, nyúgodalom.

Az -ás és képző gyakran a cselekvés h e l y é t  jelöli: szán
tás (a felszántott hely), vetés (a bevetett hely).

A  főnévi igenévképző -ni, egyetlen kivétel: innya.
A  melléknévi igenevek ó ö képzője főnévi használatban 

zártabb lesz: ftírű, seprű; kivétel: víső. — Érdekes alak: favá- 
gító hely.

Az -at et képző igen gyakori az -ás és helyett. Például: 
láttat (nincs ad daógának semmi láttattya); liget (nem teszek írté 
eggy lípetet se!); dugat (hozz eggy dugat szalmát a kemencébe); 
csipet: (ecs csipet só); vágat: (egy vágat fa : amit egy ízben fel
vágnak) ; hozat: (ety hozat tengeri); f eözét (ety feőzet íté l); sütet 
(két sütet kenyír); huzat: (három huzat párna); emeliHet: (eggy 
emelintet lessz an nekem!); Hapodat (csak tárgyraggal: ety 
tapottat se); indulat: kiindulás értelemben: (av vaót ennek a 
dolognak az indűlattya =  kezdete).

K ü l  ö n ő s e b b  n é v s z ó k :  röhencs, (röhencs köjök: aki 
mindig nevet); koppólé: koppasztó forró lé ; sektukarcs: nyivászta 
kisgyerek; kákompille: (kákán billen g ?); guzori: számyaszegett, 
kedvetlen, szomorogva gúnnyasztó (tyúk, ember); lesipecsi: disznó
torkor adják a várakozó gyerekeknek, néha maga a csülök; locsi- 
fecsi: szószátyárkodás; itóka: ital; elöte: a sütőkemence nyílását 
befedő eszköz; lötymörík: mosogató lé ; fu r i : furcsa; p ir i : igen 
pici; törek: gabonaszártőrmelék, szalmatörek; korc: gatyakorc, 
rokojakorc; marmancs: kisded; iz ik : szénatörmelék; tukarcs: 
szénatukarcs, marokkal összefont szénacsomó; hallomás: hallás:,
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halomás: haláleset; vonítás: vonás; pl. nem tett ety seprű voní
tás’ se; hutykora: bicska, fintők: fenőtok (a kaszafenőt tartó 
szarutok).

K i c s i n y í t ő  k é p z ő k e t  nem igen használ ez a nyelv
járás, hanem a kicsinyítést ezekkel a szavakkal körülírva fejezi 
k i : csepp, kis, piri, pici, pirinkó, icinkó-picinkó, mákszem, öklömnyi.
— Másféle kicsinyítő képzők: -csa cse: Júcsa, Marosa, Borcsa; 
-ca ce: moslica; - i :  bari (kis bárány), Jani, Pendzsi (Erzsi); 
-us: Menyus, cicus; -hó: haskó (kis gyerek hasa); Markó (Mari), 
Jankó, vaskó (tengerihántó, székbe vert késpenge; vagy csizma
tisztító rossz kés); -ók : Erzsók, pofók; -Ica: szánka, itóka.

F ő n e v e k  f o k o z á s a :  kutyább; szamarabb a szamár
nál; •— vígesteien vígig.

A  s z e m é l y e s  n é v m á s  a többes számban: mink, tik, 
űk. B i r t o k o s  n é v m á s :  enyém, tijéd, övé; mijénk, tijétek, 
övék v. övéké (övéké jaz a lú). V i s s z a m u t a t ó  n é v m á s :  
akki, ammi, ammék (amely nem használatos); az akki-t általá
ban tárgyra is, személyre is használják.

8. Szóragozás.

Szótövek.

Egyes szótövek a köznyelvénél hosszabb, teljesebb alakjuk
ban maradtak meg: tőrzsa (tőrzsája); Őrca (őrcapirúlva); odú 
(odújába); sarjú (sarjúm, sarjúval); könyv: könyű (könyvedzett 
a szemem, idős embereknél); ocsú (tokos búza); — ád, hágy, 
nyér, vér stb.

A  nyújtott nevezőjű szavakban a hosszú hangzó legtöbbször 
a ragok, képzők előtt is megmarad: fűz (füzes), kút (kútat), tíz 
(tízen), nyúl (nyúlat), súgár—súgárt (aluttam ety súgárt); múlt— 
múlat—múlaccság; vitat stb. ¡Rövidek: víz— vizet; tűz—tüzet; 
úr—urat stb.

Hangzóvesztő igék ilyen alakjokban használatosak: dögleni, 
ugrani, sodrani, pedreni. — Ett, ivutt e h. evett, ivott.

Igeragozás.

A következő igealakok szerepelnek: ír, irt, irt vót (írtam 
vöt neki háromízbe jis), írna, írt vóna, írjík (írjon), írand. Az írni 
fog egyáltalában idegen a nép nyelvének; rendesen így fejezik 
k i : majd ír, vagy csak: ír. A z irand alak a biblia hatása folytán 
ment át a nép nyelvébe, de csak nehány igénél és csak idézetek
ben, vagy ünnepies beszéd alkalmával ejtik: lejénd, tejénd, eljö- 
vend. A  befejezettséget a jövőben rendszerint nem fejezik ki: 
máj ha mekkapom ászt akkis pízt, juttatok néked is belőlle. — 
Elbeszélő múlt időnek se híre, se hamva. Múlt dolgok és ese
mények megjelenítésére a történeti jelent használja a nép: »Am
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minapába mengyek az uccán, ehu11 veteődik elibém, Suba sógor; 
köszönök neki« stb.

A l a n y i  r a g o z á s .  Az ikes és iktelen igék ragozásában 
nagy kavarodás van.* Az ikteleneket is annyira ikesítik, hogy 
jószerint csak ikes ragozásról lehetne beszélni. .

Jelentő mód, jelen idő: 1. jáccok — me“gyek; 2. jáccassz, 
jáccol — mengyel, mígy; 3. jáccik — mengyen, megy.

Feltételes m. 1. jáccanék — mennék; 2. jáccanál — mennél;
3. jáccana — menne.

Felszólító mód: 1. jáccak —- mennyek; 2. jácc, jáccál — 
menny, mennyéi, erigy; 3. jáccik — mennyik.

A  jelen idő egyes számi 1. személyében az ikes igék -m 
ragja csak ebben az összetételben van meg: eszem-iszom ember; 
a 2. személy -l és -sz ragja' vegyesen fordul elő úgy az ikes, mint 
az iktelen igéknél, gyakran egymás mellett is : Iától —• lácc, für
dői — fürdesz, fiiröcc, hagyol — hacc. A  jelentő mód egyes 3. 
személyben megvan a különbség ikes és iktelen ragozás közt (de 
itt is van kivétel az eszik igében, pl. megesz a fene! vagy: sok 
mindent megeszen).

A  feltételes mód egyes 3. személye úgy az ikteleneknél, 
mint az ikeseknél -na végű: menne — bukna, ugrana.

A  felszólító mód egyes 2. személyében az ikesek, iktelenek 
egyaránt felveszik egyszer az ikes, másszor az iktelen igék rag
jait. Itt legnagyobb a szabálytalanság. Szabály alá vonható esetek 
a következők: az l végű igék nem veszik fel az l ragot; pl. száj 
(szállj), szürcsöj, romboj. Más hangzón végződő igék, különösen 
az egytaguak közül a következők, rendesen -ál -eZ-lel használa
tosak : vegyél, tegyél, higgyél,- jáccál, egyél, igyál stb. Ingadozók: 
aggy— aggyál, menny—mennyéi. — A  menny és mennyéi alakok 
közt van valami különbség; a menny szigorúbb parancsolást jelent; 
pl. az apa rákiált lábatlankodó fiára: »menny innen a fenébe!« 
( =  takarodjál!); ha pedig az anya szelíden kéri a lányát, így 
mondja: »mennyéi el a kútra, jányom« ( =  erigy). —  A  felszólító 
mód egyes 3. személye mindkétfajta igénél -ík-re végződik: jöjjík, 
aggyík — egyik, aluggyík. Egyedül az esik, törik és eszik ikes 
igék a kivételek az ilyen szólásokban: egyen meg a fene, fen’ essen 
beléd, törjön ki a nyakad. Ezek a második személyben az sz 
ragot veszik fel rendesen: nyukhacc, adhacc, ehecc, ihacc.

A  h a t ó  i g e  legtöbször iktelen: nyughat, adhat, ebet, ihat.
A  régies -n  végzet az egyes 3. személyben megvan több 

igénél: tesze“, vesze“, visze11, hisze11, mengye“, nincse11, jön stb.
A t á r g y a s  r a g o z á s  rendes, csak a föltételes mód többes 

1. személye mindig: hagynánk, ínnánk; innók, hagynók alak is
meretlen.

Egy pár k ü l ö n ö s e b b  i g e a l a k  is fordul e lő : mengyek, 
mícc — mengyel; sőt elvétve a többes 2. személy is: mengyetek.

* Lásd : Kúnos Ignác cikkét a ííyr. XI. kötetében.
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A  kell ige feltételes módjának 3. személye: kék, kéne; felszólítója: 
kejjík v. kellessík (a szenvedő' kelletik formából; bogy ne kellessík 
mindé11 nap bemennem). A  jön  ige felszólító mód egyes 2. sze
mélye gyere v. gyér. A  megy ige felszólító m. egyes 2. sz.: eriggy 
és menny. — Az ugat ige felszólítója a rendes alakon kívül így 
is használatos: ugu v. ugi. (Ne ugi!) Ilyenforma a mutat igének 
a felszólítója is : muti vagy fitasd! A  néz ige óhajtó m. egyes
1. sz. nézzem helyett: nini, pl. hadd nim azt a kalapot! (hadd 
lám analógiájára).

A  f ő n é v i  i g e n é v  néha felveszi a személyragokat, néha 
meg nem.

A  határozói -va ve (-ván vén) igealakok használatosak az 
ilyen kifejezésekben: reggere kelvén, tavaszra hélve; nyilván; 
különben az igéből képzett személyragos névszói alakok is helyette
sítik : jártomba — kőttőmbe, ültödbe, álltába (egyhúztomba).

Névragozás.

A  köznyelvtől eltérő jelenségek: A  t á r g y  r a g  a birtokos 
ragok ntán néha elmarad az 1. és 2. személyben; pl. megütöttem 
a fejem; add ide a kalapom; hordd el inne11 magad! Szintígy 
a személyes névmások: éngemet ~ é“gem, tígedet ~ tíged. — 
Pleonasztikus alakok: űtet, asztat, mikeket (mikeket össze nem 
beszíl!).

A  h a t á r o z ó i  r a g o k  közül a -bán ben mindig elveszti 
az n-jét, a -hoz hez höz pedig a z-jét s itt az o hang rend
szerint nyíltabb a-vá lesz: házha.

Az -úl ül helyett eredetibb alakot találunk ezekben: 
felőli, alóli, előli, belőll, megöl.

A  -hoz hez és a -nál nél néha elmarad a nevek mellől; 
p l.: »Nem tóm, Pista mekkapta ji al levelet ? Ozsvát nénémék 
kűttem«. A  -nál nél-re: Kis Gáborék vaótam; Matkóék baj van.

P l e o n a s z t i k u s  alakok: mitüllünMül (vittík el az ásót); 
mitülönfogva; titülletektül;  minállunknál, tinállatoknál, ünállolcnál.

Az -ért ragból a t mindig elmarad: hazájjr; ezír, azír, mír.
Különösebb képzésű határozók: a hol és összetételei: hu11, 

valahu11, sehun (de ottho11, ittho11). Régiesebb alakok: innét v. 
innét, hunnét, messzünnét v. messzünnen, másunnét. Egyhúztomba. 
Sürjen (sűrű-j-en). —• Az azután szó alakjai: azután, osztán, ótán, 
azut, ót. Gyakran elbeszélés közben kétszer is egymás mellett, 
így : azután osztán. — A  bent és kint helyett néha be és ki á ll: 
odabe (sokan vannak), ideki (senki sincs). — Néhány mélyhangű 
határozó fokozásánál a fokképző előtt magashangú é  áll á helyett: 
árrébb, odébb, hamarább.

B i r t o k o s  s z e m é l y r a g o k .  A  sziszegő mássalhangzón 
végződő szavak a 3. személyit birtokos rag előtt a véghangjukat
—  mintegy a birtokos j  kiesésének a pótlására — megnyújtják: 
kokassa, vassa, kanássza, vadássza. — Az egyes 3. szem. birtokos
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e ragja más ragok előtt i-vé lesz: szemit (szemét), kézit, pízit, 
eszivel stb. — Az -ó ö végű névszók véghangzói a birtokos rag 
előtt rendesen -a e-re változnak: ajtaja, disznaja, erdeje, mezeje, 
elseje. De: leendője.

Személyi névmások:

én, éngem v. éngemet mink, minket v. bennünket
te, tíged v. tígedet tik, tikteket v. benneteket
ű, űt v. űtet. űk, űket v. bennöket.



III. JELENTÉSTANI SAJÁTSÁGOK.

Halász Ignác fölosztása szerint lehet önálló s lehet viszonyos 
jelentésváltozás. Az ö n á l l ó  jelentésváltozás létre jöhet: meg
szorítás, általánosítás, átvitel, a szók jelentésének elhomályosulása 
és kiveszése, a hangzásbeli tévedő analógia (népetimológia) és 
hangbeli elkülönítés révén (szaru-szarv). A  v i s z o n y o s  jelentés
változás kétféle: 1. a szó a mondatbeli többi szavakhoz való viszo
nyát, jelentését megváltoztatja alaki változás nélkül; a főnév 
szerepelhet melléknévképen, igeképen stb.; — 2. alakváltozással 
kétfélekép állhat elő viszonyos j e l entésa)  azáltal, hogy a jelen
tésváltoztató rész a szó elé járul (drágakő), tehát ez az össze
tétel ; b) a külső változás a szó végén történik, tehát a jelentést 
a képzők változtatják. De itt is tekintetbe kell venni az önálló 
jelentésváltozásnál felsorolt eseteket (megszorítás, általánosítás stb.)

Önálló jelentésváltozások.

Jelentésmegszorítás és általánosítás.
-o. A

A j j : a ló alá vetett alom (szalma).- »Ajjazz meg annak a 
lúnak, te. — Érrejtődzik: aki hosszú, delejes álmot alszik, holt
elevenen. í t e t : íteti a míreggel: bosszantja. — Megttet: meg
mérgez. — P ajta : csak a kerti kis ház, kunyhó neve. —  Kövecs
esig: megkövetés értelemben: »köveccsíggel legye™ mondva«. — 
Had: család; a Matkó hadak. — Maradik: gyermek; »Ez is 
Tót maradik!« =  a Tóthék gyermeke. -— H ú z: vonzódik: »é“hoz- 
zám etyjköjök se húz!« — Vas: krajcár (aggy egy vasat), és bilincs, 
lánc. (Vasat tettek lábára, kezíre.) — P íz : krajcár, »van kétpízem«
— v. 2 krajcárom. — l l e t : búza, rozs, árpa: »Szíp az ílet«, mondja 
a gazda. — Gondol: sejt; »úgy gondolom, ódahaza lesz.« — 
Hibádzik: hiányzik értelemben (hibádzik egy foga); romlik érte
lemben: »mekhibádzott a félszeme« vagy: mekhibádzott az elmíje,
— Marakodik: veszekedik. •— Sancol (* sánc-ol ?): töri magát az 
életért. — Osztozkodik: civakodik, — JJjság: új hold. — R end: 
a lekaszált szénarend. — K ötn i: horgolni értelemben; és 2-szor: 
a szőlőhajtásokat a karóhoz kötözni. »Fogattam három kötő 
asszont, két nap alatt megdógozzák ászt & nyilast.« ■— Villámlik: 
a zsendice, mikor fő. ■— Bebűrödzik: a lencse, a paszúj, mikor 
megöregszik. — N yilas: egy nyilas föld. —  Felborsol: felharagít. — 
Hídlás: csak az istálló dobogója. —  Ágos: mindenféle faoszlop,
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amely függőlegesen áll, akár Tan ága, akár ' sincs. — Bebotlik, 
bevetődik: bemegy, betér valahova. —  Büdösskü: kénkő (büdöss- 
kűszímpaszúj). — Horgol: agyarkodik egymásra, összeakaszt. 
(L. Arany: »Összehorgolnak keményen«. A  fülemile.) -n- Cílt 
vetni valamire: eltökélni magában; »cílt vetettem árra a pár jó 
libára, megveszem«. — Vacok: ágy. — Verekedni: harcolni érte
lemben; »megverekettünk 49-be a muszkával«. — F ás: a kara
lábé, ha sűrűn erezett. — Behúz: megcsal, becsap; »behúzott 
ez a rozs zsidó három pengőig«. —■ Pengő: csak tallér forint. —• 
Rengő: faláb, amelyre a dagasztó teknőt szokták tenni. (Arany
nál pedig: »Drága karos rengők« : szék értelemben.) —  Koma: 
az ismerős férfiak általában komámnak szólítják egymást. — 
Tesvír: az együtt dolgozó emberek, együtt szolgáló katonák így 
hívják egymást. — Orgonái: ordít, kiabál. —  Elesett ember: 
magával jótehetetlen, vagyonilag, testileg tönkrement ember. — 
Megesik: a leány, ha elbukik. — Csángó: kis ügyetlen gyermekre 
mondják. —■ Vasal: 1. lovat patkőz; 2. ruhát vasal vasalóval.— 
Bevasal: behajt; »bevasalta rajtam ászt a pár pengőt«. —  Ember: 
munkás, »beállítottam ayaóc embert a kapállásra«.

Átviteles jelentésváltozás.

1. Szellemi fogalom érzékivel jelölve: Lelkire köt, madzagól: 
rábíz erősen. ■— Szájába v. fülibe rág: megértet. (Szájába ráktam, 
mégse érti!) —  Csavarja az órát a dolog: bosszantja. — Szúrja 
a szemű : rosszúl esik, nem tetszik, bántja. —■ Felgyürte az órá t: 
megneheztelt, megharagudott. — Leesett az álla: meghalt. — 
Leesett v. lekonyult az óra: megszontyolodott. — Húzza az eget 
r á : káromolja, átkozza. —  Megfelhödzött a kípe: elkomorodott. — 
Felvágták a nyelvit: jól pereg a nyelve, eleven beszédű. — Mos- 
líkos dézsa, csúf ítél: a piszkos gyermek címe. ■— Dögömbögö: 
a temetésre járó deák.

2. Megszemélyesítés : az élettelenre vonatkozó fogalmat élőre 
vonatkozóval fejezik ki. — Gyámfa: támasztó fa. — Hóttetem: 
élettelen kinövés a testen. — Lefekütt a vetís a zivatarba. —• 
Hánnya fejít a rozs, búza. — Nagyot esik a f eöd ottantájon: 
lejtős. — Kesereg az idő:  csepergőre áll. —■ Foga van az idő
nek: hideg van. — Reszket: a kocsonya. — Pöfög: a kása. — 
Megöregszik a paszúly: mikor bebűrödzik. (Öreg leves =  vastag 
étel.) — K ifut a víz, tej, ha nagyon forr. — Durúzsol a kályha: 
mikor rohog benne a tűz. — Kucorog, guzorog: a növény, ha 
összeverte a jég, eső. — Leszalad a csillag: mikor lehull. — 
Lenyukszik a nap; felkel a haód. — Rángattya a pályinka a 
részeget*

* A múlt évtizedekben egy ismert részeges alaknak Spiritusz-ne- 
rángass volt a gúnyneve, mert részegen mindig azt motyogta: Spiritusz 
ne rángass !

