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Ez a dolgozat nem módszeres tanulmánynak, csak gyűjte

ménynek készült. Három évi jegyezgetés közben egyre tisztábban 

láttam, hogy Szalonta nyelvjárása, — ideértve minden nyelvi 

megnyilatkozást —  kivételes gondot, tüzetességet kíván és érde

mel. A szalontai nyelvjárás nem sziget, de a költő gyermek- és 

ifjúkora kivételes hellyé teszi. Mit adott a költőnek s vele a 

magyar irodalomnak maga Szalonta, — érdemes kérdés. — Úgy 

gondolom, hogy ha ez a dolgozat a szokásos kidolgozott for

mában, a befejezettség látszatával indulna útnak, — ha elolva

sásra méltatnák — csalódást vinne azoknak, akik a szalontai 

nép lelkének nyelvi megnyilatkozásait első sorban a költő ifjú- 

;ori fejlődésének, esetleg művei értelmezésének vagy magyará- 

ásának céljából szeretnék ismerni. Mert erre ez a gyűjtemény 

gazán csak tallózás, holott szálanként kellene a mezőt meg- 

izedni. — A népköltés egész területére terjedő gyűjtéshez meg 

ipen hozzá sem fogtam. Mert az eddigi gyűjtésekből s a magam 

apasztalásából is jól tudom, hogy ma már még rejtett, elzár- 

;ózott faluban is, — hogy úgy mondjam — csak nyelvjárásközi 

idatok találhatók. Ritka eset, hogy hosszabb költemények termő- 

elyét földrajzilag határolhatnék. Annak a szalontai népköltési 

yüjteménynek, amely a költővel való vonatkozásban kívánna 

dalomtörténeti érdekű lenni, azaz a költő kezdeti fejlődésének, 

lövészetének, művészi kifejezésének magyarázatában adattárul 

yílni, mindent magába kellene foglalnia, amit szalontai erede

tnek lehet mondani. Sok kötetre terjedő munka lenne ez. Mert 

linden szalontai ember tud tíz népdalt, de aligha van két 

raber, aki ugyanazt a tízet tudná. A mesevázak gyűjtése köz

én is körülbelül ezt tapasztalnék. — Az imént említett tüzetes 

fűjtésre sem időm, sem más módom nem volt; bátorságom is 

sak annak összeírására, amiről valószínűséggel lehet állítani, 

így régi szalontai, hogy a költő is hallhatta, tudhatta, mint 

»ogy némelyiket tudta is, mert idézi. Ez a megszedett terület 

gyan kevésbbé költészet, de verstechnikai szempontból nem 

léltatlan a figyelemre s emellett a költőre tett legelső rímes
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hatások kétségkívül innen valók. Értem az apró rímes szóláso

kat, kiolvasó,, sorsoló, csufolódó rigmusokat, játékverseket és 

hasonlókat; mert ezek rövidségük miatt hosszabb ideig könnyen 

fönnmaradhatnak s itt-ott bizonyos szokásokhoz, hagyományos 

cselekvésekhez való hozzátartozásuk miatt eredetükre, vagy leg

alább régi szalontai voltukra nézve kevesebb a kétség.

Ezek tudatában ez a gyűjtemény, amely egyes részleteiben 

is, annál inkább egészében igen fogyatékos, — mert a gyűjtés 

sem ment épen tervszerűen, — csupán gyűjtemény kíván 

lenni, némi tájékoztató s esetleg alapja a nevezetes helyhez illő 

tüzetes tanulmánynak és gyűjtésnek. Az állandó figyelés nekem 

már nincs módomban. Ajánlom dolgozatomat azoknak, akik ott 

maradtak s az ügy iránt szeretettel vannak.

Ami a nyelvjárást illeti, a szalontai sajátságok nagyjában 

közösek a tiszántúli íző, ező nyelvjárásokéval. Mind e sajátsá

gok már nem ismeretlenek; Oláh Gábor és Maday Gyula Deb

recenből s a hajdúk beszédéből sok értékes adatot tett közzé. (NyF. 

26. s 56.) Épen ezért, bár ezekre is figyelemmel voltam, hirtelen 

félbeszakadt gyűjtésem ideje alatt nagyobb gonddal a szókincs 

és emellett az említett hagyományok gyűjtésével foglalkoztam; 

a nyelv szerkezetére tartozó sajátságok, — különösen a mon

dattaniak — fölkutatása és jegyezgetése ezutáni munka. Amit 

azonban följegyeztem, itt van. De a hellyel való takarékoskodás 

miatt, bizonyos kategóriák, szokásos címek szerinti kimutatást 

vagy földolgozást, nemkülönben a függetlennek látszó (szabály 

nélküli) hangváltozások szokásos rendbeszedését elhagytam. Majd

nem mindent, amit a gyűjtemény olvasása közben minden érdek

lődő könnyen kicédulázhat és célja szerint rendezhet. Általában 

csak azokat az adatokat foglaltam együvé, amelyeknek nyelv

járási elkülönülésében több-kevesebb szabályosság vagy törvény

szerűség mutatkozik, amelyek a nyelvjárás itt következő nagyolt 

jellemzésére szükségesek vagy amelyekhez csoportonkint némi 

magyarázatot fűzni jónak láttam.
*

* *

Fonétikai és hangtani jegyzetek. Erdélyi fülnek azonnal szembe

tűnő a magánhangzóknak határozottan rövid, illetőleg hosszú ejtése. Külö

nösen szembeötlő ez a hosszú i ejtésében, amely a nyelvjárás színére 
legjellemzőbb hang.