OLÁH G-. : A  D EBB, NYELVJÁRÁS, 2
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3. Állatról emberre, emberről állatra: Letéhénkedilc a gyerek, 
mikor illetlenül elnyúlik az asztal mellett. — Kírödzik: aki 
sokáig nyámmog az ebédnél, — Olvassa a tyűk a tengeriszemet, 
mikor szemenkint beszedegeti. — TJgat: ne ugass! (ne beszélj). — 
Nyávog: mit nyávoksz a fülembe? (mikor a gyermek nyafogva 
kuncsorál). — Röhög: aló, mikor meglátja az abrakot, vagy a vedér- 
vizet, ha ihatnék. — Táncol: a kényes paripa. — Egy félszemű 
embert így hívtak: vak bódé.

A  jelentés e l h o m á l y o s u l á s a :  A  szivanó, fíketb sza
vakat úgy ejtik, hogy nem is érzik sem az összetételt, se a két 
tag külön-külön való jelentését. — Egy öreg asszonynak kedvelt 
szavajárása ez volt: »Sánatuné csutora —  hogy jár a Józsi 
fara!« e h .: Hajdani facsutora! — Hókon teremt: halántékon 
csap. — Valószínűleg: valósággal, igazában. •—■ Kákompille: 
kákán billeng.

T é v e d ő  a n a l ó g i a :  Szemtül-szemtelenibe (tréfásan). — 
Tehénlógós: theologus. —  Éleceséqi: érettségi. —  »Sivatag ez az én 
gyermekem!« mondja az anya síró gyermekéről. — Nincs semmi 
tartalikja: mondják az olyan gyerekről, aki nem igen tart, nem 
igen fél a szüleitől. •—- Jó szavazattya van: jól tud szónokolni. 
Farosába: zsába. — N é p e t i m o l ó g i a :  Szentpont: szempont.
— Szent Heveder nap ja : szent heverdd el napja. —■ Bzengyer- 
vásár'kor: Szent György vásárkor. —• Neveknél: Zivuska: Vízi
puska ; Hutflesz: Hoplec; Scheer Benő: Serpenyő.

Hangbeli eltérésen alapuló jelentésváltozás: Herseg: az alma, 
mikor harapják (Né hersektezsd itt ászt az almát!), s a kolom
pár, mikor darabolják: a harsog ige felhangú változata. — Hereg: 
a köhögős ember melle; a hörög-nél kevesebb. Kehel igének 
mély változata: hahói: köhög (mindig kaholsz! vered a cölöpöt!) 
Röhög: a tűz, mikor nagy lángolva ég (talán a röhög alhangú 
mássa). Csörög: a pénz, a szarka; csereg-csattog a vidám beszédű 
gyermek; eserget, csörget (cserget az ostorral; csörgeti a pénzt stb.).

Vissonyos jelentésváltozások.

Létrejöhetnek alakváltozással vagy alakváltozás nélkül. 
Az alakváltozás körébe tartozó eseteket (a szóösszetétel, szóképzés 
jelentéstani sajátságait) az alaktani részben érintettük. Itt az alak
változás nélkül való viszonyos jelentésváltozásokról emlékezünk meg.

M e l l é k n é v á l l f ő n é v i j e l e n t é s b e n :  B íres: az ökrök 
tehenek mellé fogadott férficseléd. — Számodó: a számadó fő
bojtár. —  Eledó: az eladó leány neve. — Fiatal: csak az ifjú
— férfi neve. — Házasságrontó: a pályinka tréfás neve. -—• Rajta
való: ruha (lehúzta rúlla a rájtavalóját is). — Mindennapi: min
dennapi kenyér. — Kotró: a kéményseprő. — Kóstoló: a kolbász, 
hurka, sódar összefoglaló neve, amit kóstolóba küldenek az isme
rősöknek disznótor után. — Lángos: a lángon sült zsíros tészta, 
újbuzalisztből. — Nyeldeklö: gége. — F onatos: a fonott tészta.
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—  ÜtTcöz'ó: az ajtófélfában levő [_J alakú vas. — Kapkodó: a 
kéz (vedd innen a kapkodódat!), — Pislogó: a szem. —  Tátogó 
v. csámcsogó: a száj. — Csoszogó: házi papucs. —  Bekötő: csíkos 
gyapjúszövet-újjas, amit az emberek télen bekötnek a nadrágba 
s rá még öltenek egy másik kabátot. —  Óros: boros kancsó. — 
Tálas: táltartó polc. — U jjas: a kabát rendes neve. —• Lábos: 
mindenféle kaszrol, akár van lába, akár sincs. — Derikrevaló: 
az ú. n. mellény, — Derejemeccő: tésztavágó, cikcakkos eszköz. — 
Csepegő: eresz. — Lá,gymosó: ruha, amellyel az edényeket moso
gatják. •— Duzzogó: az a szeglet, ahová a megvert makrancos 
gyerek vonul duzzogni. — Kaptató: lejtó's út, meredek hágó. — 
Tekergő: a munkanélkül csavargó dologtalan ember. — Szemmi- 
hálykor: Szent-Mihálynapi vásárkor (ó'sszel).

R é s z  az e g é s z  h e l y e t t :  Pöszörö: a kis fiút hívják így.
—  Vin csont: öregek nevezete. —  Nemi megkülönböztetés: kis 
Jcani: kis fiúk neve ; jukas K a ti: a kis leányok neve. —  Érdekes 
még ez: bocskor: láb (vidd innen a bocskorod!).

I g e  f ő n é v i  v. m e l l é k n é v i  j e l e n t é s b e n :  K apsz: 
»gyere haza, lessz kapsz!« — Nemúlass: lessz nemúlass! —  Nem 
szeretem szemmel nézni; nem szeretem gyerek vagy! — Tedd ide, 
tedd oda ember biz ű kelme. — M ersz: nincs benne mersz! — 
Ülj a hiszem farkára! — Nem bánombúl lesz a bánom! — Fel
kiáltó szó, mint főnév: »töri a happáré.«

A  f ő n é v  a h a t á r o z ó  s z e r e p é t  v e s z i  át.  Pont egy 
órakor: épen egy ó. —-Nem ettem belőlle egy mákszemet se! — 
Ménkű nagy feje van. —  Tenger főggye maratt.

N é v m á s o k .  Az aki régiesen tárgyra is mutat: »Elattam 
a lovat, akkit Szemmihálykor vettem«. Az amely ismeretlen a 
nép nyelvében, helyette: ammék és akki használatos.

2*



ÍV. MONDATTANI SAJÁTSÁGOK.

Az általános alanyt az ember fejezi ki. — Nem tuggya jaz 
ember, mire vírad.«

Latin hatásra mutat a solc, számos, pár, hét számnévi jelzők 
mellett álló főnevek többese: Sok nípek vótak o tt ! Számos boldog 
esztendőket írjál. Kívánom, hogy e pár soraim friss jó egíssígbe 
tanájjon. Két szemeimmel láttam, két füleimmel hallottam. —  
Érdekes itt az alany és állítmány számbeli viszonyának nagy
ingadozása. Különben nagyon szokásos többes alany' mellett az 
egyes állítmány. Ez a jelenség inkább sok taggal bővült monda
tokban fordul elő, mikor a beszélő elfelejti az előrevetett állít
mány vagy alany többes számát s így nem gondol a számbeli 
egyezéssel sem. — Felsorolásoknál, mikor több alanyról állítanak 
egy dolgot, az állítmány egyes számban áll: »Ltí, tehé“, dísztó,, 
csirke, ördög, pokol — döglött ott rakásra!« — A  nép szót 
csaknem mindig többesben használják, mert rendesen az emberele 
jelentésében áll.

Határozók, igekötők után élénk elbeszélésben, a gyorsan 
gördülő cselekvény éreztetésére, az állítmányi ige el-elmarad: 
»É n se veszem tréfára a dógot, aló neJci! feődhe teremtem a nyúr- 
gát, am másikat meg rá !«  —• Jankó ott mászkált a lajtorján; 
hát eccer csak, zuhé! le!  —  Ugyancsak eleven beszédben, a 
beszélő mintegy önmagával viaskodik, mikor az ellentét emelésére 
két mondat közibe odaveti a micsoda? kérdő névmást: »Mindenki 
ászt montta rá: na mán ennek kámpec! Micsoda? ety hét múlva 
ki vót nagyobb legín, mint Jóska!« (Egy legényről van szó, akit 
leütöttek, de igen kemény koponyája volt.)

N y e l v i  k i e g é s z ü l é s :  »Va11 kennek egy heverő lova?«
— » Vóni vóna, csakhogy nem ára való.« — »Enni ettünlc annyit, 
amennyi belénk fért, de inni keveset ittunk.«

Az igemódok használatában érdekes a kérdő mondatok fel
tételes módja: »Nem vóna magoknak eledó kis feőggyök?« (Vóni 
vóna, de nem eledó.)

H a t á r o z ó k .  A  -ra re ragos határozók közül említést 
érdemelnek: Halárra vált szegi”- feje. Hóttra verte. A  -ni inf. 
helyett: megyünk dologra (v. dologba). Mennyire tartya ászt a 
tyúkot? Oda van a piacra (hol?).
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A  -bői Ml helyett: -bán ben: együnk, míg benne tart. 
(A  biblia nyelvében: »Igyunk a borban, együnk a kenyérben.« 
Viszont azt mondják: Szereti ászt a jánt halálbúi (halálosan).

A  -tói töl rag néha hol kérdésre felel: Lábtűi feküttem. 
Fűtű-való-fa, -Nál nél -hoz hez helyett: elmennék én tinállatok 
egy este. Gyere minállunk. A  -ról rol: hol kérdésre: Mekkaptam 
hátűrrűl, a nyakánál.

A  módhatározó -ként rag helyett móggyára ragozott főnév 
áll: Neki ment bolom móggyára. — Mekfokta ezen móggyára 
(ekként). — Arra való nízvíst =  ami azt illeti. .

H a n g s ú l y .  A  debreceni ember hangsúlyozása igen erős, 
nagyon éneklő, kivált indulatos kifejezéseiben. Jellemzi az ú. n. 
■emelkedő hangsúly; t. i. ha a mondat dicsekvést, fenyegetést 
vagy gúnyt fejez ki, a mondat utolsóelőtti szótagjában a hang 
■erősödik és emelkedik is, az utolsó tagban pedig meggyön
gül és alászáll: »Gyere mifelénk, beverem ászt a kutya fejedet!« 
Hetykén: »Máj kilelem én az ű hateókját!« — »Nem ijjed am 
meg etyhamárjába!« —  Mérges, indulatos beszédben a hangsúly 
színe egy egész mondat folyamán lépcsőzetesen emelkedik fölfelé, 
legmagasabb az utolsóelőtti szótagban; az utolsóban pedig leszáll: 
»Tnttam én ászt, hogy gazember lessz az én kedves fijambúl?« 
»Mindig kötötte a kutyát | a karóho!«

Egyéb különösségek: A körülbelül határozót igen-nel helyet
tesítik: »A  hét utójjára igen elkíszül.« »Igen csak ott lesz« 
(valószínűleg ott lesz). Indulatos szólásban a tagadó nem-et el 
szokták hagyni az ige-elől. P L : »Bánom, ha megőrülsz!« =  nem' 
bánom, ha . . . Ha kérdik valakitől, hol van ez, hol van az s az 
illető bosszús és nem tudja, így válaszol: »Tudom én!« (= m it  
tudom én?)

S z ó r e n d :  »Ott a kovácsműhely előtt jöttünk-formán.« 
(Az ige mintha főnév volna!)

Ö s s z e t e t t  m o n d a t o k .  Az összetett mondatok mellé
rendelt fajánál az és, s kötőszót a meg helyettesíti: »Te kapálsz, 
-ém meg gyűtök.« (Ebben van néminemű ellentét is.) »Sok baj 
esik a fődö“, meg osztá11 nem is úgy vam mindé“ , ahogy kék.« 
(Itt nincs ellentét.)

Az akár-akár helyett sokszor ha-ha áll: »Ha tudod, ha 
nem tudod, nekem mindegy«. Ilyenkor mindig hangsúlyos.

Az ellentétes hanem rövidebb ha alakjában is használatos: 
»Nem ém bánom meg, ha te!«

Alárendelt mondatokban a hogy állhat mikor értelmében: 
»Mos, hogy kin vótam az új fődön . . .« —■ Időhatározói monda
tokban a fő- és mellékmondat élén mióta és azóta helyett sokszor 
mitülönfogva-—attúlonfoqva felel meg egymásnak.

Kétféle mondatszerkezet összeelegyedése: »Jobb száz irigyem 
legye111, mint ety szánakozom.« (Jobb, ha száz irigyem van +  inkább 
sz. i. legyen.)



V. SZÓKINCS, SZŐLÁSMÓBOK ÉS SZÖVEGEK.

1. Helynevek.

K ertek : Libákért, Köntöskert, Tócóskert, Bóldogkert, Sesta- 
kert (sexta), Sétákért, Yín kert, Osigekert, Homokkert, Csapókért,, 
Mórictelep.

E rdők : Csere, Monostor,. Gút, Haláp, Pacz, Fáncsika, Bánk, 
Nagyerdő, Apafája.

Puszták: Hortobágy, Ohat, Zám, Máta, Elep, Ondód, Zelemér, 
Kis és Nagy Hegyes, Ebes, Szepes, Ballag, Kösűszeg, Álomzug, Macs.

Laposok: Kigyósfenék, Nagyfenék, Míneslapos, Nagylapos,
Yölgyes, Kismérföldeslapos, Hosszúrét, Nyárjaslapos, Pincérét, Csőre- 
lapos, Nagy és Kis Meggyes, Paréjos lapos, Csécs laposa, Zsombikos, 
Kútasfenék, Zárni rét, Pólturás fenék, Nagy zsombikos, ítáclapos, 
Szászfenék, Fekete rét, Nagy és Kis Borsós, Bogárzó, Nyírórét, 
Mikelapos, Yajdalapos, Fertőlapos, Yérvölgy, Átkos főd, Akasztófa lapos.

Vizek: Köntösgát, Hortobágy, Árkus folyás, Sáros ér, Papér, 
Kadarcs, Kösű, Pecefolyás, Tócófolyás, Yésőlaposi árok, Kádár árok, 
Sebes ér, Tövises ér, Mátyás ér, Háromság, Görbe ér, Szíkér, Halas
farka : — Herepi tó, Fényes tó, Kenderátó tó, Csirizes tó, Halas tó, 
Székfoki tó, Kun Györgytó.

Dom bok: Szíkgát, Köntösgát, Kincses hegy, Basahalma,
Kettős hegy.

Utcák : Péterfia, Darabos, Csapó, Mester, Köteles, Morgó, Domb, 
Szappanos, Varga, Tímár, Cser, Bárány, Csemete, Yendíg, Borz, Kar,. 
Ződfa, Szent-Anna, Kaszaköz, Kutyaszorító zug, Bundi zug, Búrgondia, 
Kandia u., Bózsatér, Nyócház, Tizenháromváros, Újsor, Pircsi sor 
(Pércsi sor), Csícsogólapos, Temető u., Yígkedvfi Mihály-ucca, Hatvan 
u., Karcsú köz. Kis uj-u., Nagy uj-u. (ma: József kir. herceg és 
Simonffy u.).

Csárdák: Bárány, Leveles, Csícsogó, Nyúlás, Kadarcs, Látókíp,. 
Dugó, Gugyori.

2. Állatnevek.

Lovak: Bandi, Deres, Szajkó, Biszra, Badár, Piros, Madár-, 
Dáma, Sugár, Miska, Júlcsa, Imre, Laci, Pista, Rabló, Lámpás, Cézár, 
Hajas, Duna, Burkus, Gallér, Hundi, Bojtár, Piszra, Szilaj, Betyár, 
Gangos, Csillag, Tündér, Yezér, Gidrány, Fakó, Lepke, Szellő, Bál
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vány, Bátor, Büszke, Futár, Vihar, Vidám, Fukszi, Zivatar. —• (Érde
kes, hogy egy kivétellel mind két tagú n é v !)

K utyák: Burkus, Buni, Fürge, Fitying, Fickó, Gitár, Vitéz, 
Hundi, Huszár, Kesej, Piktor, Piszpirádé, Puli, Puni, Bajna, Vadas, 
Pincsi, Húpász, Mocskos, Fülők (nagy fülű), Hattyú, Fütyöri, Csemege, 
Ordas, Findzsa, (kis alakjáról), Duna. Sajó, Kávé, Bársony, Bunkó, 
Gsrajcár, Muki, Makszi, Kirolin, Fidi, Kami, Talpas, Kori, G-yilkos, 
Tarka, Lucskos, Tubák, Bodri, Vigyázz, Migongyará, Sündöri (min
dig az ember mellett sündörgött.)

Ö krök: Sodró, Jámbor, Daru, Hegyes, Gyöngyös, Puskás, Bigó, 
Csengő, Hajdár-bajdár, Szilaj, Gombos, Gatyás, Bojtos.

M alacok: Nagy koca, Kuszafarkú, Csuporbatermett órú, Angol, 
Kis kani, Nagy kani, Veres róka, Vín kani, Sáska, Csákó, Katica, 
Nagyfejű, Zsuzsika, Sima, Kesej.

3. Buliázat.

Férfiruha: Bekecs, bondzsúr, bunda, dolmán, guba,' ködmön, 
szűr, bekötő, deríkrevaló (mellény), ujjas, puszii, köce, csurapé, gúnya, 
mondír, hacuka, dóba.

Női rjiha: rokoja, rajthúzli, szoknya, lipityánka, víganó, kötő, 
dórik, vibler (bunda), bugyogó, botos, reklí, szerviánka, kamásli, 
bújbeli, tűllemálló, topánka, fíkető, párta.

Gyermekruha: fícsór, putina, kantus, tökfedő.

4. Család- és személynevek.

A  férj a feleségét szógám-n&k, ides szógám-nak vagy annyukom- 
n&k m ondja; a feleség a férjét az én uram-n&k, atyus-nak, apjok- 
nak, az én emberem-nek, a mi emberünk-neí vagy gazda-nak. —■ A  szüle, 
ha mások előtt beszél gyermekéről, így m ondja: a mi fiúnk, a mi 
jányunk; ha nem valami kedvesen emlékszik meg ró la : a kölyök, 
(leányról) az a bestia, az a kis rébék. A  gyermek az ap já t: ídes apám
nak, az anyját ides-nek v. ides anyámnak hívja. —■ A  cselédség a 
férfit gazduramnak, az asszonyt kisasszonyomnak ;  gazdagabb cíviseknél: 
nemzetes uramnak s nagyasszonyomnak;  a fiúgyermeket pedig kisgazd- 
uramnalc mondja.

Debreceni családnevek: Andirkó, Ari, Agárdi, Balajti, Barta, 
Bakóon, Bekecs, Boros, Burai, Bánki, Balog, Borúzs, Bige, Barcza,
Bogdán, Balázs, Bakos, Bácsi, Bátori, Böszörményi, Bajdó, Bisutka,
Baczonyi, Bakó, Borbély, Bence, Bordács, Bodó, Bundi, Bika, Bikk- 
falvi, Bányai, Bencsik, Bogyó, Biró, Bugyasi, Balla, Csanak, Osurka, 
Csáthy, Caajkos, Csanádi, Csobán, Csala, Czike, Csincsér, Csiszár, 
Csicsó, Cseke, Csorna, Csajhos, Dinnyés, Dienes, Deli, Daku, Dosóczky, 
Dajna, Dobó, Demjén, Dede, Dien, Elekes, Elek, Erdei, Ember,
Bszenyi, Farkas, Fórizs, Facsar, Fodor, Fonó, Fazekas, Faragó, Fűsűs,
Gulyás, Goncla, Gombos, Galambos, Gombkötő, Gerőcz (-cs), Halasi,
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Horváth) Hatvani, Huszár, Horog, Hajdú, Halápi, Harangi, Hadházi, 
Hűse, Juhos, Juhász, Jándi, Jánki, Ivó, Joó, Jójárt, Jóna, Jancsó, 
Jámbor, Kalmár, Kucik, Komlósi, Koszorús, Kabai, Kóla, Kovács, 
Kánya, Kallós, Kanóca, Kecskés, Kádas, Kádár, Kozma, Kulcsár, 
Kalászi, Kerekes, Konti, Lovász, Lencsés, Lovas, Lada, Láda, Lázár, 
Madar, Madarász, Ménes, Magyar, Méhész, Múzsái, Mike, Makó, 
Matkó, Makai, Mester, Murai,' Nyilas, Nyiri, Németi, Nánási, Osváth, 
Oláh, Orosz, Oroszi, Ökrös, Őri. Pelbárt, Pongor, Péntek, Porcsalmi, 
Pecze, Percze, Portörő, Pósalaki, Pávai, Pinczés, Kitók, ítankai, 
Szodorai, Szitó, Sallai, Salánki, Szombati, Simon, Simonfi, Sinkó, 
Sinka, Sárkány, Seregi, Szentesi, Szentgyörgyi, Seres, Sőre, Szanka, 
Szilvás, Szalai, Szijjártó, Törös, Törő, Tollas, Tótszegi, Tolnai, Tüdős, 
Tatár, Yányi, Varjas, Yarjú, Verendi, Yedres, Zong.

Eló'nevek, gúnynevek: Lencsés Nagy Bálint, Serpenyő Nagy 
Sándor, Pecsenyeszemű Szabó Jóska, Táncos Kovács Imre, Meszes
lábú Tót Ferenc, Macsi ’ Tót F., Hegyeshasű Balog Péter, Osucsi 
Balog János, Gyepenhegyes Szilágyi, Pernyevágó Szilágyi, Páva Balog, 
Suttyóm Balog, Cifra Kovács, Máié Kovács, Pirított Kovács, Yas 
Nagy Bálint, Tinókupec Nagy Bálint, Bot Nagy János, Sokkalapú 
Tót, Fircom Erdei, Pongé Szabó, Ürge Varga, Rühkenő Bagosi 
(mert a rühbetegségben levő lovakat gyógyította), Tepsi Horvát, 
Bodré Tót, Pogány Tót, Kefés Balog, Jójjárt Kovács,* Gacsos Varga, 
Nyekkencs Harsányi, Sohonnai Nagy János; Nadrág Nagy Mihály ; 
Kuli Nagy István; Cicu Nagy Sándor; Nyalka Somogyi; Tepsi 
Horvát; Kincsem Szabó; Kappam GyőrM, Sugori Nagy Sándor, 
Derázs Kecskés, Fúrú Szabó, Nagybajuszú Jóna, Ezereszű Kádár.

Cigány-gúnynevek: Pityke, Csecső, Hájas, Murzuk, Ezsi, Galuska, 
Szurok, Ruha, Kajla, Pillangó, Dandó, Setítpont, Nónó, Lányó. Cicás, 
Bangó, Totó, Malac Perke, Kacsari, Vicsori, Csóré Ferkó, Tücsök 
Bandi, Csömör Jankó, Muzsi Ferkó.

Zsidó-gúnynevek: Ösvíntaposó: maga szokta boltja előtt seperni 
a havat. —  Fakó-zsidó: nagyon sápadt arcú. —  Nyakigláb, N yú l: 
hosszúlábú. —  D eríkszeg: roppant magas és egyenes tartású. —  Nyak
tekercs : félretartja a nyakát. —  Gyengénszúró, Toliseprű: gyámoltalan, 
ügyetlen. —  Fakanál: sánta. ■—  Fekete retek : barna, napégette 
arcú. — Hóttigszegín, sohasem tud meggazdagodni. —• Csizmaszár: 
hosszú szárú csizmát visel. —  Z eller : zellerárúláson kezdte a keres
kedést. —  Kanpaszúj; paszullyal kereskedő. —  Ponyedrák: a zsidók
nak általános gúnyneve.

5. Szőlőművelés.

Csap: midőn a szőlőtőkén a vesszőt egy arasznyira levágják. 
—  L ógó : midőn a tokén a vesszőt egész hosszában meghagyják. —  
Porhajas: a két sor szőlő közt levő ormóbarázdába ültetett árva

* Jól járt, mert vásárra mentében felborult szekerével s c s a k fél 
lába tört el.
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tőke, melyet, mint egész hosszában meghagyott termővesszőt, a tőke 
mellé hajtottak s gyökereztetés végett fél méternyi hosszan befödtek, 
ősszel felhúztak, levágtak s mint gyökeres vesszőt az ormóbarázdába 
ültettek. —  Lesi tőke: midőn a porhajast elfeledik felhúzni, levágni, 
s belőle néhány év múlva a nagy tőke mellett rendesen nem jó 
helyen, új tőke képződik. —  Bigópalló: midőn a termővesszőt a 
földdel párhuzamosan félméter magasságban a szomszéd karóhoz 
kötik s a fürtök mint hidról, pallóról csüngnek alá s igy a rigó is, 
a vesszőre állva, kényelmesen csipkedheti a fürtöket. —  F é lfa : 
midőn a termővesszőt nem vágják csapra, de lógónak sem hagyják, 
hanem felehosszában metszik el. — Az anyáról húzni: midőn a tőke 
mellett levő üres helyre magáról a tőkéről húznak le egy vesszőt s 
ebből nevelnek szomszédtőkét, mindaddig az anyján hagyva, mig az 
meg nem erősödik. —  Árva tőke: midőn az anyáról húzni nem lehet, 
hanem más helyről kell hozni egy gyökeres vagy sima vesszőt, hogy 
abból az üres helyen tőke nevelkedjék. ■

Szőlőfajták: egres, gohér, bakar, juhcsecsű, paszatuti. Almafaj
tá k : alföldi borízű, Simon.ffi piros, búzás, kormos, nyest, paris, arany. 
Szilvák: bercencei, duráneai, veres, hódi. —  Kajszin  barack; pándi 
m eggy; gudric körti (muskotály körte).

6. Ételek.
Levesek : eperleves tiszta, gyűszűfánk, csipkedett tiszta, görcsös 

galuska, tísztagomba, laska, felvert galuska, csigaleves, kömímmagos 
L, aprókáposzta, kalarábé, cibere, pirított tiszta, lebbencs leves.

Vastag étel ■' karimás kása, töltött káposzta, szuszinka, öhöm, 
tejes gombóta, pulicka, paszúj, kása, kukó, tísztáskása, zöld paszúj, 
tökkáposzta.

Tészták: fánk, csőrege, fonatos, pogácsa, angyalbögyörő, rezs-, 
dereje, lekváros dereje, darunyak (hosszú tésztapálcák, eltördelik, 
zsírban pirítják s túrót hintenek rá), rítes, bélés, kolompíros és 
túrós galuska, szabógallér (mazsolás laska, pirítva egy-egy kis lábosnyi), 
dübbencs, lángos, bundás kenyír, pite, tísztasulyom, palacsinta, kür
tös fánk, arangaluska.

Más egyebek: rátotta, szílvaíz, tőtött bagdány (főtt tojással 
töltött sült), zsendice, gulászta.

"Vegyes tájszők»
á jer : levegő. ágos: ágas, kútágas.
acci, hocci: addsza. agyafúrt: furfangos, [egy férfinél.
acsarkodik : valakire egész erejéből ágyas: nem becsületes nőszemély 

mérgesen rákiált; vagy : ordít, ágyás : a szérűben széthányt nyom- 
sir veszettül. tatai való gabona. Szólás:

ágál: henceg, fennhordja orrát. »ágyásba vágta azt a vackot!«
agonizál: az időt haszontalanul (Mikor a gyerek összedöngöli

tölti. az ágyat.)
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állongat: állítgat.
andalog: elmélázva, másra nem 

ügyelve megy. (Járja az andal- 
gót v. andalgóst =  elbámész
kodik, csámborog.) 

áporog : a leves, ha elhűlőben van. 
anyányi csirke: anyanagyságú. 
ászok: az a gerenda, amelyiken 

a bordó áll. 
akkurátos : a. ember : helyre ember. 
átálvető: tarisznya, szeredás. 
alterál: zseníroz (éngem ez a dolog 

nem a.) 
alkalmasint: valószínűleg. 
bébillér : segítő munkás asszony. 
botos: harisnya. 
bibircsó: pattanás az arcon. 
birbitél: kaparász, motoz valamit. 
babra: b. munka: kicsinyes és

nehéz. 
bágé: bámész.
bakfütty: gyermekjátéknak egy

neme. 
bakó: tarisznya.
bandzsalog: elbámul (bandzsali). 
barkács: olyan ember, aki sok 

mindenhez ért; barkácsolni : 
faragcsálni. '

belga: hibás nyelvű. 
berkei: eltökít; elcsen, lop. 
befon v. befűswl vkit: megcsal

(anyagilag). 
beleízelődik: belekezd vmibe s

megkedveli. 
benyakál: megeszik vmit. 
bíbelődik: bajlódik vmivel. 
bicsaklik : botlik a nyelv és a láb. 
bicskás : veszekedő, gonosz ; tré

fálva is : te bicskás ! 
bikanyál: az a selyemfinomságú 

hófehér képződmény, melyen a 
pókok tavasszal és ősszel fenn 
a levegőben nagy útakat tesz
nek. A  nép a bika nyálának 
hiszi.

bijog: bélyeg, pecsét: az állatokra 
sütött v. irt bélyeg. 

birke : apró szőrű bárány.

bitangol: kóborog. 
bízserél: ujjheggyel csiklandoz. 
berena: deszkakerítés. 
beleszuszakol: sokat töm bele. 
böte, b. lábú: (görbe, lőcslábú). 
bötyörész : elbandukol, cserkész a 

gyerek és az idős ember. 
bodon (bődön): faedény, melyben 

lisztet, zsírt tartanak, vagy 
télire juhturót tesznek el »érni«. 

bütykös : korsóhoz hasonló cserép
edény.

büdöskü: kén. (Büdöskűszin pa- 
szuj)

bekötő: a paraszt emberek nad
rágba kötött téli, alsó, csikós 
ujjasa. 

budi: árnyékszék. 
bugjos: borzas hajú. 
bunkó: botvég.
bakma: »egy bakmát se kapsz.« 
baggadoz: akadozva beszél. 
bíkasó: kavics, (a béka nyalja la

posra). 
böcsmöl: becsmérel. 
butuj: buta.
bocskor : tréfásan a láb, (eredeti

leg : csizmaszárból készült, szíj- 
jas lábbeli). 

belevész: »beleveszne még az apjába 
is, ha eccer ivutt!« 

bicékéi: kissé sántít. 
cábár: pongyola, szakadozott öltö

zetű.
caflat: sáros időben jár-kel. 
canga juh: kivert juh. 
cankózik: lót-fut, sokat jár-kél. 
cécó, hajcécó: dáridó. 
cigánkerék ,-kézen-lábon szélmalom

vitorlaként való forgás. 
cigánkodik: szemtelenül kunyorál. 
cigánpurgyé: cigány gyerek. (Az

után : általában meztelen gyerek). 
cibál: erősen húzgál. (ne ciháid a 

hajam!)
cibere: szilvaízből cseresznyével 

készült leves. 
cinadró: macska.



csitri : kurtahajú kis lány. 
csajbókos: szeleburdi. 
csajka: a katonák bádog ételes 

edénye.
csajkos, csatkos: csatakos, sáros 

a ruha alja. 
csapó: a kasza nyelén levő görbe 

fácska.
csápól: az ostorral csapkod. 
csatit: lármáz.
csutorái: nyelvel (az asszony). 
csenevészedik: elsatnyúl. 
cserdit, cser g et: az ostorral. 
cserje: csalit, bokor. 
cserkészik: a malac, mikor kieresz

tik a legelőre szarhászni. 
csermái, csirizei, csízei: lop. 
csesz: kissé érint (pl. laptával, 

mikor a gyerekek azt mondják: 
»eseszís nem írís«). 

csatépaté: csetepaté, 
csöföntös, csángó: bolondos (tréfá

san).
csihe : »egy csihe szína« kis sze

kér széna.* 
csimpajkódziJc: csipeszkedik a gye

rek vkinek a nyakába v. 
ruhájába. 

csobán : hordóalakú kerek faedény, 
hengerded része keskenyebb, 
mint a hordóé; a szekéroldalon 
csüng, vizet visznek benne. 

csóva: szalmacsóva, tűzcsóva. 
csörtetís: csörtetíssel megy a kutya, 

az erdőben. 
csunda: csúnya ítél; cs. kíssig !

(mondják a csúnya emberről.) 
csüröl: töltöget, folyadékot. 
csoszogó: papucs. 
csepegő: eresz.
csámborog: cél nélkül jár-kel. 
csurapé: a felöltő tréfás neve. 
csalafinta, cselefendi: csintalan, fél

eszű. 
császkál: járkál.

csepereg: az eső. [szol.
csömöszöl: összenyomogat, gyömö- 
csuhaj: a tengeri lehántott héja. 
csónok : a dísztelen bakkancs. 
derce: a sűrű szitával csak egy

szer szitált liszt (dercepogácsa,, 
d. kenyér). 

dísztelen: éktelen. 
dévánkozik: tétovázik. 
dimatlan : nem csinos, idomtalan. 
dikó: kis heverő ágy. 
durúzsol: halkan dúdol. 
díbol: összehengergődzik, hány-vet.

»ne díbold össze ászt az ágyat!« 
d ij: »a tavaji dijára jutott« (egy 

embernek, akinek a múlt évben 
fájt a lába, most újra fáj.) 

dísztó: disznó ; és : csúf. 
dosztig : d. elég ; busásan jól lakik.. 
dunyha: dunna.
dödöllő: tésztaféle ; túrós dödöllő., 
döngöl: díbol.
dögönyöz: öklével elver, v. megnyom. 
drusza : cimbora, vagy : vele egy- 

nevű.
dübbencs : kenyérlisztből sütött, ke

letien, vastag tésztaféle. 
dürücköl: öklével megnyomkod(há- 

tat). '
döncsi : kicsi kövér gyermek. 
dandár: »itt nincs olyan nagy 

dandárja a homoknak, mint ott.« 
(L. Arany: »Most a van dan
dárja réten a munkának.«) 

derogál: nem tetszik neki. 
danolász ■' dalolgat. 
elcsen, élcsirízel: ellop. 
eltájolódik: gyönyörűségében elbá- 

múl.
élesmosó: cirokból készült edény

mosogató. 
éllófol: elszalad.
émetten, ím etten : ébren, félálómban, 
élpotyázza az időt: haszontalanul 

tölt.

* Vő. Aranynál: »Béresek között is tői cudar csillésnek« (Toldi).
A szerlc.
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elpüföl: elpáhol.
ekhó: szekérernyő, négy rúdon.

Ekhós szekér, 
elbődörög: elbandukol. 
elrak: megver.
elhusángol: megver, vesszővel. 
elkapatott: kényes. 
elkámpicsorodik: sírva fakad. 
ellókhecel: elinal, elkotródik. Mond

ják : lókhec! kotródj, szaladj! 
előte: magas félholdalakú, legin

kább tapasztóföldből készült 
fedő, melyet a sütőkemence 
szájára tesznek. 

elszellent, elszelel: elillan. 
ebül gyűlt: csalárd, alávaló módon 

szerzett. 
egyház után való főd : 3 hold. 
egíszlen: teljesen. 
éhhas: éhes has. 
élőmózsia: élelmi szer. 
elmúlaszt: megszűntet (Ez az ír 

nem mulasztja el a kilíst). 
eltökít: ellop, elberhel. 
erányos : illedelmes (ember), jóra- 

való.
elcsepellérez: apránkint eltökít,

oszt, vág, mér, szűr stb. vala
mit, Elcsepelléreződött: aprán
kint elfogyott a vagyon. 

érdekel: Ekkis fával érdekli a 
tüzet. Szóval érdekelte. 

esőlík: olyan lenyúzott bőr, amely
ből enyvet csinálnak. 

eszélőkös: nem épen bolond, de 
elég esze nincs. 

ezembe: azonban. 
elcsábúl: elkábúl. 
elnáspágol: elver. 
falámol, halámol: mohón eszik. 
favágító: f. hely : favágó hely. 
fecsegi. fecsegő. 
félti: fene.
feliázni: vándortarisznya. 
findri: eleven. 
fináncfenekű: eleven. 
fiticsd: mutasd. 
farol: a ló, mikor fordúl.

fattyúzni: a tengeriszál mellől k i
szedni a sarjuhajtásokat. 

fertáj főd : negyed telek, 14 hold. 
fináncot: zaklat, kínoz. 
fonatos : összefont, kétszárú, forró 

zsírban sült tészta. 
fordított kása: zsírban megforga

tott kása, máskép tisztás kása. 
felveti: az ágyat megveti. 
fülbemászó: piros-fekete kabátos 

bogár, berena tövén mászkál. 
farmatring : a lószerszámnak az a 

része, mely a hátról a farra, 
a hátnlsó lábak ináig van le
kerítve.

fokad : a fa tavasszal, rügyezik. 
foktom: tett (ha foktomra kerül 

a dolog.) 
frász: nehéz nyavalya. 
fuccsol: elfuccsolta a dolgot. 
fuka: egy icce meg egy meszely, 

régi mérték a malomban. 
furkó: el nem hasogatott fatönk;

vele törik a csert. 
futkorász: ide s tova szaladgál. 
fecske-locska: fecsegő. 
feleszeg áron: féláron, értéken 

alól.
ficsór: a lábbeli tréfás neve. 
fusskati : a futrinka bogár. 
farta nye ! : mikor a lovat fartol- 

tatják.
gagyog: a gyerek, gőgicsél. 
gémberedik: a kéz a fagytól. 
göthöl: köhög, (göthös ember). 
góré: tengeritartó. 
gezemice : apró venyige, töre-mora. 
gidi: kis kecske; és az első ele

misták gúnyneve (így is gidi- 
pacal).

gomoja : összegyúrt s megszárított 
juhturó, amelyikben nincs savó. 

górál: hajigái.
görhe máié: tengerilisztből készült 

pogácsaféle. 
gebeszkedik : felfelé kapaszkodik. 
gulászta : a tehén megellése után 

az elsőfejésből készült zsendice.