Diftongusai aó, eő, ¿'e-nek volnának írhatók s különösen l, j  kiesése 

utáni pótlónyújtásos első szótagban elég általánosak: vaót, baót, teéfel, teélen, 
gyömeőcs, beőcseő, mezeő, bag-’ózik; de sokan elszokták és mind
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nyájan tagadják. Érdekes, hogy az urasan ejtett véz, téz, béró, partéj stb. 
(=  víz, tíz, bíró, partié) szókban sohasem hallani diftongust; mert eddigi 

adataim szerint minden természeténél fogva hosszú ó, ö, é ejthető difton
gusként, azaz ejtenek helyében diftongust. A szótagzáró l, r, j  hatására 

helyzeténél fogva hosszú s rendesen széles ejtésű ö, d helyén azonban nem 
hangzik kettőshangzó.

A szótagzáró l, r, j  nyújtó hatása ugyanis ebben a nyelvjárásban iá 

megvan, de nem olyan következetesen s nem olyan határozottan, mint a 
Királyhágón túl; (fél Erdélynek jóformán csupán ezek az igazán hosszú 

magánhangzói;) var, hamar, fel, el, förik, ül, gyönyörködik. Minthogy a 

következetlen használat mellett még szűk ejtésű megfelelő is gyakran van 
helyükön, ezek jelzése is feleslegesnek látszik.

Az e nem olyan magas nyelvállású, mint az udvarhelyi vagy heves
megyei; e zárt hang meglevő változatai között a szalontai a legalacsonyabb 
nyelvállásnak közé tartozik.

A köznyelvinél hátsóbb nyelvállással képzett mássalhangzóknak, ame

lyek a szomszéd Hajdúban — de úgy sejtem némely dunántúli, palóc és 
székely nyelvjárásban is — megvannak, s amiket tudatosabban és hosszasan 

a Nagykunságban figyeltem meg, a szomszédság ellenére nyomát sem talál
tam. Ez érdekes képzésre egyebütt szándékszom figyelmet hívni.

A nyelvjárás két legszembetűnőbb hangtani sajátsága a zártabb e hang 
és az ízés. A szomszédos hajdú és nagykún területtől ez a hang is elvá

lasztja; holott egyébként egész nyelvszerkezetével, szókincsével, hagyományai
val sokban egyezik velük.

Az ezés. Ragban, képzőben, kötőhangzóban mélyhangú szók o hang
jával szemben e van: kírtak,* inantak, minda", héja”, estenda", versang, 

tiszag-toszog, tibag-lábog, szídalag, szípalag, ijenék, csipkas, lípkes, mihe- 

jast, szeretem, kepedaz, ízeladik, ívalődik, íniattan, hental, hebercal, aszal, 
vaszal, fekszal, magellatt, dílal, dengal, cepekadik, vesztaget, teraget, idras- 

fodros, ídasdeda", kelmad, hásza11, nyekag, lelkam, szamam, nekam, nekad, 

repdas, najszan, gírhas, bidras-bodros, pityarag, vetatt, íraz, vízha, gyer- 
makha, magast, keratig, accar, szadagél, szamacskél, ígadelam; szamalint, 

kíragető, taszagél, izag-mozog, eprak, sisteríkel, kípjak, kertyak, kezaket, 

stb. — Első szótagban: bacsül, barcencei, barag, barhal, barke, batű, cara- 
cura, capacupás, csabar, csalán, csang, csapp, csaparadik, csaparag, csap

iasz, csardít, csarag, csarasznye, csatlik-botlik, daák, dabla, dara, darázs, 

derce, daraje, darík, daszka, dazantor, ab, acsém, agan (=  igen), agzáment, 
agzekaució, aggy (ak kis), agyéb, atyház, agyedas-agyedül, agyvelit, ahun, 

akhós, aladó, angain (ingám), asmér, aszik (avő), facske, fal, téfalas, fann, 
faradő, fartáj, gyahanna, haccal, hagy, hagyal, harmáncos, hattyam-patty, 

jeestít, kacmarag, kall, kanyír, kárászt, fíkatő, las (lés is) lassz, madáig, 

mag, magatt, maggy, majik, mandörög, mangyan, magy, managél, manta 

(növény), manta (=  Muster), mantűl, matália, nem, pacsanye, pajva, panda- 

rűl, pár, padar, parag, patty, paták, patlóriom, raggel, rangét, ratka, rasz- 

ket, razzent, razsdaraje, sapar, saprű, sarbal, satar-kotor, sár, sárin, sar-

* Nyomdai akadály miatt ezt a hangot fordított a betűvel jelöljük.
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kentő, szád, szadarjegas, szag, Szöged, szagín, szagy, szakfű, szalíd, szatn, 
szánt, szanny, szar, szarda, szaradás, szarancse, szarvián, szarzet, tagnap 