29

guriga : karika (a cérna karikáját 
hívják így a gyerekek). 

gyepü: venyigekerítés, a kertek 
körűi, mellette mély árok. 

gerággya : garádja ; töltés. 
gyászol: fut, eloson ; gyász! =  

uccu ! (gyermeknyelv.) 
gabajít: összeszed, összehoz ; fel

ölt (ruhát). 
gáncs ; gáncsot adni birkózás köz

ben.
gyalít: elzsibbaszt, enyhít. 
gyalog szarka, gyalog sátán: a 

híradó asszony, aki a lányt 
kérető legénynek hírűi viszi, 
mit izennek a lány szülei. 

h a j: h é j; kolompírhaj. 
hajbókol: bólingat. 
hajkurász: kerget, keresgél. - 
fiaskó: a kis gyerek hasa. 
hancúzik, hancúrozik: a gyermek 

lármásan játszik v. veszekedik. 
hengerbuckot v e t : a fején keresz

tül fordu l; hengerbuckozni. 
Jieprecsóré: silány eledel. 
hirintóka: hinta. 
hőköltet: hátráltatja a lovat. 
húzalkodni : egymást húzgálva, rán- 

cigálva veszekedni. 
hutykora: bicska. 
haduvál: hazudozik, nagyít. 
habók : bolondozás ; »rájött a ha

bók ja«. 
hajdonfűtt .'fedetlen fővel. 
hidlás: istállóbeli híd. 
hóguja : hóból gyúrt golyó (hógujá- 

zik).
húz vkihez: 1., hasonlít hozzá, 

2., szereti. 
háta: mióta. 
hászíja: házhíja. 
hó'börgó's: félbolond. 
hűről: áisznóbelet tisztít hurká

nak. 
húrít: ordít.
hátbadüff: ökölcsapás a hátra.

(Adok egy düfföt!) 
haj j é : persze, na igen !

hasló: heveder (a lónál). 
hékás: kóma, hé.
M börödött: hóbortos. 
harmaggyára: harmadszor. 
hereg: a haldokló, a nagybeteg, 

az üres ház. 
hókon, hókonyon ütni : tarkón. 
homájkípű: haloványarcú. 
hájfejű : nagyfejű, tökfejű. 
irsokál: írogat. 
isztikél: kínlódik valamivel. 
iromba: i. tyú k : tarka, vegyes,

szinű.
íte-bíre : ítíjír, bíríjír szógál. (Été 

bére.) 
iszkurál: ösztönöz. 
íssz ki ! : a kutyát így kergetik ki. 
ígedelem: eriggy innen az ígede- 

lem be!
iszka: mikor a pityke épen a lyuk 

szélére esik, kiáltják a gyere
k ek : »iszka, kivisz!« s újra 
kell lökni. 

ímejeg: az üres gyomor, vagy a 
megcsömörlött. 

instál: kér. 
í r : kenőcs.
írmag: orvosság ? Nem kapni ászt 

írmagul s e ! 
ízetlen: a gyerek, mikor nem leli 

helyét. .
ízibe: hamarjában. 
juhásztat: megszelidít. 
jányos : aki szeret a lányok után 

járni.
jákha : szem »E riggy innen, mer 

kiverem a jákhádat!« 
kácsingódzik vmire: vágyakozik. 
kacska: aki felső és alsó karját 

nem tudja összehajlítani. 
kajmós : kajmós lábú : befelé gör

bülő 1.
kajtat: keres, kutat összevissza. 
kahol: köhécsel.
kalamol: motorász, kaparász, tesz- 

vesz.
kanta : vizhordó edény ; mázolatlan 

korsó. .
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kondír: vas főzőedény, füles. 
karám : juhakol.
katlan: földből v. téglából épített 

főzőhely. 
kikotor : kutat; vagy a szemetet, 

vagy a kéményt; kíminkotrő —  
kéményseprő. 

kitráncporál: valakit kiküld v.
kilódít a házból. 

kivetőbe van : nem sokat adnak 
rá, értéktelen. 

kurvagörcs: pattanás az arcon. 
kutyapecér: sintér. 
k o jto l: füstöl. 
kojtorog: füstölög. 
komor l ó :félig kiherélt ló. 
kalingyál: kezével hadonász. 
kancsi : kancsal (kancsi pilátus). 
kandi: kiváncsi, (kandikál). 
kanfaros: az olyan ház, amelyik

nek széle-hossza egy és nem 
tűzfalra van építve. 

kotu: az állott víz. 
kredenc: szekrény (benne áll a 

kenyér).
kom ót: szekrény (asszony! ruhák 

tartója).
kanyartt : a marha evésére mond

ják, mikor a fűből nyelvével 
lekanyarit egy csomót. 

kanyargat: jégen csúszkál. 
kótya : gyermekjáték labdával. 
karatyol: fecseg. 
kárpálódik: zsörtölődik. 
kártus: faedény.
kendermagos tyú k : pettyegetett 

tollú.
kengyelfutó: aki gyorsan tud futni. 
kesej l ő : fehér lábú pej; kesej 

szőlő: félig érett. 
k lseji: késői (vetés). 
kóbori: kóborgó. 
koboz: keres, kutat. 
kokány : k. órú ; vagy : fene gyerek. 
kölönc: kút-, órakolonc. 
kom pi: kolompír.
kordúl: a kapu; az éhes has: 

megkordúl.

kommendál: ajánl. 
kondit: bondítja a harang a hár

mat.
kotlik: nagy bádog főzőedény a 

katonáknál. 
kótog: kopog, fával. 
kikottyant :v mit kisaalaszt a szá

ján.
kotyfól, kotyvaszt: rosszúl főz, 

habar.
kotyog: a tyúk; s a kulacs, hordó, 

has, ha kevés van benne. 
kóvájog: bolyong, kóborg (ember, 

varjú).
kötís: kötésig ér a víz, derékig. 
kötölőcködik : hibát talál abban is, 

amiben nincs, (különösen a 
gyermek). 

kőttes : kerek, kissé barna kalács, 
nagyobbfajta pogácsa. 

kilís : kelés (a nyakon, a testen). 
köziílakaratúl: közös akarattal. 
kucik : a boglyakemence mellett, 

körülte való padka ; belől: sut 
a neve. 

kopciliér : korhely, bitang. 
kuszm ír: tolvaj, 
kutyúl: kavar.
lábos : 3 lábú cserépedény s ahhoz 

hasonló nagyságú nem 3 lábú 
edény is. 

kerezsi korsó: égetett fehér korsó, 
mázolatlan. 

kajafintás: félrement, göi'be (edény 
széle).

kákó: egyik végén görbe fa. 
kár á l : a tyúk. 
kusztonoz: ösztönöz, nógat. 
kápás : nem kápás az ember feje !

(káptalan). 
kezes: k. bárány =  szelicl; k.

szolgáló =  tolvaj. 
kim urított: meghalt (megvető ér

telemben). 
kócé: kisebb diák neve. 
kódusvonat: lassan járó vonat. 
kornyikál: a disznó, mikor éhes ; 

meg az, aki rosszúl dalol.
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kótyogós: beteges, kábult fej. 
köti magát: nagyon ajánlja magát. 
köty fő tő l: kutyúl. 
kuksol: meghúzza magát. 
korc : gatyakorc, szoknyakorc, ráne. 
kiadó: a lányt kiadó násznagy. 
koporcol: sebesen megy. 
lantorna : állati hólyag, melyet ki- 

szárasztva az ételes fazékra 
szoktak felkötni, mikor viszik 
ki a mezei munkásoknak. 

lazukál, lazsukál: az időt haszon
talanul tölti. 

lazsnakol: elver.
lepenyeg: a bikának a szügyinél 

lelógó hússá, lebernyega. 
leveles : akinek van a rováson. 
ledobban: lerogyik, elájul. 
libakertes : a »Libakert«-ben ker

tészkedő. 
lőkődik : vetődik ; pl. »belökődött 

hozzánk.« 
lébernyegeskedik: felöltözetlenül

tib-láb.
lesipecsenye: laeikonyhán, amit

régen várnak; disznóöléskor 
pedig a perzselt disznó lehú
zott csülke, amit a gyerekeknek 
adnak.

líhó: bortöltögető, csöves faedény. 
likprádli (Lichtbraten): gyertya

pecsenye : a mesteremberek,
mikor ősszel a gyertyavilág 
mellett való dolgozást elkezdik,
az ú. n. likprádli evésével
mintegy ünnepiessé teszik a 
kezdés napját. 

locsos : a puha körte, szilva ; l. idő 
=  mikor esik as eső, sár van. 

lódújjkassza: persely. 
lompos : a nágyszőrű kutya. 
lepárjál: lemásol (irást). 
lim el: szalad (uccai gyereknyelv). 
lohajt: nagy széllel megy. 
lapatyol: fecseg. 
lötyfőtől: a vizet csapkodja. 
lefest, lerajzol ■: vkit más előtt le- 

böcsmérel.

la jtorja : létra.
látránkodik : láb alatt van, kapcás- 

kodik, kötölődzködik. ■ 
megmurúl: meghal. 
maszmókol: immel-ámmal tesz

vmit.
Matuzsálem: öreg ember. 
magló dísztó: tenyészdisznó. 
matring: egy kötet cérna. 
m áié: tengerilisztből sütött po

gácsaféle ; ha vastag: »görhe 
máié «. 

málészájú: mamlasz. 
meresmereviil: egészen, tetőtől tal

pig-
m otyó : ruhacsomó. 
megbűbol: megveri (különösen a 

fejét).
megrühet: a disznó a kantól. 
mészkemence : gyomor ; részeg em

bernek mondják: »lg a mész
kemence !« 

mangurúl: mángorol. 
marcangol: összefogdosl vmit. 
masina: gyufa. 
m oszat: hulladék, szemét.
•mázgál: bemázol, szennyez. 
motymorlkol: motyog. 
mírce : a vékánál kisebb mérőesz

köz.
motorász: kaparász. 
marmancs: kisded. 
mancsi: malac.
mécskődők : a mécsesnek az a része, 

melybe a belet beleteszik. 
megbolház: megtizedel, megritkít. 
megmacskásodik: összebonyolódik, 

összegörcsölődik. 
megmarjúl: a fájdalom bele áll;

kimarjál =  kificamodik a láb. 
megpiszkol: összeszid. 
mélázik: ábrándozik. 
motosz, motocka: rögeszme. 
motoszkál: a fejiben valami: vmin 

tűnölődik. 
mukkan: meg se mukkant! 
m uti: mutasd! 
nyomás: legelő rét.
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nyápic: gyenge, sovány (víkonpízű). 
nyargaló: a törökvilágban a Debre

cenben járt török követek fárad- 
ságídja; más néven patkópénz. 

nyakvas : nyavalya. (Eredetileg : 
büntető eszköz, amit a nyakra 
kapcsoltak.) 

nyögvenyélő: széles la.skákra elvá
gott s azután kézzel elszagga
tott tészta, melyet túróval vagy 
zsírban megpörkölt kenyérmor
zsával kevernek. 

nyútófa: egy méter hosszú hen
gerfa (bot), mellyel a nyutő- 
deszkán nyúttyák a tisztát. 

nyútósztat: kiteríti, kinyújtja a 
halottat.

nyúlárnyík : terebélyes bokrú mezei 
növény (spárga). 

nyakóc: puszta, csupasz nyakú; 
arra is mondják, aki félretartja 
nyakát. 

nyámmog: lassan eszik. 
nyavigás: nyavalyás. 
nyúlánkódzik: olyan után nyúl, 

ami magasabb, mintsem elérje. 
nyúlángódzik .‘ pl. a rojt a ruháról, 

a széna a szekérről. 
nyösztet: a gyermek, nyöszörg 

álmában. 
nyúzbál: összevissza húzgál vmit. 
nyízbál: ollóval v. késsel nehezen 

darabolgat valamit. 
nyőstín : nőstény. 
orgonái: kiabál.
őr j a : (szalonna): a disznónak

húsos hátgerince. 
öreg : 1., nagy, öreg A ;  2., késő: 

öreg este. 
őgyeleg: ödöng, jár fel s alá. 
őgyeltt: elegyít.
ösztörü: horgas szeg, amelyre a 

mészáros a húst felakasztja. 
örvivel: ürügye alatt. 
pakom part: pofaszakái (Backen

bart), tréfásan: takompart, 
padm aj: pl. gödörben, gödör olda

lában újra beásott nyílás, vagy

tér. (A sír oldalában is, ahová 
a koporsót teszik.) 

palizsna: az a tojás, melyet a 
tyúk vagy liba alá tesznek, 
hogy tojásra kecsegtesse. (Néha 
meg is csalják: tojásnagyságú 
tököt tesznek helyette.) 

pustól: a hó, mikor kavarja a szél. 
p is it: a vér, mikor erős sugárban 

ömlik. 
puszii: ujjas, kabát. 
parázs: parázs píz =  »sok jó 

parázs pízt bevett«. 
pákászol: ímmel-ámmal csinál vmit. 
p réz li: reszelt zsemlye. 
penz l i : ecset.
pokorra való : a rossz gyerek neve. 
pokol: gyomor; részeg embernek : 

»íg a pokol, ügyi?« 
peteket csapni: valami nagy bajt 

vagy fonákságot csinálni. 
peslékel: ki- s bejár. 
pesznyes: gyámoltalan, beteges. 
pacuha: cábár.
pocskondiáz: bepiszkol; legyaláz, 

leszid.
pokoliéin : telhetetlen bélű. 
ponktomosan: pontosan. 
perváta : ganaj, vagy piszkos, büdös 

hely.
ponyókán, panyókára: könnyedén, 

pongyolán. 
pocokszeg: nagy vasszeg. 
potyorász: az eső, mikor lassan 

esik '
pukkantó: a felfújt papirzsacskó 

(gyerekny). 
putina: kis gyermek nadrágja

ujjas mellénnyel egy darabban 
(neveddrád). 

puttonfenekíí: findri, ugrifüles. 
ribanc: ronda, neveletlen. 
rátehénkedik ; a gyermek az asz

talra, mikor könyökét is fel- 
ra jtoja : létra. [teszi.
rücskös kípw: himlőhelyes arcú. 
ríszes: aki a gabonát »ríszibűl« 

learatja, feltakarja, elnyom*
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tatja. Á  búzát leginkább kilen
cedén v. tizedén, az árpát pd. 
hetedén v. nyolcadán szokták 
learatni, feltakarni, elnyomtatni. 

riszá l: ráz ; különösen arra a nőre 
mondják, aki rázza a farát. 

röhög: a ló, mikor meglátja éhe
sen az abrakot. 

rúgott bornyú: a csecstől elválasz
tott borjú. 

szilajon: gyorsan! 
szakajtó kosár: melybe a kenyér

nek kiszakított tésztát teszik, 
a szakajtó ruhába takarva. 

szemetel: az eső, mikor apró sze
mekben, csendesen húll. 

szemeszöktibe: hirtelen. 
szuszka: aki az orrából beszél, 

valami szervi hiba folytán. 
szivárványos k ú t: szivattyús kút. 
szeredás: tarisznya. 
szamuktól: szaglász, keresgél.

' szipákol: pipát szí. 
szipog : a, sirást lassan-lassan el-el

hagyó gyermek. 
szotyós: a locsos körte. 
sikma: sipka. 
szegy fűn ülni; asztalfőn. 
sikari: sovány. 
sifritel: sertepertél, tíb-láb. 
sűrít: ki- s bejár, tesz, vesz, do

logba megy elő; vmi tervet 
forral.

salapál: csapkod, felé vág. 
saslódik: ínséggel küzd. 
sancol: töri magát, testét, szenved. 
savat: neheztel.
sérafikál, somfordál, sertepertél: set

tenkedik, jön-megy. 
siheg: a mellbetegek fúladozó 

hangja. 
sillámlik: tündököl, ragyog. 
suprikál: megver. 
susma : ügyetlen, hülye. ■
szuszmókol: szuszogva motoszkál. 
sündörgődzik: hízeleg (kutya,

macska). 
szabadság: nagy vásár,

OLÁH G . :  A  D BBR. N YELVJÁRÁS.

szuszmog, szöszmötöl: motozva csi
nál vmit. 

slírt k i ! :  issz k i! (kutyát ki
zavaró). 

spiller : kártyajátékos. 
szútyongat: ösztökél. 
sicc ki ! kacc vácra ! sinadró! :  így 

zavarják ki a macskát, 
spórol: takarékoskodik. 
suppant, suppaszt: üt. 
silcér: »nem vót benne sikér«, 

mondják a ki nem kelt magról. 
tergenye: teher, (tergenyés szamár). 
tuszkol: odakényszeríti, erősza

kolja, menjen; odatuszkolja. 
tanyázik: ismerősökkel elbeszélget. 
takaró: aki a gabonát learatja. 
télizsdedtéli: csordúltig tele. 
tempó: rossz modor, szokás, termé

szet.
temíntelen .' tömérdek. 
tüllemálló: bő női felöltő neve. 
tó'zek : trágyából gyúrt tüzelőszer. 
táborszájú szé l: erős szél. 
testál: az állat, mikor döglik. 
teperedik: a földre ül szélesen. 
tutujgat: kis gyereket csucsujgat. 
tukarcs: maroknyi széna, szalma- 

gombajik. 
tángál: 1., megver ; 2., segít vmi vei 

(ek kis pízzel az annya tángájja). 
tapicskol: a sárban tipeg-topog. 
tessík-lássík munka : látszatra való 

munka. 
tetésen: tetézve. 
típász: megtép.
tojókázni : a tyúkot megtojózni. 
törzs : a fűnek, szénának lekaszá

lás után ott maradt csonka része. 
takompóc: taknyos kölyök. 
tokjó: gyenge -bárány, 
uccatüze: huncut, garázda gyer- 
újfent: újra. [mek.
újság: új hold; új gyümölcs. 
uzovál: használ.
ülőke: a ház előtt levő kis pad, 
vácsét M át: aki bajba kerül, segít

ségért kiált.
3
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veszők fe j e : bolondos. víkonpízü: sovány.
vaszárol, kivaszárol: kiveszi a szót vinkó: seprűbor, rossz bor.

a hallgatag emberből; »alig tűt- veréce : léckerítés ajtója, v. a pitar
tam belőlle kivaszárolni egy lécajtója,
árva szót!« vígeslen vígig : végesvégig.

vakmeleg: tikkasztó meleg. zábigyerek .'törvénytelen gyermek.
vállas: széles vállú. zohorál: zsörtölődik.
vánnyadt: fonnyadt, összeaszott. zúgattyú: vonalzó, vagy vonalzó
veselkedik, neki v .: nekifohász- alakú deszka, melynek kifúrt

kodik, nekidől vmi munkának. végébe madzagot húznak s for-
vontató: oly mennyiségű learatott gatják, minek következtében

gabona összerakva, amelyből mély búgó hangot ád. Gyerek-
egy, vagy másfélmétermázsa játék,
szem jön ki. . zsebbeli : zsebkendő.

vakerál: hazudozik. zsizserahad: ahol sokan egyszerre
vacok: ágy. [a gyerek.) ordít. beszélnek. 
virdít, v irn yít: vinnyog (a malac, zsinatól: lármázik, zajong.

8. Szólások, közmondások.

Ahun fínyes, ott egyenes: így intenek vkit tréfásan arra, hogy
este a sárba vagy vízbe ne lépjen.

A  dohos kásának ára futamodott: értéktelen vmi nagy becsben 
részesült.

Alszik, mint a juhászbunda.
A  veréb lípíst megyen: sohasem lesz abból semmi.

í A  jászol já r  a tehén után; mikor vki nem lát dolog után, ezt
mondják neki.

A  más héten: a múlt héten.
{_A jó  pap is hóttig tanúi, mégis ostobán hal meg.

A  főd lefekszik, meg felkel (hepehupás). .
A  ti ríveteken ment e l ; ti vagytok az okai, hogy elveszett.
A  lába szárán csapja a legyet: korhelykedik. 
Alig lehet szót vájni belőle!
A ra  az út, amere a kerékvágás: el lehet menni!

! Akki dllig kurta, dílután sincs fa rk a : ki milyen fiatal korában, 
olyan lesz öreg korában is.

Ászt míveli, mint a várvírasztó: arról mondják, aki lót-fut, 
lármázik, sürög. .

I A z okos nem harakszik meg írté, ab bolom meg had hara- 
guggyík.

Akár inde, akár unde: akármit beszélsz, ,
Akkor még tolipennával Írtak: régen volt. 
Asz monta, hogy ötezer ötszáz ötvenöt: hányt.
A  város nyakába tutták a fizetíst: annak számítják be, az fizeti.
Ára van annak : drága az! 
Ammék kutyának veszett nevít kőtik, veszni kell annak!

{  Ak kecske se menne a vásárra, ha nem ütnék a hátújját.
w
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Akki hátúi marad, húzza be az ajtót. 
f Anniit szabad Jupiternek, nem szabad ászt az ökörnek.
I A  te neved Hallgass!

Alszok egy súgdrt: alszom egy nagyot.
A z az w kenyere, bottya: abból él.

(A sz  hinné az ember, mikor megy, hogy jö n : lomha munkásról 
mondják.

[A z asszonnak három szüksíges : bű píz, kellemetes fírfi, száraz fa. 
Akar a kutyának mondanám, akar neki.
Barangol, mint az Orbán lelke.
Behúszta maga után az a jtót: olyan rossz emléket hagyott 

maga után, hogy ha arca van, nem mehet többé arra a helyre. 
Büdöss, mint a vesztís.
Badáros fiú : gangos, nyalka legény.
B e vaót káfolva: részeg volt.
Be nem szeretem gyerek vagy!
B iz úgy szegínt : úgy van !
B áli! bika! veres bornyú! :  arra mondják, aki megcsudál vmit. 
Beteg fekszik, felkel eszik, meg lefekszik: ha a beteg enni kér. 

[ B ű  szüret, nacs csizm a ; esőtől szaporodott a bor.
1; Bunda köpenyeg ! :  el lehet menni !

Borverte beteg biz ő ! :  »kaccenjammeres«.
Csúf, mint az íccaka.
Csak a n ek i! :  jól van a z !
Debreceni szokás, ha elkírnek tűled valamit, te menny írté. 
Elmírte a f  farkát: elbízta njagát. (»Nagyon elmírted a farkad, 

majd ráhágok!«)
Elejtetted a vaskót; tréfásan mondják, mikor vki az ebéd 

végére érkezett s étel nem maradt.
Elverlek, mint a két fenekű dobot!
Elaludnék egy pízes máléjír, ha soha-soha meg nem adnák is. 
Eggy a szoba a kemencével: egy a nő a férjével.
Ereszbe dugták a kúcsot: nincsenek itthon.
Elszetyepotyálja az időt.
Elibe tálalni a dógot: nyiltan elmondani neki mindent. 
Elhajította a kalapácsnyelet: hazudott, nagyított. 
Elszándíkoskodik arrúl a helyrűl.
Észt a zőccsíget is a biró hátán vágták! (nagyszálú zöldségre). 

{ Eccer esik esztendőbe karácson: szegény ember mondja, mikor 
nagy lakzit csap.

(E v  viszi pokolba! (Ha vmi hitvány tárgyat felcicomáznak, a 
cifraságról mondják).

Egye meg a Mándoki uram fenéje!
Ebeklódik, mos kinlódik: (siró gyermekről).
Engeggye meg az isten, hogy —  hálá istennek! (arra mondják, 

aki belesül a mondókájába).
{ Em mán maga szopta az annyát! :  Ez már valam i!

Együnk, azon legyünk.
3*
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Ennek a szele: ettől származik a gondolat.
Elsimította a beszídet: máskép magyarázta, 

f Eljöttek a rokonok: mikor valaki nagy álmosan ásítgat.
JEriggy a nyakvasba!: menj a fenébe!
Ebcsont beforr.
Elereszti fülű, farkát: aki búsúl.
Eltarisznyáztuk az időt: eltöltöttük.
Fél bürkapcás: bolond.
Fűzik a kapcáját: nagy a mehetnékje vhová.

[ Féleszű nő fírhe ment: értéktelen vmi nagy becsben részesült. 
Feszit, mint a hasatt teknő.
Fekete, mint a bakacsin v. kindruc.
Foga van még a napnak: nem süt melegen.
Furcsa, mint a harapófogó! (mikor valami magától értetődik 

s más furcsának találja).
Furuja gatya: szűkszárú gatya.
Felakasztod-i még a \szürt? megmaradsz-e még szolgálatban? 
Felírni a csontvágóval, ököllel: ésszel.
Furcsa kis kosár, csak füle kék !
Felnyílt mán a szem e: jó l van már dolga, könnyen beszél az 

emberrel.
Gálába vágja magát: kicsinosítja magát, ünneplőbe öltözik. 
Gyere szóga, malac-szalonna, kicsi haszna!
Gyere haza, máj vendígem leszel! (Majd megverlek).
Hogy löttyen a fittyen ? (Hogy van dolgod ? A  felelet r á : ahogy 

löttyen, úgy fittyen).
( Ha három íccaka összeragadna, vígig aludna ászt is.

.Hajbók, csímbók, köszönny asszonyodnak: a dajka szokta mondo
gatni, mikor a gyermeket a karján himbálja.

Hátúi s z íp ! :  gúnyból mondják tetszelgő csúnya asszonynak. 
Ha a kis újjod mutatod, mind a tízet kivánnya.
Hátúi kötöm [így] a sarkad, te !
Hegyei, mint a kis kutya a tollseprűvel.
Hova megy lelkem ? — A katonák után, vagy : szeretőt keresni. 

(K itérő felelet).
Húzza a búrt a fagyon: horkol.

KJLúzza vonnya, mint Gyurka az ajtót.
Hallotta hírit, mint Gsurka a hiszekegynek.
Három órán temetik.
H a te nem vónál, meg a penísz, ócsőbb vóna minden köböl búza 

öt forinttal.
Ha nem hiszed, ujj a hiszem farkára.
Húsát, húsát, a Jézussát.!
Hányd el, vesd el munka.
Hárántíkosan esik ez a szó : kellemetlenül érinti.

[ Hadd ugassík a kutya, csak meg ne harapjík. (Ha valaki ócsá
rol mást a háta megett).

r Ha fázol, fogj fát a kezedbe.
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-[ Jankónak mongydk, János is ércsen belőtte. '
Jól odasomott v. odasózott neki: odavágott.
Itt vagyok! (Aki csuklik, ezt mondogatja).
Jó vónál Barca Daninak! (kegyetlenkedő emberre mondják). 
Jaj be fá j légin: gyámoltalan nyíf-nyáf.
Itt járjon az eszed! (Ide figyelj!)
llődik, mint a Kóla tehene (t. i. a szénához is odament, a szal

mához is, hiába kergették e l) : szemtelen, élősködő.
Igírgette fertelmes jóakarattyát,

\ {J ob b  száz irigyem legyen, mint egy szánakozom.
[ Jó hejre vetette a feje á jjá t: szerencsés ember. 

ízivei esik a dolog: fáradsággal jár.
Jaj bég élállott a kezem a dologiul (v. hidegtűi) nem igen tud

nék mék kormos se tartani.
»Ingyen« még a szánk sem ír össze.
K icsi az ól, nagy a disztó (ha szőrit a csizma, cipő).
Koppan a szeme tűlle: nem kap belőle.

{K íső  kelt fél mámmá: nem képes vmit megtenni.
K i nem tudom vetni az eszembül.
Kilélte a habókját: fortélyos.
Kivel űrísztél disztót ? (Ha egy ismeretlen ember tegezi a 

másik ismeretlent, a tegezett mondja e z t : vagy ha fiatalabb tegez 
idősebbet).

K ár írté, hogy mekhótt, pedig mán emberbe való vót. (Eladó lány.) 
Kesereg az id ő : meg-megáll az eső, megint megindúl. 
Kiállottam a sok menístül: elfáradtam.

{Káromkodik, mint a bakkancsos katona.
(Könyörög, mint szent Péter a híd vígin.
Kardalészába van : szanaszét van.

. ( Kimín mellé került a csízsmája: meghalt.
K i bírja észt a fődet?  — Fődet bír.
K i hitt elő, a görbe kúcs ? (G-yermekre). 

i  Kinek a foga fáj, tarosa rajta nyelvit.
IKutyánál az öntött p erec! (Kötölőzködő gyereknek mondják, 

akinek az étel nem tetszik.)
Kiteszem a szűröd: kilöklek.
Kapkod, mint Karászi.
Leveles vagy! :  van rólad a rováson.
Lében van : bajban van.
L é  tart szógát, hús a gazdát.
Lelkitül kiválva, mijen barom!
Lába kött a kúcsnak: elveszett.
Lábán van a jószág : mig él.
Lessz még a kutyára d ér! (így  is : Lessz még szőllő, lágy 

kenyír, lesz még a kutyára dér.)
Látta bátyám hiját Nagyváradon. (?)
Laska-laska tyúJchússal jó.
Latba van : rossz helyzetben van.
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Lobot adni: szabadon engedni vkinek vmit.
Leesett lábáról: beteg lett.
Meg ne hajj, mer agyonütlek!
Megnízi, mint veres bornyú az új kaput.
Megrázta, mint Krisztus a vargát.

{ Megájj, máj megadom a szád íz i t !  (Elverlek).
Minden lébe fakanál.
M áj megmosom a fejit. M áj megtisztelem ír té : megkorhol, 

megszid.
Minden imáccságnak ámmen a vígé.
Minden jóllakásnak mek kell adni az árát.
Megherdűlt a csizsmám: kiszakadt, kilyukadt.
Madárlátta kenyír.
MegUpett: elosont.
MájImeggyógyúl, mig fírhe m icel (Ha a gyereklány pl. elvágja 

a kezét). '
Még a betívő falattyát is kizsarolná tülle.
Megy belé, mint Lódánba a menkw.

{Jíegette a tyúk a kenyerit: nincs jókedve.
M ikor áll mán neki ez az id ő ? : mikor szűnik meg a zivatar?

f Maga kággyárúl dézsmájjík: ne bántsa a másét.
Más a lábával is kerüli, te meg a szádba forgatod: . aki csúnya 

dolgot beszél.
Maga kinnyára hagyni: a rivó gyereket.
Mosojog, mint a vadalma.
Motoz, mint Hatvani a malomba.
Jfekhótt, nem rikót.
Mekhótt, nem kell a seggire főt.

( Még akkor a kü is lágy v ó t: nagyon régen.
'Mekfokta, kilökte, monta neki: »opsit, ammerre a nap sü t!«
Megvette a hideg a lábát: megfagyott.
Még ecs csak a tubák: még ez a valam i!

; Magad uram, ha szógád nincs!
{ Megrugdosta as sa s : beverték a fejét.

M áj kivűl megyünk a házon melegedni: majd kigyúl a h á z ! 
Mimyájunkkal szabad a j ó  isten.
Nem fűlik hozzá a foga. Nem vásik rá a fog a : nem tetszik neki. 
Nímely nap: a minap.
Nagy vírrel-bottdl: nagy nehezen.
Nincs hozzá kis kése: nincs hozzá elég esze, bátorsága.
Nekem ne dógozz csak úgy hánd el vezsd el módra!

: Nyeli, mint az ökör a jó  színűt.
Nem bánja, ha P ityi Palkó i s : akárki is.
Nekiesik, mint bolond bornyú az annyának.
Nagy fát mozgat: nagy dologba vág. 

í Nekem is nyakamba van a római já rom : én is húzom az igátf. 
szenvedek.

Neki veselkedik, neki fohászkodik.
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Ne kárhoztasd az embert: ne mérgesítsd, hogy aztán károm
kodnia kelljen.

Nem lendít egy gasszálat se!  (gaz szálat.)
Nem tenne keresztül egy gasszálat a másikon.
Nem viszed él szárazon: kikapsz. 

t Nyárfaszéket tettek a lá : soká maradt vhol látogatóban.
'Nincs ki a kártyája, nincs ki egísszenn: bolondos.
Ne járjon a pampogód: a szád.
Nem láttam még olyat világ Hetembe.
Nem töröm magamat írté ojjan nagyon.
Ne szójj szám, nem fá j fejem.
Nagy a világ, minden megeshetik.

■ Nem csak a, ha ugyancsak.
,Nőhecc még ahho.
Nem adok, ha a szemed húrkon csüng!
Nevethetném vót. 

í Nincs három nagyobb csapás, mint a csepegős ház, rossz szom- 
szid, "fossz felesig.

Nem vót benne s ik ér : mondják a ki nem kelt vetőmagról.
Örül neki, mint vak Laci a félszeminek.
Ordít, mint a fába szőrűit fíreg.

[ Ordít, mint a mekkötözött marha.
Okos, mint a tordai kos (seggel megyen a vájára, mégis fűvel 

esik bele).
Ott terem, mint a parancsolat.
Ojan jó  kedve van, mint a szegbe akasztott nyúlnak, 

l Ödöng, mint a hathetes bornyú. ,
Ojan hideg, mint a farkasordító.
Ojan fejír, mint a gyócsba takart marokvas.
Ojan, mint ecs cseresznyeváz. (Rongyos ember).
Otthon kapod m ost: otthon találod.
Párolás ember: szavatartó.
Pásztorícsd idébb ászt a szárnyát a gujának: tereld idébb. 
Pista legyek, ha nem úgy van! (Y a g y : kutya legyek, v. Bandi 

legyek . . .)
Pőtyögősen esik : kedvetlenül hat.
Parancsojja, vacs csak mongya ? (A  felelet r á : parancsolom is, 

mondom is).
Piros mint a cseppentett tökmag (tréfásan).
Rád nízek, hogy elolvacc.
Mázza a rongyot: szegény ember hetykélkedik.
Renyhe mínes: kancaéskiherélt lovak ménese. Cifra mínes: vegyes. 
Sok hejt behúzták mán ű utánna az a jtó t: sok helyt nem szíve

sen látták, mert rossz ember.
f_Szereti, mint a hiripi fene a gyenge malacot.
I Sok hazugság van benne! :  mondják, mikor ütik a gyereket s 

nagyon porlik a gúnyája.
Szó kosztunk maraggyon . . .
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Szájj le szatyor a szekérrül, gyalog is elmehecc: mikor leszáll- 
nak a szekérről.

Szíp két madár egy físzekbe!
['Sűrű gazda, ritka gatya.

Spekulál, mint Hatvani az árokba.
Szén heveder napja. (Szentheverddel-nap helyett).
Sokba fá j a nekem!
Szeretné, de veretlen p íz ir : ingyen.
Sűrít, mint a ritka paszúj.
Szalmakalap a fejíbe, nem szúrja a tors a lábát.

£ Szegín vagyok, mint a pintek.
Szegín feje nyakastul, lába szára bokástul. (Gúnyosan mondják 

olyanról, aki nagyra törekszik, de semmire se bír menni). 
Szerettemre való kalap.
Szídeleg, mint a csizmadia a fonal soron.
Töri a csűrhejárást.
Tartva tartyák: az eladó jószágot.
Teli rakta a potyeszt: jóllakott.
Tessík emlíkezni szavára, vagy : szavát ne felejcse: vki közbeszól 
Tempózik, mint a hasait, teknő, v. fázik.
Terád ugyan rádjár a rúd.
Tanyázni: elbeszélgetni.
Teleette magát, mint puszii Szabó.
Táncol, mint a mekkötözött marha.
Távojrúl jó  szeretni az atyafit.
Több nap mint kolbász: gondoskodjál a holnapról is.

1JTettél-i sajtot a kenyírhe?: megadtad-e a kellő tiszteletet? 
Tisztújj a szemem előli!
Türülkődz a gubások farkáho ! (Mikor a gyerek nem tud mibe 

törülközni).
( Tán csont van a hasadba, tán karót nyeltél, hogy nem tudsz 

lehajolni.
Tizenhárom ágra süt a nap: erősen süt.
Ted meg írlem ászt a kutyabaráccságot.
Ű se fenékig té fe l: ő sem jobb a Deákné vásznánál.
TJj kapu, veres bornyú: ha vki megbámul vmit.
Úgy rákijátott, asse tutta, mék lábára ájjon.
Úgy áll a szája, mint akkinek dínnyefó'd nem jutóit.
Úgy nízel ki, mint Martinka (szőllőföld), mikor a jég  elverte. 
Űjj el a sutba fejíredni!
Űjj a paszújba savanyodni!
Üsd össze, hadd abba: kutyafuttába való munka.
Úgy kiugrott, mintha puskábúl lűttík vóna ki.
Ugrál, mint Döbröndi, akki hét esztendőbe fordul eggyet. 

¡Ünnep után kíső kántálni!
Újít, mint Gyenge Pandi a bucikba-.
Ugyan nagy dologba megyen elő.

( Úgy dícsírte, máj lement a könyökirül a bűr.
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Urát aggya szavának: helyt áll érte.
Vak : aki félszemével lát; világtalan: aki mindakét szemére vak.
Veszett nevít kőtik. 

C Viszi a büdösset: szalad. 
{ Vám mos zsákba, annak is a csúcsába! aki nagy bajba került. 

Vakújj magyar, ne láss ló t!
í Vírré válik benne, mint a barátba a lencse.

9. Indulatos kifejezések, káromkodások, átkok.

Disznó terem a káposztába! Az a huncut úriste —  henet vett 
a vásárba. Az istened ne legyík! Akki áldója van az öreg apádnak ! 
A jégen kopogó fűzfánfütyülődet! Szette-vette terremtette ! f Láttam 
az anyádat! Ánnye a nyüstyit! Hogy a fíreg egye meg! A  bűr 
hűjjík rád! Nyakvas ájjon beléd! Veszett teremtette! Disztó fogan- 
tatta! A  pók szűjje be a fenekedet! A  rossz verje meg! Törjön ki 
a happáré! Törjön ki a csihora, a nyavaja! A  nehéz nyavaja ájjon 
beléd! Fen’ essík hasra veled! G-ebeggy meg, szivembűl kivánom! 
Törjön ki a nyakad! Fusson ki a szemed! Fen’ egye meg a szemed 
jovát! Isten tördejje el a bókádat! A  hóhér verjen meg! Száragyon 
le a keze szára! A  guta üssön meg! Essík beléd a fittyfene! 
A  Krisztus pofozzon fe l! Az Isten fűsűjjön meg! Az Isten lűjjön 
fűbe ! Az Isten tegyen a villahajtóba! Csapjon beléd az istennyila! 
Üssön meg a mendergős ménkű! A  Jehova verjen meg! Apaggyik 
ki a szemed !,A k  kutya fíadzík beléd! A  fekete fene. boríccson be 
gyászba ! Az isten rogyassza rátok az eget! Az isten akassza benne 
keresztül a köjköt!

10. Áldások.

Az isten nyúgosztajja meg szegínt! Algya meg az isten még 
a halófőggyíbe is ! Nyúgoggyík bíkível v. bíkessíggel! Aggyon nyug
tot neki az isten még a fődbe is! Algya meg a teremtő még a hótt 
csontyát is! Vezérejje a mindenható úttyában, akarmerre megyen! 
Algya meg a jó isten ászt a hejet is, ahova líp ! Az isten álgya 
meg, be jó ember volt.