(tannap), tarajé", tampós, tanta, tastú, tasz, hóttatíny, vadar, vagzál, varass, 

varnyog, vartyog, zsamje; — baratva, askola, aszkábál, aspány, aspakulá  ̂
aspanót, aspongya, astán, (István), astaráng, astarázsál, garéta, garóf, palága, 

palatyka, palé, palébános, panyász, paréda, parazant, parézli, salepp3S) 
szaráku, taréfa. — Második szótagban: embar, egras, gyermak, keskany, téka. 

nösbíka, puhagyal, povadál, píntak, őgyalít, lebarnyeg, kuparta, korhal, ko- 
ralás, kontraktus, komandál, kicsaktet, keszagódalvást, kengyal, kampa  ̂

ippag, teram, tígad, indarkadik, merasmerevül, hiccsacsóré, hengarbuckó- 
zik, hencsar, hencsarag, gídalget, fucsarál, füagória, állóass, ápartén, hil- 

lang, kemance, kicibaréz, cicaréz, címares, daballa, epar, mírag, fírag, fel. 

isg, veszaszt, nincsan, sincsan, líszan, taszan, vasza", víszan. Továbbá a 
következőkben: torogar, miszar, májisztar, kótar, kártyapillar, baktar, beli- 

nar, ájar, jupitar. — Szó végén: a kérdő -e (inkább -/), lé, né, se, te, addc 

(— add ide).
Az izés. Magyar szavakban általánosságban a zártabb eredetű i 

vált /-vé: Első szótagban (az idegen eredetüeket is idefoglalva): bijog, bika, 

bíkjó, bíkessíg, bíkis (=  Békés m.), bír, (bíres), cíl, (cílosztam), csípal, díl, 

(dilal), dílceg, fik, (fikáz), fíkkom (?), fii (ige), fínyas, fircal, fíreg, fírfi 
fiszek, (íiszfa!) gidalget, gimberadik, gírbic, (gérbic is), gyíki», ¡íbre", (ibred) 

íbar, idas, ig (ige), (igadelam), ífel, (íccaka), il (ige), (ílelmas, ilesztő), íkes, 
ík (cuneus), íte, (ítet, ítél), ívelődik, ivódik, ínek, íme jog, ímattan, ínnyé, 

íp, (ípűl, ippég, ipp), utolír, írtkilis, ír (agyig ír a sár), árpávalíró, írt hozzá 

(=  ért hozzá), ír (megír annyit), írik, íszakra, kik (mn.), kílís, (vö. kél), 
kimúl, kímlel, kínyas, kintelen, kínszaradik, kínyeső, kíp, (elkípped), kír 

(ige) kírdaz, kirág, kísik, (kíseji), kísz, (kíszít), kísztet, kítelen, kíve, lik, 

líszen, ligy (ige), lilák, líp (ige), líp (fn.), lípcső, lít, mi (=  mély), (rnívai 
=  mélyen), mi (=  mék), mik (=  melyik), mik, mígy, min (=  megyek stb.) 

min (fn.), mír (ige), mír (=  miért), mírce, mírag, míszáros, míz, nígy, níhán 
(nyiha, nyihutt) níma, nímej, nímet, níp, níz, pintak, píz, ríg, rímlik, rímte- 

len sok (=  rémítő s.), rípa, rísz, ríszag, rítag, rív, (síjeszt!), szídelag, szígyan, 

(tojás-) szike, sziled, szílas, szíltibe, szína, szíp, (szípül), szívanó (!), sza- 
naszít, tíbojodott, tíged, tígy, tíszan, tíkozol, títlen, típ, tiszta, títováz 

(követtítel), tíved, (tívejég), vít (víccsed magad =  védd), vídelmaz, víg (fn.); 

vigy (=  végy), víka, víko», vílamí„, vín, vír, öszvír, tesvíf, vírcse, vís, (vísőjj 

vitel (=  vétel), dögvísz, elvit (=  elvét, -téveszt.) Az első szótagon túl általá
ban csak bizonyos szótagban, illetőleg mássalhangzó előtt fordul elő, neve

zetesen a -ség, -és, -ész, -énk, -ély, -ékony, -ény, (-vény, -mény), -ék, (-lék, 

-dék, -ték), -ént, (-ként, -nként), -kép, -képpen, -ért (-ér) végzetben, ille

tőleg ragban, képzőben: beszíl, szomszíd, beszíd, acíl, elíg, (gémig), egíssz, 

csicsísgat, itíllet, tökílletas, eszmíl, satít, törtínet, páncíl, vendig, (min

dig!); — marik, tajtík, fázik, szuszík, hajlik, tájik, szurdík, zsombík, (zsom- 
bik), fortíjos, veszijés, borbí, kőrtí, kastí, kovártí, rosti, vőfi, karabíj, terebi- 