A  koldusok mondókája. »Aggyon a felsíges úristen szerencsés 
jó napot. Ne sajnáljanak megemlíkezni a szegín nyomorúltakrúl, ammi- 
vel az úristen megáldotta kigyelmeteket , . .« (mikor aztán adtak 
neki:) »Aggyon az úristen ezerannyi áldást!«

11. Gyereknyelv.

bú, boci: tehén. cocó: ló.
bábó: láb. csüccs: ülj le.
bibi: seb. csicsés: szép.
csócsa: étel. d id i: csecs.
csócsál: eszik. ' kácsi: hold és kenyér.
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kókó : kés. 
kacsó: kéz. 
kárkár: varjú. 
kakás: csúnya, rossz. 
kuszkusz: fog. 
kukucs: nézni. 
kúkor: cukor. 
locsi: mosclóviz. 
mancsi: malac. 
mámmá: anya.

mók-mók: ördög. 
pu tu : madár. 
popa : kenyér. 
p écs i: hús. 
páppá: apa. 
p ü p ő : cipő. 
tütü : ivóvíz.
tente: f eküggyél le, aluggy. 
zsizsa: tűz.

12. Biáknyelv.

magát: földig lenyeste magát, berúg, bedörrent, behajít, 
becsíp, beköp, leszíjja v. leszopja magát, felhajt a garatra, totaliter 
oda van.

bor: bánatszalasztó, nerángass.
pályinka: Áron lé (Áron Manó szeszkeresk.), itóka, gugyi, 

zsidófürdő.
boros állapotban van : illuminált állapotban van, borközi állás

ban van.
bolondos: félkótyó, hígvelejű, baszuta, mafla, bivalybornyú, fél

bolond, csajbókos; hiányzik egy kerék v. egy küllő; nincs ki négy 
sarokra, lóg egy deszkája, hübnere van.

j ó  a lak: jó firma, jó pipa, jó blatt, jó kíp, jó pofa eksztra- 
blatt, jó maszk, jó maszkve.

gúnynevek: vín róka, csavargó, tekergő, nyúlgirinc, nehezen 
hízó (ösztövér deák), nyakigláb, talpigfűl, két ballábú (ügyetlen 
járású), ordas (vöröses arcú), őrült kakadu, őrült kucséber, tépett 
papagály, herílt kokas, Csőri vajda (a cigányképű) ; lucus a non lucendó : 
kis hamis, kis ártatlan, kis marha, kecses X . lír, vasgyúró, vasmarkú, 
fanyűvő (cingár deákok), lábas jószág, emeletes szamár.

rossz hírű házak: szülei ház, kupi, nájgebájde, aranycsésze. 
kabátok nevei: ebenlógó, kacagány, röfögő, kaftán, lebernyeg, 

felleghajtó, krispin, csurapé.
beszekundázík : begatyáz, belű, kicsíp egy szekundát v. bundát; 

beszekundázott úgy, hogy hat ökör se húzza ki. 
rendőr: tütü, csirkefogó, Máié János.
j ő  alakú lány: jó vágású kis lyány, jó tapintata van (ha 

gömbölyded): jó felfogása van (kecsesen fogja fel a ruháját). 
megugrik a bor mellől: ellantol, eleblábol, nyúllá válik. 
nincs rajta görcs: jól csúszik az ital. 
kan murit csapni: nagyot lumpolni. 
német szóra, nevelőbe adni az ó rá t: becsapni zálogba. 
ferde faru, ferde fenekű: aki nem könnyedén lép. 
kifogta a k íp ít: akit a természet nem valami jó ábrázattal 

áldott meg.
kunérkodni: rosszalkodni.
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böskézni: az utcán lányokra vadászni.
Szent heverd el nap: szünetnap. 
bőgő, bükk: forint.
juhászkapocs: tenyérrel rávágni a combra s összemárkolni erő

sen a húst.
botanizálni: gyümölcsöt lopni. 
corpus delicti: bot, 
bagoj: fiatal deák.
petákra volt: temetésen volt énekelni a prepa  ( =  tanítójelölt), 
cétus: lakószoba.
cétusnevek: Pannónia, Dácia, Hungaria, Grand Hotel, Békés, 

Goncordia.
Ha kopognak a cétuson, így kiált ki a deák: hújj be, dugg 

be a kíped, herájn!
Gyöngéd kérlelések : ne ugass, kérlek ; kuss !; kadarcs nye !;  

ácsi! nímújj meg! mondd ki az utósót!
Gúnyos megszólítás : ídes úr !
Ha csuklik valaki: emlegetik a verebek a lúszaron.
Az apa ezt mondja rossz tanuló fiának: »de sok ökrömbe 

kerültél, te marha!«
Mikor két deák találkozik: »Hogy vagy kaid?« —  »Kanul, 

mint a nyúl.«

Diáknőták.

1. Bűrrel kereskedik a vín Áron,
SÍ is indul egy koszos szamáron,
De a szamár elakatt a sáron, 
így hát Áron nem vót a vásáron.

Ne macerájj, ne povedájj Sára,
Nem iszom én senki rovására,
Ha iszom is, magam rovására, 
így hát éngem ne macerájj Sára.

2. Hagymási Péter, Hagymási Pál
(Csendes szellősuttogás).

Hagymási Péter, Hagymási Pál
. (Gyengefaj ta szél).

Hagymási Péter, Hagymási P ál!
, (Kavargó forgószél).

Hagymási Péter, Hagymási P ál!! !
(Süvöltő, romboló, ordító orkán),

3. A  vetésben a kanász, csak a feje láccik,
A  konyhában a kanász menyecskével jáccik.
Élet, élet, bundás élet, ez ám a gyöngy élet,
Ha megúnom magamat, magam is úgy élek.



4. A  bundának se eleje, se hátújja,
Mégis bunda a bunda.
Tetves bunda, koszos bunda,
Mégis bunda a bunda!

(Az egész szöveget egy jó hangú dalolja, a többi csak »a bunda, a bunda« 
J dörmögéssel kíséri.)

5. Indúl nagy utára az árva deák.
Feszítik agyát karakán ideák ;
Jó bor, mibe gongya temetve lejend,
Szíp lány, kit amúgy magyarán ölelend.

(Nagy Imre költeménye.)

6. Ballag már a vén deák,
Tovább . . .  tovább . . .

Isten veletek cimborák!
Tovább . . . tovább . . .

Ez út hazámba visszavisz,
Filiszter lészek magam is.

Tovább! Tovább! Tovább!
Fel búcsúcsókra cimborák!

7. Mikor Wittembergának 
Kapuját döngetem,
A  rektor mágnifikus 
Azt mondja énnekem:
Hej domine spektábilis!
Látszik, hogy kend magyar.
Úgy döngeti, bongati, kongati ezt a kaput,
Mint a jeges zivatar.

8. Kardunk kicsorbádzott,
Zsinórunk leázott,
Széllel bélelt köpönyegünk
Egész télen fázott. '

Még sincs pajtás, még sincs 
Hét országban párunk,
Mégis hires Debrecenben 
Nagy büszkén pávázunk.

(Ezt a két utolsót nem régen csinálta Bodor Aladár nevű deák.)

13. Idegen szók.

Francia, német szók : atresz, atrec (Adresse), cakompak (Sack
u. Pack), dezentor (Deserteur). dufla, dupla (doppel), ferslóg (Ver
schlag), fírhang (Vorhang), flaszter (Pflaster), forcímer (Vorzimmer), 
frász (Freisen), funír (Fournier), gléda (G-lied), indzsellér (Ingenieur),

44



45

kaszroj (Kasserolle), kókler (G-aukler), klopter (Klafter) =  öl, egy öl 
fa ; ko“stábel (Konstabler), kővárt^ (Quartier), lóger (Láger), majszter 
(Meister), magazin (Magasin), masina (machina, Maschine), parádé; 
opsit (Abschied), otkolom (Eau de Oologne), óalag (Auslag), pankrót 
(Banquerotte), plajbása (Bleiweiss), rikli (Biegel), rajcsűr ( =  szeretik 
a német Beitschule-ból származtatni; én azt hiszem, épen úgy lehet 
magyar szóösszetétel (népetimologia i) : raj +  csűr, olyan csűr, ahol 
egy raj (csapat) lovas gyakorlatokat tart); stelázsi (Stellage), kredenc, 
komót (Kommode), subick (Schuhwich§e), sukk (Schuh), salvéta (Ser
viette), labor (lavoir), "tológer (Trager), rostom.

Latin, görög szók : ájer (aer), áppertén (aperte), atávikom 
(atavicum), asszekurál (assecuro), nekidurálni (duro), falamia, famillia 
(familia), szibkatt (siccus ?), foktom (factum), figura, prédái (praeda), 
kánisz (canis), • kommenciós cseléd (conventio), licitál (licito), palánta 
(planta), pennacilus, perszóna, pátrónus, presbiter, rektor, petróliom, 
okuláré (oculus), juss, jussol (ius), uzovál (utor), statáriom (síatuo.)

A  cipészet német mesterműszavai: bórer:ár; bankli:a tőke, 
amelyen dolgoznak; buma: nagy vasdarab; a térdökre téve, azon 
kalapálnak ; brenol: viaszkot éget; cipőcugg : a gumis szövet-betoldás ; 
glanckefe : fényesítő kefe ; elevájszti cipő ( =  angol everlasting) : szövet 
c .; hinterim:kis darab szíj; knájp: vágó kés; káderra talp és a 
fejbőr közt levő kis betoldás; kilásztolni a cipőt: kifényesíteni; 
kantniz'eccer : . . . ? ómpasz : fényesítő viaszk ; stifni: kék acélszeg : 
safli : dézsa, melyben a bőráztatóvíz áll; serfol: nyesi a talpot.

14. Tersek.
I. Verses mondások.

1. Jókor atták, jól esett, 
Bűvön mírtik, sok esett.

7. Innen oda nem jár a szó, 
Majd odajár a szívanó.

2. Hogy áll a bál ?
Este kezdik, reggelig áll.

8. Kopaszi kákó, kanveréb, 
Ab bolondot lögd odébb. 

(Kopaszra.)
3. Hónapután kis kedden,

Bornyúnyúzó pinteken. (Soha.) 9. Lelkem ződ,
Kibe kedvem sose tőtt.

4. Ha marad, gazdának,
Ha döglik, kutyának.

10. Karesz a kúresz,
Ahogy lesz, úgy lesz.5. Kürtőre kormos,

Gyere be rongyos!
(Ha valaki kopogtat és tudják, hogy 

ismerős).
11. Várjál, várjál galambom, 

Csak a lajbim gombolom.

6. Fakó szekér, kenderhám, 12. Nagyfalusi éger gát,
Mindakettő rossz szerszám. Ha nem használ, nem is árt.
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13. Megtalálta zsák a fóttyát, 
Ecetes hordó dugóját.

A  debreceni kofa így ajánlja 
megvételre a jó sült parázs tököt:
14. Parázs ídes, vastag szíles, 

Kóstojja ken, be jó ídes.

Ha valaki új ruhát vesz, ezt 
mondják:
15. Szebbel, jobbal újíccsa,

Csak ilyen el ne haggya.

16. Nadrága van a kutyának, 
Maga kereste magának.

17. Igír’ meg, ne add meg,
Nem szegínyecc avval meg.

Egyik asszony ezt mondja az 
előtte menő másiknak:

18. Hájjá kelmed, megájjík csak
[egy szóra! 

Nem a világ egy óra.

II. Tréfás, gúnyos versek.

Travesztált református ének, 
disznótorra:

1. Az Istennek szent angyala 
Mennyekből hogy alászálla 
Es a pásztorokhoz juta, 
Nékiek eképpen szollá: [tok, 
Mennyből jövök most hozzá- 
Van-i sok víres hurkátok ? 
Ha van, nekem is aggyatok, 
Magatoknak is haggyatok.

A vendéget tréfásan így fo
gadják :

2. Isten hoszta, nem is vártuk, 
Ha visszamegy, asse bánnyuk.

3. Jaj be nagy kár, ha mekhal, 
Ha megmarad, az a baj!

Halovány emberre tréfásan:
4. Selymes piros, mint a kukó, 

. Szemődökös mint a dísztó.
[most ?

5. Száraz köszvín, hun vagy 
Mír nem rántod össze most ?

(Rossz táncolőra.)

Gúny vers a zsidókra:
6. Zsidó, zsidó, ponyedrák!

Mír nem eszel szalonnát ? 
Ládd a magyar megeszi, 
Hónap reggel kiteszi.

7. Kútágosra sütött a nap, 
Debrecenibe lator a pap. 
Hát a kössíg hogyne vóna, 
Mikor papjátűl tanújja!

III. Gyerek-Tersek, mondóká'k.

Mikor kódúlósdit játszanak, 
ezt mondják:

1. Kódú, kódú kis kacskám, 
üres az én tarisznyám,
Nem jártam én iskolába,
Sem apám, sem anyám,
Csak egy üres tarisznyám.

2. Újság hasamba, 
Betegsíg pokolba,

Akkor legyek beteg,
Mikor kiráj leszek.

(Ezt akkor mondják a gyermekek, 
mikor valami gyümölcsből (pl. diny- 
nyéből) legelőször esznek abban az 

esztendőben.)

Yan egy fű, mivel a gyerekek 
orrukat szurkálják s ekkor ezt 
mondogatják:

3. Órom víre gyere ki, 
Muzsikálnak ideki.
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Régi, ma már nem igen isme
retes gyermekvers a következő:

4. Fecske fürödik 
Fekete tóba,
Kíszűl az annyáho 
Lengyelországba.
Hozd elő Isten 
János dejákot,
Hadd vegyik nékem 
Két pár piros csizmát. 
Egyiket adom 
Béboronának,
Másikat adom
úri magamnak.
Béz píz csendül,
A  bogjába pendűl.
A  nemesek meghajják,
Mind a tűzbe takarják.
A  vín asszon háza 
Füstös gerendája,
Abba lakik gyöngyös papné, 
Híjjátok a táncra.
Kálióba fúják,
Debrecenbe járják,
A  vín asszon pincéjíbe 
Dandárosan járják.

. Yizet bajosunk az úrnak, 
Szőllőt az asszonnak,
Arany pácát a fijának, 
Gyöngykoszorút a jányának, 
Tyűkszart a szógállójának. 

(Yozári Gyula közlése u.)

5. Csípi csóka, holló vágja, 
Yarnyú kopácsolja.

(Mikor csípicsókát játszanak: egy
más kezefejének a bőrébe csípnek.)

6. Hétfü hetibe,
Kedd kedvibe,
Szerda szerelmibe,
Csütörtök csőribe,
Bintek pitvarába,
Szombat szobájába, [zába. 
Yasárnap kéccer az isten há-

7. Eső, eső essél,
Bugyboríkot vessél.

8. Esik az eső,
Ázik a mező,
Haragszik a katona,
Mer megázik a lova.

9. Ojan bolond a görög,
Badra megy, oszt legörög.

10. Az ígíret szíp szó,
Ha megaggyák, úgy jó.

11. Matkó Gábor (vagy akárki) 
Yár a hóhér ideki ! [gyere ki,

12. Felőtözött naty cifrán,
Mint a cigá11 Hencidán.

13. Kötözök apám,
Yiszem a pipám.

14. Örvendek,
Ha hörpentek.

15. Lencse, borsó, kása 
Mind Isten áldása,

16. Mit hallottam felőlied? 
Cigán pap lett belőlled.

17. Engedőimet kuncogok, 
Többet nem huncutkodok.

18. Itt van ek kis kút,
Itt iszik ek kis nyúl, 
így szalad felfele ! 
Bizseré-ré-ré

Kac-kacc!

19. Hipitlotty!
Leves kása kapackoggy!

20. Sánfa, hováj, dikics,
Gyertek elő tik is.

21. Yíge Yíg Andrásnak,
Mer neki sírt ásnak;
Ma ásnak Andrásnak,
Hónap ásnak másnak.
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22. Máj másszor,
Arámikor a tyúk gyászol.

23. Máj ha fagy,
Hó lessz nagy,
Bípa terem 
Vastag nagy.

24. Tót idadá,
Tót élvévé,
Tót ebadománya.

Vagy:
Cigány atta,
Visszavette.

(Mikor valaki másnak ád valamit s 
aztán visszakéri.)

25. Mit száz úrnak egy ara", 
Eggy is kiteszi, ha van.

26. Ojan igaz, mint az öklöm, 
Bizonyíttya a könyököm.

27. Indújj dinnye, lódújj zsák, 
Jön a török, máj levág.

28. Elmehecc,
Hónap is előjöhecc,

29. Eelkőtt Józsi nagy álmoson, 
Eűsíüeüen, nagy bugjoson, 
Száll az ágyrúl lefele, 
Bocskorát elejtette.

Még vasárnap dílután 
Szalatt a csacsi után.
Vettem neki kötelet,
Tudom, hogy megemleget.

(Ezt a betlehemesek szokták mon
dani.)

30. Ha adnak, vedd el,
Ha ütnek, szalaggy el.

31. Ciróka, maróka,
Mit főztél ? Kását.
Hová tetted ? A  pócra. 
Megette a pap macskája,

Kac-kacc-kacc! (Csikolja.)

32. Eggy —  megírett a meggy, 
Kettő —  feneketlen teknő, 
Három —  ém bizo11 nem vá~

[rom,
Nígy —  oda biz nem mígy, 
Öt — máj mekköt,
Hat — majd elhajt,
Hét — megetted a túrós 

[derejét, 
Nyóc —  üress a kis póc, 
Kilenc —  kis Ferenc,
Tíz —  tiszta víz;

Tekenőbe bugyborík, 
Minek az a víz ?

—  Kis kertet locsolni. 
Minek az a kis kert ?

-— Tököt bele vetni. 
Minek az a tök ?

— Disznókat hizlalni. 
Minek az a disznó ? [kenni.

— Hájéval szekéródalt

33. Mese, mese mess kettő, 
Tehénpicsát rák kettő.

34. Sánta picér kanegér,
Bújon beléd száz egér.

(Sántának.)

35. Sárká11 seregi,
Leszállóit a juseggi.

(Sárkányra.)

36. Kár, kár, Varga Pál,
Várjál nékem ecs csizmát, 
Máj megmondom, hun apád. 
Bécsbe, jukas kemencébe, 
Színát eszik, szalmát eszik, 
Görcsös botot fingik,

37. Eggy, kettő, három, nígy,
Te kis kutya hová mígy ?
Az erdőbe kakálni,
Neked adom pipálni.

38. Ánc, váj, dráj,
Mék lábod fáj,
Egyik sánta, másik görbe, 
Mindakettő fáj.



49

39. Eggy, kettő vadliba,
Mit ettél a.lagziba? 
Tekintetes káposztát, 
Méltóságos rátottát. 
Bebűrödzött a lencse, 
Yillámlik a zsendice.
Azs zsidónak nincs őrs 
Pokolba van koronája, 
Ott-ve-rik-a-réz-bög-rét!

(Ennek a versnek a mondásakor a ci
cát játszó fiúk körbe állanak; egyi
kőjük a versnek minden szótagánál, 
olvasva, megböki a fiúk mellét sorba 
s akire az utolsó szótag -rét esik, az 

a cica.)

40. Hosszúszárú galuska,
Az ajtójig meg vissza.

41. Sétájjunk, sétájjunk,
Ek kis dombra lecsücsűjjünk, 

Csüccs i (S leülnek.)

42. Eddig vót, meddig vót, 
Kelemennek seggi vót,
Edd meg ammi benne vót.

(Mesezáró.)

43. Balog csucsi, lóg a csécsi, 
Két nagy szamár billegteti.

44. Előli isten, közbűi kiráj, 
Hátúi meg eggy sült boszor

kány !
(Mikor versenyt futnak a gyerekek.)

45. Kétfelől angyal, 
Közepibe tyúkszar.

Kétfelől gyilkos,
Közepibe Krisztus.

(Mikor hárman egymás mellé ülnek.)

46. Eb házán gójafíszek, . 
Minden ember láttya,
Csak a vak nem láttya.

(Mikor valamelyik gyermeknek toll 
vagy gazszál van a fejin s nem veszi 

észre.)

47. Hej tulipán, tulipán,
Tejes szekfű, szarkaláb;
Teli kertem zsájával, 
Szerelem virágjával.

Nyizsd meg lejány kapudat, 
Hadd kerűjjem váródat, 
Rózsafának illattya 
Mikor szívem bízgattya.

Erdő hátán gelice,
Aggyál hangot picike,
Mond meg nekem nevedet, 
Mond, hogy hínak tígedet.

(Eat kis lányok éneklik körbe-kari- 
' *" keringetve.,

IV . T a lá ló s  m esék .

1. Árva bornyú anyátlan, 
Puszta pajta fedetlen,
Három verébnek hat szeme, 
Szenes csutak fekete.

(Úgy értsd, ahogy mondva van.)

2. Vászon a hasa,
Bársony a nyaka,
Muzsika a szája,
Villa a farka.

(Fecske.)
OLÁH a. : A  D EBR. NYELVJÁRÁS.

3. Yíren megyen, vírt viszen, 
Magába ecs csepp sincsen.

(Nyereg.)

4. Mióta a világ van, mindig vót, 
Mig a világ lessz, mindig lessz, 
Mégse lessz esztendős.

(Hold.)

5. Hídon11 megyen, nem dobog, 
Vize11 megyen, nem locsog, 
Sáro11 megyen, nem pocsog.

(A hold árnyéka.)
4
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6. Van nekem egy kis lovam,
[am mék

Maga alól kihannya a ganét.
(Fúró.)

7. Úton útfélen úrfiak ugrálnak.
(Békák.)

8. Utón útfélen üstöt borogatnak.
(V  akondtúrás.)

9. Fent jár, nem madár,
Jukba búvik, nem bogár.

(Golyó.)

10. Öreg apó nígy lábon áll, 
Ijjel, nappal mindig pipál.

(Kémény.)

11. Etty fa felnőtt ága nékfil, 
Madár rászáll szárnya nékűl, 
Mind megeszi szája nékűl.

(Égő gyertya.)

12. Arán tőkén aran tál,
Arán tálba aram máj. (Hold.)

13. Tátogóba szuszogó (orr) 
Szuszogóba pillantó (szem.) 
Pillantóba síkmező (homlok) 
Síkmezőbe cserbokor (haj) 
Cserbokorba kurta csikó (tetű).

14. Dombon üllő Demeternek 
Kinn a lődörgője. (Harang.)

15. Ipadnak, napadnak,
Három papnak, hat kapannak

Hány körme van? (124.)

Szójátékok.
A  kerekes kerekét kereken kerekíti kerekre.

J L Öt török öt görögöt dögönyöz : örökös örömök közt. -  vV j -  »v 
Gyerm ek: Ides, aggyík ek kis kenyirt!
A n yja : A  gyík jukba lakik.
A fecske beszéde: A  kicsinek kicsit, a nagynak nagyot; ha a 

kicsi nagyot kír, vák tarkón, hogy elkámpicsoroggyííík!
A kutya, mikor megütik: favíg! favíg!
Tanító: Gré-o-em-bé! Mond ki, fijam!
A fiú : Pityke !

V . Köszöntők.

E rzsébet n évn ap i köszöntő.

Pelderűlt, felteccett szép nevednek napja,
Homájból kitisztúlt ragyogó csillagja,
Tündöklik az égen, mint egy aranyalma,
Ma vagyon Erzsébet drága neved napja.
Kivánom, az Isten sokáig éltessen,
Mennyei koronát fejedre tétessen.

Szivembűl kivánom!

J ózse f n a p i :

Pálmátusi múzsán örömet hirdetek, 
Élikon* fákjákkal vigan kerülgetek. 
Qrvétus* kiálta : lantokat veretek ! 
Mórenc * lejányával táncolni szeretek.

* Helikon, Orpheus, Flóra.
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Én szivem is felserken tehát álmábúl,
Elmegyen Józsefhe jó indúlattyábúl.
A  jó hir, bscsűllet téged felemejjen,
A  csillagos égig, minden száj tisztejjen.
És (csak) akkor legyen (apadás) hiredben,
Mikor a halak (megszűnnek) a vizekben.
Madarak megszűnnek a gyümőcsös kertben,
És mikor az utósó cílodra jutnál,
Hol az arany veder összetört a kútnál,
Sijess é s meg ne ájj amaz keskeny útnál,
Mig az örök boldogságra (el nem) jutnál.

Szivembűl kivánom!

(Ez után, a pénzt várva, kérve, még ezt teszi hozzá tréfásan a kántáló) :

Ónos ablak nyíjj kétfele,
Ot-hat garas bújj kifele!
Mert ha nem bússz, úgy megütlek,
Hatvan mázsás lessz a fejed.

Nem állok sokáig, mer fázik a lábom,
Talán ászt gondojják, sejem a nadrágom.

(Pénzt löknek ki.)

Huszas-i vagy tallér ? de nagyot csördűle !
Talán a szógálló a moslíkba dűle,

Gyere pajtás, húzzuk ki belőlle,
Megérdemlünk egy koronát írté!

István  napi.
Töredékes.

Ammidőn a napnak felderűi súgára,
Aranyos palástot vett Fébrus * magára,
Azután seregét indítá úttyára,
Ilyen verseket mond füled hallattyára.
Micsoda csillag az, ammék felderül ?
Eelderűlés után ismét (lemerűl) ?
Én is felmegyek majd pálmátus hegyére,
Kötök eggy koszorút Isvánnak fejére.
Az én koszorúmnak ződ levele sárga,
Melyet írópennám futásával vága.
Tovább nem állhatok, mer fázik a lábom,
Add ki ammit akarsz kedves jó barátom.
Mellettem a kutya, meg akar harapni,
Nállam egy görcsös bot, fűbe akarom vágni,

(Nagyot kiált:) l3sz ki te !

* Phoebus.
4*
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Nahát pajtás 
Fogd az ajtót, 
Csakhamar a 
Kilincstartót. 
Hátratekincs,
Semmi baj nincs 
Innen tovább mars!

Töredék a betlehemes já ték b ó l :

Első angyal: (mikor benyit a szobába, az ajtőfélen másik angyal
társával megállva, ezeket mondja:)

Ez kiráj Krisztusnak megjelenéséről,
És érdemes dicső szent születéséről,
Bűnös emberekhez eljöveteléről,
Illik nagy örömmel értekeznünk erről.
Mer született Krisztus, ez világnak ura,
Kinek ez városban nem vala hajléka,
Nem vala hajléka, sem friss palotája,
Ez világmód szerint nem vala nyugvása.
Eljött, mindeneket hogy megszabadíccson,
Bűnös rabságunkból minket hogy kiválcson.
Sirjál hát, ó sirjál Sionnak lejánnya,
Mert jászolba fekszik az isten báránnyá,
Siralmas szemeit az egekre hánnya.
Mert nem sokáig lész itt mivéllünk szembe,
Végre fel visz magával a magoss egekbe.

Második angyal: Mi pedig mostani bátor beláptünkről engedelmet 
kérünk, hogy e nemes betlehemmel vagy egy pár sor énekkel ez tisztelt 
házi családot megtisztelnénk, ha terhekre nem lészen. Kérjük alásan, elmond- 
hattyuk? [Ha a háziak azt mondják: el, akkor megkezdődik a játék, ha:: 
nem, mennek tovább.]

Ezt a bolond mesét az egyik juhász szokta elmondani:

Befogom a derest,
Kifogom a verest,
Ráülök a fakóra.
Elindulok, megyek,

. Mengyek, mendegélek,
Kert alatt lessz hálásom.
Odaírva kipányvázom a nyerget,
Eejem alá gyűröm a lovat,
Lefeküttem.
Reggel mikor felíbrettem,
Mán dirre járt a nap.
Nízem a lovat, megőrte az egér,
Níaem a nyerget, megette a farkas.
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Nagy búsan bánatosan 
Beugrók a kertbe,
Eszem a dijót,
Töröm a mogyorót,
Jól laktam császárkörtível.

Bccer csak rámkiját egy ember:
Minek eszed a retket, .
Hisz nem neked űltettík a rípát.
Avval felkapott egy tököt,
Úgy hozzám vákta a kalarábét,
Hogy majd agyonvert a jég.
Megríműlve hazaszaladok,
Berúgom az ajtót,
Lerogyik a kímí11,
Beülök a sudba,
Eszem a kását,
Töröm a pulickát,
Jól laktam gujásos hússal.

CVozári.)

V I. N ép d a lok .

1. Mikor megyek Hatvan uccán felfele.
Megy a rózsám ács csárdába b efe le ; .
Teli pohár ak kezibe, köszönti,
Gryenge karja derakamat öleli.

V ígig  mentem Hatvan ttceán, de bánom,
Szeretőmet ippen szembe tanálom;
Még a köszöntísemet se fogaggya,
Harakszik rám, asz szemibűl mutattva.

(Vozári.)

2. Alsó-Józsán nevelkettem a sás koszt,
Hej de kutya betyár lettem a ján koszt.
Betyár vagyok, szeretem a jányokat,
Megölelem, megcsókolom azokat [!].

Besorozott a nímet katonának;
Grongyát viseltem az ídes anyámnak,
Hej de nem viselem többé szegínnek,
Ótalmába bizom a jó istennek.

Nagyra nevelt éngemet a jó anyám,
D e mán látom, ország világ a hazám.
Elvállalok minden falut hazámnak, ■
Minden öreg asszont ídes anyámnak,

(Debrecen vidéki. Vozári.)
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3. Hej Debrece“ szíp héjjen van,
Mer a templom közepin van,
Köröskörűi ara11 csipke,
Rászállott egy bús gelice.

Ha én bús gelice vónék,
Rózsám ablakára szálnék,
Ott is csak asz túrbíkolnám:
Szerecc-i még kedves babám ?

4. Debrecenibe van a mi házunk,
Nem eledó még a mi jányunk.
Esztendőre lessz az eledó,
Abbúl lessz a jő szófogadó.

5. Húzz rá cigá11 hónapután dílig,
Azutám meg Cegléd uccá11 vígig.
Had hájjá meg az a híres dáma;
Akki nem az, ne vegye magára.

6. Debrecembe kidobolták,
Hogy a dongót ne danójják.
Sáj diri dongó, sáj diri dongó,
Csak azír is diri dongó.

7. Húzz rá cigán, had szakaggyon a húrod, 
Nékem úgyis utójjára ma húzod.
Hónap reggel Barca Dani* muzsikál . . . 
Annak a nótája nekem jaj de fá j!

8. Nem loptam én világíletembe,
Csak ecs csikót, ászt is Debrecembe.
Ha loptam is, mekszenvedek írté,
Barca Dani vasra veret írté.

T réfá s d a l:

9. Sújt az átok, tekintetes úr,
Rántás nékűl nem jó a paszúj.
De én rántás nékűl megeszem,
Mer a paszújt nagyon szeretem.

* Barca Dani híres csendbiztosa volt Debrecennek.
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R ege M átyás királyról.

Mátyás ara11 korábann 
E szíp magyar hazábann 
Törtínt eecer, de rígenn,
Hogy eggy jámbor idegen 
Estende eggy faluba . írt,
Es ott magának szállás kírt . .
Tér bé, tér bé jó jövevín,
Öröm szívvel fogadlak én ;
Enned ugyan nem adhatok,
De ágyacskával szógálok.
Mond a kicsi házikó 
Gazdája, jámbor Mikó.
— Ugyan mi a gutát 
Beszíl kend olyan furát,
Yam még vagy hat tojásunk,
Őkelmínek szógálunk. —
De bezzeg mi törtíne.
Hogy a vendig elmene ?
Erzsók asszony ágyaza,
Párna alatt mi vala ?
Eggy összetekert papírka.,
Benne had darab aranyka.
Az összetekert pappírra 
Deják nyelven ev vót írva:
Hix fuix makhiás,
Dekomendidó aszeksz.*
Itt vót Mátyás kiráj,
Megevett hat tojást.

15. Eeszédmddolí.
Ujesztendei jókivánat: »Sok boldog új esztendő napokat

engeggyen az úristen írni erővel, egíssíggel; ennek hátralevő ríszit 
is tőccsük el bíkessíggel, azt kivánom.«

Levélkezdés: »Kivánom a jó istentől, hogy e pár soraim friss 
jó egésségben találjon, nekem hál istennek meglehetős van«.

Rendes beszédkezdet:
— Aggyon az isten szerencsés jó reggelt kigyelmeteknek 

minnyájoknak.
—  Aggyon isten kelmednek is.
—■ Kedves egíssígekre az íccakai nyugodalmat.
—  Köszönnyük. haso“lló-kíppen.
—  Yót benne ríszem . . .

* Hic fűit Mathias, comedit óva sex.
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Bemutatkozás: Mikor vkitől kérdik:
—  Hogy híjják a becses nevín kigyelmedet ?
—  Kiss Jánosnak.
Mindig utána teszik: »Az isten íltesse«.
Pohárköszöntő: »Aggyon az úristen erőt, egíssíget, bíkessíget, 

ászt kívánom«. — A többiek rámondják: »Hallgassa meg a jó isten«.
Bevezetés a beszédhez, ha nagyobb rangúnak mondanak vmit: 

»Bocsánatot kírek bátor szóllásomír . . . .«
Beszéd-, gondolatpótló: mondok, aszongya.
Ha erős kifejezést használ: »Tisztessíg essík szólván«, vagy: 

»Tisztessíg nem esik szólván«, vagy »Köveccsíggel legyen mondva . . .«
Különböző dolgok összekapcsolása: »Hogy eggyik szavamat am 

másikba őccsem . . . .«
Ha más közbeszól: »Én tettem be a, garast.«
Ha elálmosodnak az esteli beszédben : '
»Biz igy vót e komám! De haggyunk hónapra is. Tegyük le 

ács csendest« (== feküdjünk le).

Beszélgetés.
Oláh Mihály (59 éves), Molnár Ferencné (60 éves) közt; beleszól Oláh 

Miliályné is (52 éves.)

Oláh Mihály (a maga ügyetlen fiáról beszél:) Na bizo11, én 
nem dícsírem magam, de ijjen köjkök kellettek vóna émmellém, mint 
ezek! Yagy megszökött vóna, vagy megtagatta vóna azt a napot is, 
amméken született, ’szén ha éngemet is —  —  ! igáz, eggy ember 
szorított csak meg, appedig a Deják Isván apja vót, Deják György. 
Ijjenforma idős vótam akkor, ammíkor oda mentem lakni, mint e 
(a fia); tizenhetedik esztendős, hatvanháromba. Minden köjöknek 
ojjan ember mellett kék, a fenegye meg a bűrit, legalább két-három 
esztendőt éltőteni! Fogadom istenem, hogy eszibe jutna, mig legalább 
ílne a világon! Akkor montta vóna, hogy: »mingyá“ !« vagy hogy: 
»nem megyek én!« Majd! . . . .  Meg mint ezek: »jól van na!« Hm. 
Máj’ megigazította vóna a száját hozzá, hogy másoccor hogy mongya 
e l! Tudom, még mikor aho mentem lakni, —  Tót Bálinnál laktam 
mán három esztendeig, ott nem igen parancsoltak semmit, jószág vót 
a kezemre bízva, avval elkövettem, amit dukált.

M álnámé: Meszeslábú Tótnál?
Oláh M .: Dehogy, pogán Tót Bálinnál. .
Molnárné: Ott a kórházzal szembe?
Oláh M .: Igen, ott laktam hatvanegy, hatvankettő, hatvanháromba 

jöttem el. Hatvanháromba, hogy az az iszonyú idő vót (éhínség). Akki- 
nek három cseléggye vót, eggyet is alighogy meghagyott télire. 
Bleresztettík a sok cselédeket. Egy peszra lakott ott Totóknál, a 
báttya is ott szógált; éngem erővel el akartak dúrni. Sándor bácsi 
ott takart. Asszongya: »Te, vigyázz, egye meg a fene ezeket a 
zsiványokat, ki akarnak dúrni.« Nekem se kellett egyébb! Meg
szökött ű, émmeg ott marattam, Nem ige11 fíltem a nagyobbik kocsistúl se,
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Molndrné: Jaj, most egy évig se marad a cseléd egy háznál!
Oláh M .: Hatvannígyig még rámás csizsma se vót a lábomon. 

Deják György, Lőrincvásár vasárnapján, hazajött a városba. Ott a 
piacon vót egy pár csizsma. Odamegyünk. »Nízz csak, mongya, jó 
lesz neked ez a csizsma ?« Hijába nlzem, mondom, —  jó vóna, ha az 
enyém vóna. »Na, húzz fel, jó-i? Neked veszem.« Hat forintír vette 
meg. Avvót legelőbb rámás csizsma a lábomon.

Molndrné: Mán ezek a többi jányok nyalkák vótak, rámás 
csizsmába jártak; nekem csak szimplát vett ides anyám.

Oláh M :  Én is csak níztem: a két ődala hogy fel van várva,
h°gy —  jaj!

Molndrné: Be nagy legin vagyok! gondolta Oláh Miháj uram. 
Akkor időbe danölták, hogy: »Be szeretnék rámás csizsmát viselni.« 
Hát akkor má11 viselt Oláh Miháj uram.

Oláh M :  Hát akkor viseltem. Mer Tóték úgy vótunk: ruha, 
két pár csizsma vasalással. Esztendőt szógáltam, oszt harminc pengőt 
fizettek, pedig íjjel nappal szógáltam, abbion!

Molndrné: Ótán megíntele“ nem úgy beszíltek ezelőtt, mint 
most. Ez a Sári nagy bírű cseléd vót, hatva11 forintos cseléd. Huszon- 
nígy forint vót a rendes.

Oláh M .: Ojan csizsmát vett nekem Tót Bálint, hogy mikor 
télen a hóvíz megjárta, ója11 szíles vót, mint ez az asztál. Akkor a 
másik szárát levágatta-, oszt megtalpáltatta. Bio” ! De most az ijjet 
nem ismerik a mostaniak.

Molndrné: Bige“ vót, aszmongyák, talán igaz-se vót.
Oláh M .: Igen a mostaniaknak! De az akkoriaknak való vót. 

Yammég ojjan ember, akid véllem szógált, nem hágy hazugságba. 
Tót János még megva11, gujásbojtár vót.

Molndrné: Kovács Péternél egy zsák búzát a vállamra vettem, 
le se moccantottam a vállamrúl, míg a malomig nem mentem.

Oláh M .: En is jöttem haza szekér ílettel magam, vót rajta 
pedig vagy harmincöt zsák, de nem ijjen, mint a mostaniak, —  osztá11 
mindet a szógálló toszigálta le, émmeg horttam be.

Molndrné: Akkor ojjan világ vót. De most ám nincs ojjan.
Oláh M .: Nem fogna mos meg egy szógálló egy zsák búzát, 

inkább megfogna addig tíz katonát! Hej, hova lettek azok a dógok, 
ammik még akkor vótak!

Molndrné: Nem is bírna most a fiatal gyermek annyit, mintákkor.
Oláh M .: Nem felínnyit! Ha mos’ rászorítnák az ijjeneket, 

mint Miskát, arra a dologra, meghalna bele, mire hozzátörődne. 
De akkor abba nőtt ám fel az ember!