jas, seregi, csekíjsíg, pocsík, bugyborík, habarík, nevendík, ajándík, vakarík, 

játík, környík, törmelík, veri tik, tőtelík, szuszík, lagyík (=  legyen), turbíkol, 
kukorikol, sisterikal, fityfiríkal, jajveszíkal, engedíka«. termíka«, hajlíkon, 

lc§TOlB? k§l§yin, kökí”, le|ín? töm«, tomji», temíntele«, edí", gőd{«, kérni".
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kemí" (-mag), örmín, keresmín, siitemi", köszvín, fösví", sövi'n, vetetni11, Balí- 
nyas, érvínyas, élink, hármankint, mikípp, heklírtű, ingyír, kolompír, 

kompír, szekír, szemírmes, babír, gyömbír, tőcsír, tányír, tenyír, ígír, 
dícsír, kísír, azír is, kísírtet, tamírdek, kacírnő, (=  kaszirnő +  kacér), pillís- 

k9nyír, vetís, lípís stb., kendísz, penísz, böngísz, eprísz, kertísz, fűrísz, 
csenevísz, emíszt. — A -t tárgyrag előtt egy-két szóban: jeestít, fejszít; az 

egyes 3. személyű bírtokragos magashangú szókban: gyermakit, fejiha, he- 

jibe; magashangú jel. módú tárgyas befejezett többes 2. és 3., valamint a 

fölsz. módú egyes 3. személyének ragja előtt: vattítak, vattik; aggyik, mu- 
tassík, nízzik ide! .

Ellenben é van általában a nyíltabb eredetű é helyén (hangrövidítők- 

ben); szó végén nyilt szótagban s ezek továbbképzésében és ragozásában; 
az i hangúak közt nem említett képzőben, ragban és kötőhangzóban (pl. 

-nél); mély hangú szókban; sok szláv, olasz, német, latin eredetű szóban: 

bél, dér, ég (fn.), éhas, ér (fn.), ész, fél (V2), (fészar), hét, jég, kél, két 

(kéccsíg), kéz, légy (fn.), lél, mész, mér (audet), név, nyél (ige), nyél (fn.), 

réz, széd, szél (ige), szél (fn.), szén (de szívanó), tél, térsíg, vér (ige), el
vész (stb. 1. a szótőkről írt jegyzetekben); — nékem, nékűl, (nekül is), 

vélletn; — cserép, egér, agyéb, fedél, fenék, gyökér, kék, kéne (=  kellene), 
kerék, kevés, közép, kötél, levél, ösmér, szemét, tehén, tejéd, tijéd, veréb;

— lé, póréhagyma, máié, lével-plével, kávé, téfal; — páré, taré, karé, 
gané; — közzé, felé, bé; — idéz, becéz, epés, darcés, iccés, recés, felényi, 
érébb, elébb, idébb, pincézik, hátrébb, csicsés, tésis, esés jeestít, cinkét, öcsém;

— bizserél, fecserél, tereferél, kecél, kenteficsél, mírsikél, menegél, álmél-
kodik; — béka (bika is), béna, bizseréré, bokréta, cécó, cémester; cédula, 
cégér, cékla, csajfétás, dédapám, dénár, dérrel-durral, dévánkozik, déz- 

bunda, dézmál, él (fn.), élink (de íl, ílet stb.) ékhetetlen, ékusz-pékusz, 
érc, érdas, érdekas, érdemas, érint, értelam, értik (fn.), éraz, (íraz), és (az 

eső), és (kötőszó), újév, félink, (de fílek, filelam stb.), férkőzik, fér, gallér, 

gerébje, garéta, gerézd, gége, gém, gérbic, géva, gohér, gyémánt, gyér, héja, 

héríszas, hévar, fanhéjáz, (de fanhijázó is), hékám, hékom, hékás, hézag, 

hijéna, ezidég, ígér (?), kés, komédia, kövér, léc, léha, léháskodik, 
léhé, léhó, (lihu?), lékri, lénia, lézang, lidérc, matéria, mécses, mesmég, 

méltó, méta, météj (métí?), mindétig, néni, onnét, péce, pék, példa, péva, 

pézsma, paréda, parézli, palébános, pojéta, poroféta, paszméte, réce, rédikál, 
régula, rézsunt, salétrom, segéd, sértís, (sért), séta, sérvís, szék, tallér, tárgy, 

hóttetén, tégla, tamjén, ténfarag, taréfa, hozzátér, térűl-fordúl, tésúr, tézsla, 

tetézi, vetéjkadik, vézna, vitéz, zsémbas; — urasan: szeléd, véz, papér, 

partéj (=  partié), szénház stb. Vannak kétségesek s olyan köznyelviek, 
amelyek nem használatosak, ilyen az említett hiéna, pojéta, réce, (haszná

latos pojétás,) továbbá tényleg, cég, dévaj, szövétnek, pribék, kacér, (de 

kacírnő népetim. igen), ismét, alél, segél, sekély, erkély, szintén, (de szinte 

igen, szerény, pép, héber, némber, zsellér, zéró, kelevéz, fésű, érsek stb. 
(Vö. Arany: Az é-t í-re váltó tájszólásról.) * n ni isfe$ \