Molndrné: A  kenyírsütís is mijjen most! Csakhogy hejibe nem 
sütik az ifijasszonyoknak.

Oláh M .: Most egy tajigás sem megy a tajigás sorra gatya
szárba. Akkor még akkinek húsz-huszonöt nyilas főggye vót is, 
gatyaszárba járt. Oszt dógozott ám! — Ez. az Őri Miháj? Hetve“- 
kettőbe ott takártam vót egy darab lucernája, én állottam harma
diknak, öten kaszáltuk. Csak nízett éngem mindig. Eccer aszmongya:
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»Hőm, Miháj, még jól tucc te kaszálni!« Nem mos’ tanúltam én,, 
mondom.

M olnárné: Ammeg tán rokon is, Oláh Mibáj uram?
Oláh M .: Hm — a házi asszonnak (a feleségemnek).
Oláhné (a ki eddig hallgatag ott ült). Nekem ojja“ jött ment

rokonaim vannak. Ijjen meg amojjan.
Oláh M. : Bio11 avval jártam én, mikor Deják Györgynél lak

tam, Deják Györgytől tanúit a !
Oláhné: Azír lett ojjan nagy gazda.
Oláh M .: Azír lett ojjan nagy gazda ? Bion, nem is az apjá

tól tanúit! Az a vín Őri ? Mindig a segginéi vót annak a szíve !
Molnárné: Az öreg Őrinek?
Oláh M .: Annak. De Deják György ? Bákijátott az öreg Őri 

Tamásra: Ennye, a kan istenit bátyámnak!« esz’ szokta mondani. 
Ha rákijátott, ammeg mindig csak aszmontta: »Jaj te pokörra való!« 
Hehehe ! —  Ha jöttünk a hegyrűl, ha fagy vót, ittunk, felült egy 
bundába a hátúlsó sarogjára, oszt mindig alutt. "Viális emberek vótak 
o tt! Diószegi János ! Nígykézláb, hóba, fagyon, mint a gyermekek, 
úgy mentek; oszt a másik ráült, úgy hoszta az egyik a másikat a 
szekér után. Diószegiek mindig ojjat csináltak ! »Gyere komám, elalutt 
a nagy sas ! Úgy hítták. Avval lefordították a nagy bundával, aló! 
le a hóba. Avval ott hatták. Bion! Akkor ojjan emberek vótak. 
De, hej! egye meg a fene, akkor még hat-hétszáz iccés hordók 
vótak ! H ej! úgy górálták azokat fe l! Kivált az a Diószegi János, 
hej nagy erős ember vót! Azok ojjan emberek vótak, hogy ha 
Debrecenibe senki neki nem mert gyűrkőzni vminek: Deákho vagy 
Diószegihe mentek, felvállalták azok! Hanem osztá“ meg is fizettík 
a bírit. Hát ott tanúltam émmeg, hatvanháromba.

Molnárné: Bizon, élmonthattya Oláh Miháj uram:
»Megtamíltam, hogy kell tűrni, szenvedni, megtanultam, hogy 

kell igazán ílni!
Oláh M .: Megtanúlt ott más is !

(Élőbeszéd után gyorsírással följegyezve.)

16. Babonák.

1. Ne rengezsd a bőcsőt, ha üress, mer mekhal a gyerek,, 
ammék benne szokott aludni.

2. Ne bizseréld a gyerek lábát, mer níma tanál maradni,
3. Késsel ne hánny a tébe kenyeret, mer víres lessz a tehén teje..
4. Nem jó a házbúi kifele seperni a szemetet, mer kimegy a 

gazdaság.
5. Nem jó fejír kokast tartani, mer eldöglik az aprómarha,
6. Ha a fecske físzkit leütöd, víres lessz a tehén teje.
7. Villámgyútotta tüzet csak tével lehet ótani.
8. Ha a veréb fiját bántod, kopasz fijad lessz.
9. Ne danöjj, ha eszel, mer bolon lessz a felesíged ura.
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10. Tessík leülni minállunk, mer ha nem teccik leülni, elviszi 
az álmunkat.

11. Ha egy jánnak vízess a kötője, ríszeges ura lessz.
12. Á kki szombaton lencsét eszik, vasárnapra szíp lessz.
13. Ha ak kis gyermeket átlípi valaki, nem nő meg, csak ha 

visszalípi.
14. Ha az ember vkinek köszön, oszt nem fogaggya, visszaszáll 

űrá a kivánt áldás.
•// 15. Ha hóttal álmocc, esőt jelent.

16. Ha kutya harap meg valakit, vágjon ecs csipetet a szőri
bűi, kösse rá a sebre, meggyógyul.

17. Ha kimícc, mikor nyáron esik az eső, oszt nap süt: ragyás 
leszel, (Ragya eső).

18. Ha az embernek balfüle megcsendül: jó hirt hall; ha a
jobb füle csendül meg, rosszat hall.

19. Ha patkán van a pincébe, ezt kell az ajtóra írn i: »Nikhácius
Karaballa nincs itthon« —  s mind elmegy tűlle.

20. Ha a gyerek este tűzzel jáccik, iccaka odapesel az ágyba.
21. A kki a kenyírhajat szereti: szíp piros lessz tűlle.
22. Ha egíssz héten át esik is az eső, de szombatra mindig ki 

kell derülni, hogy a szegín árvák ruhája megszáraggyík.
23. Ha szemőcsöd van,
a) hajnalba menny ki a mezőre, vígy kilenc vakondakdúrásbúl 

fődet, kerekícsd meg vele, ne mondd el senkinek, elm úlik;
b) vagy —  menny a míszárszékbe, vígy egy kis húlladíkhúst,

ha kérdik minek az, ne feléjj rá, csak menny haza, kerekícsd meg
vele, ásd el a csepegő alá, akkor elmúlik;

c)  vagy —  vígy egy almát valahunnen, vák kétfelé, jobbrúl 
bárra, bárrúl jobbra is kerekícsd meg vele, ásd a csepegőbe, vagy 
lökd a pervátába, elmúlik.

24. Ha valami baj ellen orvasságot kapsz vkitűl, ne köszöm 
meg, mer akkor nem használ.

25. Ha vkinek a haját levágják, össze kell asz szedni, oszt 
elásni, mer a madár vagy a veréb a físzkibe horgya, akkor oszt 
mindig fáj majd a feje annak, akkinek a haját levákták, mik csak 
ki nem nő újra a haja.

26. Ha bikát lácc, ne tács ki a szádat, hanem szorícsd össze, 
mer a bika kiolvassa a fogad.

27. Akki a pocos kis macskát mekfogja, míg a szeme fel nem 
nyilt: lehűli a körme.

28. Mikor a tyúknak a nyakát elvágják, oszt a lábával vergő
dik, az ászt teszi, hogy akki felé tartya a lábát, annak tea táj ja 
mindenít.

29. Szilveszter íccakáján el kell menni 12 órakor hallgatódzni. 
Ahun világot lát az ember, ott mek kell húzódni; ammit beszílnek, 
ab betéjjesedik az emberrűl abba az évbe.

30. Ha a já11 Szilveszter íccakáján ólmot önt, abbúl mektut-
hattya, hogy micsoda mesterember lessz az ura. ,
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17. Önálló szövegek.

1. Levél.

Egy 6 elemi iskolát végzett, 30 éves napszámos levele tanuló 
öccséhez:

»Kedves jó öcsém Sándor!
Kívánom a jó Istentől, hogy e pár soraim friss, jó egészségben 

találjon, nekem hál Istennek meglehetős van.
Nem mulaszthatom el, mivel a testvéri szeretet úgy kívánja, 

hogy e haldokló esztendő utolsó óráiban, soraimmal feléd ne közelítsek.
Karácsony előtt, hogy ithon voltál hallottam, s nagyon örven-

dek azon a szép előmeneteleden, a mit ithon léted alkalmával be
bizonyítottál.

Viszont nagyon sajnálom azt, hogy még csak nem is láthatta
lak, mert úgyszólván mindenki örül az egész rokonságban, hogy 
ilyen derék magyar ember lett belőled.

Egy, csak egy van, a ki nem örül, kinek fáj a szeme, s elfor
dul a tekintete, de nem csak a te, hanem az egész családja látására.
Hallottam most is mily embertelen dolgot tett te veled is, bizony 
nagy vétek a mit cselekszik.

Nem tudom meddig viszi még gaztetteit, hogy nem fél a jó 
Istentől, s hogy nem szégyel emberek s a társadalom szemei elé 
kerülni. A  múltkor a többek közt azt mondta édes jó anyánk, a jó 
apánknak, midőn megtudta, hogy a szegénységi bizonyítványodal 
mikép bánt e l : Ugyan nem fél a Jó Istentől nem elég, hogy az 
egyiket már földön futóvá tette, most meg a másikat akarja megron
tani. No de halgassunk erről, majd ki forog az idő mindent.

Én is magam éldegélek már 5 hónap óta, s az őszön 5 hétig 
katona voltam, bizony olyan állapotban jöttem szabadságra, hogy ha 
a jó lelkű Ozsváth nénénk hajlékúkba nem fogadnak, hozzá téve 
egy krajczár s egy falat kenyér nélkül lenni, bizony nem tóm mi 
lett volna velem. Soha nem tudom meghálálni azon sok jóságokat, 
a mibe részesítettek két és fél hónap óta.

Mindezeknek utánna kivánom a jó Istentől, hogy a tudomány 
dicső útain haladva, élj számos boldog új esztendőket, nagy törek
véseidben adjon az Isten neked előmenetelt és segedelmet. Mind
ezeket kivánja elérned a jó Ozsváth nénénk és a fia Sándor is.

Mert úgyszólván ne engedje az Isten, hogy te is ezen szavak
kal temesd el az Ó évet, mint, é n :

» A  mit ez a malom őrölt 
Nem volt tiszta élet,
Kevés lángja, sok korpája 
Keserű kenyérnek« . . .

Boldog ITj évet!«
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2. Népmese.

(A félig nyúzott bakkecske.)

Eccer vót, hunnem vét, még az óperencijás tengeren is túl vót,. 
ahun a világ be van deszkával deszkázva, hogy av víz ne omöjjík, 
a homok ne főjjík, vót eccer eggy embernek két fija, meg egy 
kecskéje. Eccer kikűtte a fiját, hogy hajcsa ki a kecskét bokáig írő
vízbe,- tárgyig írő fűbe. El is ment a fíjú, osztán mikor hazament,
kérdi az ember akecskétűl: Ettél-i, ittál-i ides kecském? A  kecske
aszonta: Se nem ittam, se nem ettem, éhen-szomjan majd elvesztem.
Osztán az ember megölte a fiját.

Aután osztán megintelen a másik fijút kűtte k i; észt ám 
megleste, hogy ojjan hejre hajtotta-i ki. Mikor hazamentek, kérdi 
az ember megint: Ettél-i, ittál-i ídes kecském? Újra aszonta ak 
kecske: Se nem ittam, se nem ettem, éhen-szomjan majd elvesztem. 
Aszongya érre az ember, hogy tennap is így tettél, tennap is hazut- 
tál: mám most meglakolsz írté, amír hazuttál.

Osztán mekfokta ak kecskét a fijával, osztán meg akarták 
nyúzni: de mikor mán félig meg vót nyúzva, elszalatt ak kecske. 
Osztán beszalatt ek kis nyúlnak a házába. Hazament ak kis nyúl, 
de nem mert bemenni, hanem aszonta: Idegen bűszt érzek, ki van 
a házamba ?

Ak kecske aszongya: En vagyok, én vagyok félig nyúzott 
hakkecske; dübü, dübü lábommal, máj megdöflek szarvammal.

Nem mér bemenni ak kis nyúl, hanem odavitte af farkast, 
hogy mennyik be, kergesse ki ak kecskét. Nem mér bemenni a farkas, 
hanem aszonta: Ki vagy benn ? Gyere k i! A  kecske montta: Én 
vagyok, én vagyok félig nyúzott bakkecske; dübü, dübü lábommal, 
máj mekdöflek szarvammal.

Azután megint elment ak kis nyúl a rókájír: as se mert 
bemenni, hanem ászt kértte: K i vagy benn ? Gyere k i ! Ak kecske 
megin csak ászt felelte.

Azután ak kis nyúl elment a töviskes disztóír. Nem is kér
dett semmit, hanem behengergődzött; osztán hogy mekszurkálta al 
lábát ak kecskének, kiszalatt ak kecske.

Akkor osztán nígyen mekfokták, meksütöttík, fősztík, meg- 
ettík; ha meg nem ettík vóna, az én mesém is tovább tartott vóna.

. (Vozári.)
Másik mese.

(A  király három jánya.)

Yót egy királynak három jánya. Egy szíp tavaszi napon kírtík 
az apjukat ak kisasszonyok, hadd mennyenek el az erdőbe iboját 
szedni. Annyok nem vót, meghótt rígenn; az apjok nagyon fíltette 
űket, erősen rá jók parancsolt, hogy nagyon be ne mennének az 
erdőbe. Fogatták is a jányok. De mikor az erdőbe vótak mán, 
elfelejtettík, oszt nagyon bementek az ibojakeresíssel. Eccer csak
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azon vettík észre magokat, hogy mán űk vissza se tudnak menni. 
Kezdett setítedni; a kisasszonyok fíltek, hogy mi lessz most véllek. 
A  lekkissebb legbátrabb vöt. Ne fíjjetek, mondá, csak mennyünk, 
máj tanálunk valami hejjet, ahun mekhájjunk ; máj hazavezet bennün
ket valaki jó pízír. Es menttek tovább. Bccer világosságot látnak 
messzire j oda igyekeztek. Ainmint elírtík, bezörgettek. Kinyittya az 
ajtót egy vín anyóka, akkit úgy hittak: vasórrú bába. Ammint 
megláttya űket, csak bámúl, mer tele vót ujjaik gyűrűkkel; arany 
óra, aranlánc, drága őtözet, Hun jártok itt kedves gyermekeim, szólt 
hozzájok. Eltívettünk anyókám; aggyon szállást az íjre és hónap 
vigyen haza minket, jól mekfizetünk. —  Jő lessz lelkem, jöjjenek 
bé. Bementek. Maga vót az anyóka. Kérdi tűlle a lekkissebb kis
asszon: hát csak maga lakik itt? —  Nem, —• felel az anyóka, —  
van három fijam és egy jányom. A  jányom vízír ment; fijajim is 
hazajárnak íccakára. Jött oszt haza Kató a jó vízzel; csak nízett 
szíjéi, mijen vendígek írkeztek, míg ű a kútra vót. Azután jöttök 
a fijúk is ; vacsoráztak mind eggyütt; azután ágyat kíszítettek, hogy 
aluggyanak. Yót a vín banyának egy szíp madara; észt a lekkissebb 
kisasszo“ nagyon szerette vóna. TJgy gondolkozott, hogy ászt elkíri 
az anyókától. Na, de akkor nem szólt.

Másnap igen nagy eső lett s ott marattak tovább is. Egíssz 
nap mindig nyuktalanok vótak. Ászt montta a lekkisebb kisasszon, 
Ancella: szökjünk el az íjjel, mer én nem jót sejtek. De a kettő 
nem lett rá, csak aszmonták: inkább nem alusznak, csak íjjel ne 
kóborogjanak. Lefeküttek. A  három ján eggyütt, a három fijú is 
eggyütt, Kató az annyával hált. — Mikor gondolta a vín banya, 
hogy mán alusznak, a három fijú fejihe három kosarat tett, a három 
ján fejihe három darab követ. Azír tette, hogy majd ífélkor felkel, 
oszt megöli a kisasszonyokat és a sok arany minden az övé lessz. 
Igenám, de Ancella felkelt és a három kosarat az ű fejekbe rakta, 
a három nagy követ meg a fijúk fejihe. —■ Mikor ífélt ütött az 
Ára, felkőtt egy nagy késsel a vín banya, ott tapogatott a setítbe: 
Itt vannak fijajim, itt a kosár. Tovább ment; Itt vannak a kis
asszonyok. Avval csak nekikesett és elvákta a nyakokat a fijúknak. 
Mikor e megvót, lefekütt. Ancella pedig felkőtt tesvírejivel, osztán 
elszöktek.

Béggel felkél a vín banya, hát csak ámúl, bámúl: fijajit meg
ölte, a jányoknak a hűlt hejjek van. Bítt, ordított, típte magát 
mírgíbe, hogy így rátutták szedni. Ak kisasszonyok pedig hazamen
tek. De megmontta az apjok: soha többé el nem bocsáttya űket 
sehováse. —  Eccer csak Ancella eltűnt. Elment az anyókáho, de 
úgy, hogy a nem vette észre. Elbútt, hogy a madarat ellopja. Iccaka 
vót, alutt&k. De mikor a kalickát levette a szegfűi Ancella, 
elkijátotta magát a madár: G-yere ki te vín asszon, viszen Ancella ! 
Nosza utánna! mekfokta a vín banya. Na most elbánnok vélled, 
monta Ancellának. Ar rimánkodott néki; nem írt semmit. Mekhalsz 
kutya! ammír rászettél. Bezárta egy ólba; Katónak mekparancsolta, 
hogy fűccse be jól a kemencét, oszt süsse meg Ancellát; ű meg
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«elmegy, vendígeket hí és lakomát csapnak rajta. El is ment. Kató 
pedig nagy tüzet rakott a kemencébe. Mikor jól megfűlt, beviszi 
Ancellát. Ott vót ety kis vasszekér; mongya neki, űjjön rá. Hát 
nem tudom hoty kell, mutazs meg. Avval ráült Kató : igy kell ni, 
mongya. Avval hirtelen felkapja Ancella, belökte a kemencébe. Meg 
is sült jó pirosra. Mikor meksült, kivette, feltráncsíraata, asztalt 
terített és férrakta. Szípenn kitakarított; akkor a seprűt felőtöztette 
a Kató ruhájába, osztán lefektette az ágyra. Eccer csak mennek a 
sok vendígek; leülnek az asztalha, esznek. —  Hé, hé, szegin Kató 
jányom lefekütt, elfáratt nagyon, sok dóga vót ma, hadd pihennyík. 
Esznek, isznak, lakmároznak. A  jobb csécsit komámasszon! A  bal 
csécsit komámasszon! Az ű gyenge húsát Ancellának! Am meg 
elkijáttya.: Igen a vín Kató jányodét! avval usdé fóré, a kalickát 
lekapta a szegrűl, eltűnt, mintha a főd nyelte vóna el. Akkor nízik, 
hogy az ágyon a seprű vót felőtöztefcve. A  vín vasórú bába mek- 
pukkatt mírgibe. A  vendígek még most is mulatnak, ha meg nem 
hóttak. —• Eddig vót, meddig vót, Kelemennek s . . . i vót, edd meg 
ammi benne vót.

Végszó. Fő célom e munkámban az volt, hogy egyik leg
nagyobb s legtisztább magyar városunk népének beszédét és gon
dolkodását megismertessem az ő szókincsében, szólásaiban, beszél
getése módjában, közmondásaiban és dalaiban. Az előre bocsátott 
nyelvtani vázlatban csak rövid áttekintést adtam a debreceni nyelv
járásnak formai sajátságairól.

Végűi nem mulaszthatom el, hogy hálás köszönetét ne 
mondjak Simon István debreceni ref. tanítónak, azért a sok 
■érdekes anyagért, amit gyűjtött; Debrecen város tanácsának s a 
debreceni Gsolconai-Körneh pedig azért a szíves támogatásáért, 
amellyel kis munkám megjelenését lehetővé tette.

o. a.
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