Kedveli a nyelvjárás a hosszú magánhangzókat, de azért a húszár, 
jogász, dicsőség, csokoládé, gúja s néhány szó sibbolet Szalontán, 

amiről felismerik az erdélyi (erdeji) embert. Holott itt is hosszan ejtik, pl. 

a következőket: bír, (bíró), bízik, búg, bútor, búvik, búza, bűn, bűvész,
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bűz, cím, cúkor, csík, csíp, csípő, csúf, csúnya, csúszik, csúz, dícsír, dísz, 

dűl, dúr (=  túr ige), fúr (fúrok), físzfa, gúnya, gúzs, gyík, gyúr (gyúrom), 
gyűl (gyűlés), gyűlöl, gyűrű, gyűszű, híd (de Hidas ucca), híg, hítnaz-hámoz, 
hír, (híras), hízik, húr, (húról), hús, húsz, (de huszonaggy stb.), húz, ige, 

ígír, így, ijed, íny, ír, (fn. ige), ístál, ítil, íz, kígyó, kírníl, kínál, kísír, kúdús, 

kút, lúd, lúg, -míves, nyír, (nyírom), nyúl, nyúlik, nyúz, nyűg, nyűgös (de 

nyűglődik), ocsúdik, őriz, ősi, púp, rúd, síjét, síma, (símít) símúl, sík, sip, 

sír, (ige, fn.), súrol, sül, (sülő), sűrű, szín, szőrös, szúr, (szúrom), szűk, 
(szűkös, de szükség), szűr (fn. szűr, (szüret), szűz, tíz, (de tizanaggy stb.), 

túr (fn. túrós), tyúk, úgy, úr, (úri, úré,, úron, de urizál, uras, urat, urak, 
uram, uralkodik), úszik, út, űz, vídík, víg, (mn.), víz, (vízír, vízé, víztűi, de 

vizet, vizes, vizet, vizán), zúg, zúz (fn. ige), zúzza (fn.) zsír, (de zsírozó), 

zsúfol stb.) — A hosszú magánhangzók kedvelésének megállapításában kezére 

jár a figyelőnek a szóvégi hosszú -ú, -ü : gyeplű, hatnú, könnyű, seprű, 
fényű, nagyfejű, jófogú, stb., valamint a gyakori használatú -it, -ül, -ül 
képző: feszít, tanít, tanúlok, kerül, megnehezülök; nemkülönben a szótag- 

záró 1, r, j előtti sok hosszú magánhangzó: alma, ember, ürge, gírhas stb.
A mássalhangzók körében a szóvégi orrhangú n (n) említendő. 

Minden köznyelvi szóvégi n, ny helyén ez hangzik: ján, légi", van, kún, 

bárá”, ispá«; tovább ragozva vagy képezve azonban n, ny hangzik helyette.
A hangok találkozása (hiátus, mássalhangzótorlódás stb.) kevés olyan 

tünetet mutat, ami a szokásos köznyelvi kiejtésben szokatlan volna. — A 
szókezdő mássalhangzó-csoportot nagy következetességgel oszlatja, úgy

szólván kivétel nélkül: goróf, palé, palébános, garéta, karajcár, katuja, 

tirimfi, kaláris, soróf, ispion, ispicc, ispitáj, oskola stb.
Az l, j  hang szó belsejében nagyobbára t  d, c, cs előtt sok szóban 

hiányzik, p l: ót, fót, ótalom, vót, gyút, kiját, vát, vátig, kőt, rikót, sikót, 

őt, őtő, tőt, bűt, bót, hót, makhót, kötözik, őtözik, elbútt, fúttam, tanát, 

tanút, hevüt, kondút, abátlé, ód, fód, tód, kűd, hód, főd, ződ, ódal, kúdús, 
ködök, páca, táca, póc, nyóc, kőcsö», gyócs, gyömőcs, kúcs, ócsó, bőcsö, 

szümőcs, Júcsa, tőgyfa, dógos, szógál, pógár, nékűl, (nekűl), kutyákodik, 

disztókodik, tisztákodik, mónár, hónap, szorúsz, beszísz, űsz, óvas stb. 

Többnyire az el igekötő /-je is: évitte, éttette, édopta, a -búi, -bűi, -rúl, 
-rűl, -túl, -tűi ragé mindig, ha rá mássalhangzóval kezdődő szó követke

zett volna: abbű sa, erű mondom, ettű van.
A d, t s kivált a j  mássalhangzók közt ritkán hallszik: húz mag, 

szakizs la, asz mongya, (aszongya), asz vitte jel, tanis ki, ránzs mag, fírha 
mant, tesvír, Isván, kérbe, assa monta; de mindig hangzik a befejezettség 

t jele: kírt vót, várt rám, s a tárgy t ragja: a vadászt mongya, kezast kín

A hiátust különösen a névelő és mutatónévmás kezdő magánhang

zója előtt következetesen kerüli: apja ja, tuggya jű, tuggya ja, ű vitte jel, 

odajatta. Ezenkívül természetesen a köznyelvi esetekben is.

Jellemző a nyelvjárásra az r, 1 mássalhangzók találkozása: magabál, vá- 
sáll, (vásáltam =  vásároltam, <  vásárltam), salló, talló, madállátta kanyír, (ma

dárlátta kenyér), böcsmöli (=  becsmérli), kállátó (=  kárlátó), kollát (=  kor

lát), mángolló, töllőruha, vándolló legí", ápillis (=  április, <  ápirlis) és az 

őrleni jelentésű őr ige.

Mássalhangzóval kezdődő szók előtt nem tűnt el nyom nélkül a név
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elő és mutatónévmás z-je, csak hasonult: akki, av vóí, affelől, ap pipám, 
emlékül, ahhoz, aí fija, at tijéd síb.

. '* ’* *

Alaktani jegyzetek. A szótők körében néhány v tövű ü-s alakja 

jellemző: lű, ű, kfi, fű (— fej), bű, tű (== tő), szü (ige), fényű, hí. — Hang
rövidítő igetövek, amelyek ma már inkább csak öregek beszédében hall

hatók: ád, és (az eső), féd, hágy, kél, kén, lél, lép (ige), lés, mér, nyél 

(ige), nyér, nyés, ösmér, vér, vész, vét, (mén: megy)..Mások: bé, té (=  tej), 

nékem, véllem, nékűl (nekfil); ritkábbak: lésza«, tésza", vésza11, (líszau, 
tísza11.) — Áz igei kötőhangzókra vonatkozó adatok: keseraksz, padarsz; 

aggyad, kírjed, üssed, (de igekötővel add ide, adda, kírd el, iizs meg a 

gyakoribb; — athadd, kírhedd, tuthadd (=  athatod síb.); — mondanak, kű- 

denek, de tanítnak, fűinek; — ködlek, tanítlak; tojt, fojt, magírt (=  meg
érett), de írott (=  írt); montam, óttam, hortam, kűttem; — magíjett, elfáratt, 

termáit, — sapart, kotort; — ugrottam; — kinyílt, maktelt; — makhót; — 

mondana, mondani, de kűdni, tanítna; — hí, rí, nyí, fű, ró, szű, de női, 

fői is; — att, itt, ivutt (=  evett, ivott); — alszik, fekszik, nyukszik; — 
alutt, fekütt; — cselekszik, dicsekszik; — alunni, fekünni, nyugunni; — man- 

gyen, mén, mín, magy, magyan. — A névszói kötőhangzókra és tőhangzókra 

nézve: negyvenet, ötvenet, aranyat, keminyet, kövíres, de víknyat, fejírt, 
kövírt is; — ganét, tarét, karét; — szomorúk, szomorút, de szomorúan, 

iszonyúan; — gyapjús, bornyúkat; — piszkot, színast; — házamat, kerte

met; — házam, kertem, de kettő zártabb: lábon), lábod, űjjom, új jód; — 

derekaso11; — kákabélű, nagybélű; — levélan, szamáron; — cúkrom, cúko- 
rom; — ezret, ezren; — hármat, hárman; — malomig, toromig; — falúk, 

tetűk, hamús, öjűk, darúk, lút, (de inkább lovat); — csikója, bimbója, nagy 
ajtójú.

- A szóképzés körében jellemzők: hullajt, szalajt, szakajt, fakajt, 
lohajt, különösebben a sok visszaható: acsarkodik, aggatódzik, akaródzik, 

irtóddzik, kácsingóddzik, összekócolódik, köszköpűködik, kötölőcködik, kö- 

töszködik, összekucorodik, kurázsiskodik, kutyákodik, összekülönözik, dül- 
lengőddzik, fáskodik, fázlódik, fertőddzik, mosakodik, nyűglődik, lefír- 

geddzik, gombolkóddzik, begubóddzik, nekigyűrőddzik, ötlődik, rivalkodik, 

sivalkodik, saslódik, sátánkodik, sikánkózik, sündörgőddzik, szaggatóddzik, 

szedelőcködik, szitkolócSik, szompojodik, tapogaíolóddzik, rátekergőddzik, 
tisztákodik, türiilköddző, béváraddzik, városházáskodik, vetkölőddzik, zöcs- 

kölődik, csimpajkóddzik, ráverődik, felvaródik, Második stb.; de legkivált 

a különösen p végű tövekhez járuló gyakorító -kos, -kas, -köss lopkos, 

köpkös, repkas, kapkos, lípkas, csapkos, futkos, nyomkos. .

A nyelvjárás igeragozásában fontos negatív jellemző az ikes rago
zás hiánya, az.az az ikes igék egyes 1. és 2. személyének a nem ikesek 

szerinti ragozása: aszak, dogozók, fürdők, nyukszok, fekszak, mosakodok, 

türülközök, forgolódok; — füröcc, mosakocc, forgolócc; a sziszegő han- 

gúak 2. személye azonban / ragos: aszal, nyukszol, fekszal, az illik igéé 

illesz; — dógozz, dógozzál, fekügy, fekügyél; eszik, alszik, forgolódik, de 

dogozik mellett dogoz is; — enne, inna, mosakodna; — a potentialis üdé

jén: ahet, ihat, jáchat, alhat; — a többi igék közül a sziszegő végűek
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egyes 2. sz. ragja rendes — l: veszal, lesel, ásol; a többieknek liol -l, hol 

-ssz, de inkább az utóbbi: jöhecc, jöhetal, kűdöl, mondass/, mondol; az 1 
végűeké rendesen -sz (-ssz): álsz, állassz, válsz, kefélsz, karmolsz; — elő

fordulnak: lísza", vasza”, magasz v. magaszann, viszan, vagyon, nincsa", sin- 

csan, mangyan, mén (min), jön, gyün; a nincsan, sincsan többese: nincsannek: 
sincsannek; — a föltételes tárgyatlan egyes 1. sz.: kérnék, níznék; de mély

hangú szóké: adnák, írnák, futnák, maradnák; ugyané módban a többes í. 

sz. tárgyasban is Írnánk, kírnénk, níznénk; — a fölszólító egyes 3. sz.-e 

minden igének ikesen ragozódik: agyík, aggyík, vágyik, mannyík; — a 
megy ige ragozása: mangyak, magyak, mik (mék), migy, mícc, míssz,.magy, 

magyan, mangyan, min, mén, mangyünk, mantak, mannek; az egyes 3. sze

mélyben leggyakoribb: mangyan és min; — a niz ige fölszólító egyes száma: 

m'jjem, (hanním, hagy ním =  hadd nézzem), níjje, níjje; vagy níjem, riíjed, 

níje; — 4 kall fölsz. egyes 3. sz.: kajjík, fölt. egyes 3. sz.: kék, kén, kéne; 

jel. módú bef. egyes 3. sz.: kalletatt; — a magashangú igék tárgyas fölsz. 
többes 2. sz.-e íző: vagyítek, nízzítak, tőcsítak mag; — a mutat parancso- 

lója ez is: muti, muta; —■ rövidült alakok: sz, szán, iszan, dejsz, hász 

(ípp a!), aszongya, égy, eigy, éggyetak, eigyetak; a -sza, -sze nógató járu

lék van ezekben: hocci, acca, acci.
Igeidők: járok, jártam, majd jár, (járni fog); ritkán hallani ezeket: 

haliám, látám, jártam vót; komolyan csak öregek mondják s talán nem is 

annyira régies, mint kenetes.
A névragozásban legjellemzőbb néhány rag zártabb magánhang- 

zójú alakja: -búi, -bűi, -rúl, -rüí, -túl, -tűi, néha l nélkül: abbúl, abbú 
(nem lassz), rúllam, kéztűi; - az inesszivus is -ba, -be ragos; a -n rag 

magánhangzóval kezdődő szó előtt többnyire hosszú: szílinn is, kíszann 

áll; — rám, rád; — a -nál, -nél rag l-je is elmarad néha mássalhángzú 
előtt: anná jobb, enné vót: — a -hoz, -hez, -hoz rag megfelelője: -hó, -hd, 
-hö: ehö, aho (ahho), fírha, kertha, lőcshö; — a -vá, -vé csak állandósult 

kifejezésben használatos: lúvá tett, porrá lett; — az -úl, -ül rag (képző) 

l-je is gyakran elmarad: rosszú vót, keresztű mant; — a -kép, -képpen, 
(képpen) köznyelvi ragok közül az első á használatos, de mindig íző alak
ban: atykíp, (máskípp), sammikíp;-- stúl, -tűi: házastól, mindanastűl; —-

a -szdr, rag illeszkedik: accar, kétcar, haccor, nyóccor, sokszor. — Az 

egyes 3. sz. birtokos személyrag magashangú szókban ragok előtt néha 
hosszú í: hírítől, de inkább rövid: hírit, szamibe, körmitűi; rag nélkül a: 
híre., szame, körme; de a fokozott főneveké i: legszíli, leghagyi, legszag- 

leti, legvígi, legfeneki; — a többes 3. személyben a köznyelvben is szo

kásosak közül a nyíltabbakat gyakorolja: házok, lábok, fijok, lovok, libájok, 

füvök, könyvök, szemök, de kezak, észak, ríttyak, kípjak’; — a száj birt. 
szem. ragozása: szám, szád, szája, szánk, szátok, szájok; — az aggyik, 

mindenik személyragozása: aggyikőnk, aggyikőtök, mindenikőtök, mindeni- 
kőjök; szintúgy másikótok, ötödikőtök, harmadikójok, hármojokat, hármon- 

kat stb.; az egy és több birtokos több birtok viszonylat 3. személye: ajtajai, 

almájai, bornyújai, disztójai, almájaik, bornyújaik; — a mind ragozható: 
mindet, mindnek, mindha, mintül; — a határozóragok és névutók személy

ragozása : nékem, véllem, rúllam, tűllem, nállad, titánná, de sokkal gyakoribb: 

énnékem, tavélled, űrúlla, mitűllünk, űnéki, űknállok, mitűllünktűl, minállunk-
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- > nál, titftlletaktűl, űknálloknál; (de ez is gyakori: tiiled, tüle); alóllam, felőliem, 

belőlle, énfelőllem, tamelőlled, űbelőlle; énhozzám, űbenne, timellettetak, 

űmagattük; — az -ért rag alakja -ír: mír, pízír, fődír, azír; — személyes 
névmások: én, ta, ű, mink, tik, űk; angem, (éngem), engemet, tíged, tíge- 

det, űt, űtet, minket, bennünket, tildékét, benneteket, űket, bennöket; — 
személyt jelentő köznevek és családnevek végén hová és hol kérdésre felelő 

rag az -ék: a papék van, Balogék ment; — birtokos névmások: enyím, 

tijéd, tajéd, övé, mijénk, tijétek, tajétak, övék, övéké; — amikorra, akkorra 

alakja: mikorára, akkorára; — mássa, kokassa, hatossa, bajussza.

Mondattani jegyzetek. Jellemzően gyakori indulatszó, — eredetére 

talán figyelemkeltő, ma már inkább nyomósító a, e, la; ehun van é\ most 
esett, oszt mm süt an-nap! Úgy la, csak járjtk asz-szdd! — Szenvedő 
ige helyett a nagyszámú visszaható használatos; a mesterségek nyelvében 

különösen -ódik, -ödik: Ugyalulódik, levágódik, megsímítódik; befejezettül 
ilyenek: meg vót írva; le vót szedve. — Felszólító, illetve tiltó mondat: 

tán a kezembe adnád! Hátha nem kótognátok annyit! Csak incselkeggy 
avval a kutyával! — A sok után gyakori a többes szám: sok emberek; 
csudálkoztak a sok nipek. — A tárgyas jelentésű irodalmi szokik ige folya

matosa is használatos (iktelenül) inf. mellett: nem szók odamenni. — Figye

lemre méltó határozók: firfiba még nem láttam ijen kíváncsit (=  férfit, 

férfiak között). Késztü eszik (=  kéztől, kézből). Nem tudni hogy mire vígzi. 
A lábárú hűt meg. — A helyett névutó megfelelője: heje'1: visz hején atta 
ab bort; aheje'i inkáb egyél kenyírt; karajcár hejé'n attam oda. Viszont a 
helyhatározó t rag is előfordul ezekben: odábbat, kisöbbet, továbbat — 

Szokásos jelzős határozószók: nagy fent, nagy messzi. — Sajátságos az 

ellen névutó használata: alig ment három ház ellen, leejtette. Mennyik csak 
még hét-nyóc ház ellen, oszt ott lakik. A kíppest -hoz, -hez (-ho, -he) 
ragos szóval járó névutó előtt rendszerint ott van való: aho való kíppest 
elíg jó. Szemvethető a tavajiho való kíppest. - A -féle függelék alakja -féli s a 
ki kérdőnévmáshoz is járulhat: kiféli jány a? — Átnemható igének is lehet 

2. sz. tárgyas ragozása célhatározó inf.-szal: elindultalak keresni; elmente
lek vóna mékhalgatni. — A főnévi igenév nem ragozható (kiv. innya), tehát 

itt is használatos az ilyen szerkezet: nincs hogy mit egyik; mek kel hogy 
szakja. — Személyragos tárgy mellett is áll határozatlan (tárgyatlan) rago

zás, ha a tárgy jelentésében nem az összes, csak annak része értetődik: 
két könyvemet vitt el; akkor is három fámat vágott ki; egy kalap szilvámat 
lopott el. — Általános alanyú mondatban a főnévi igenév potentiálisként 

állhat: semmit se látni belőlle; sehun se kapni ijen kenyeret; mán látni a 
vígit. De más jelentésben is előfordul: ott a legnagyobb sár, ahun kijárni 
(t. u szoktak). — Szórendi szempontból is érdekes mondatok az ilyenek: 

nem is mutattya. mek se; nem is viszem el se.
Itt említem meg a nyelvjárásnak jellemző hangsúlyozását. Erős ma

gassági hangsúly van általában minden mondat utolsó szólamának utolsó 

előtti szótagján: nem tuggya ü azt megmutatni. Nem tudom hoty kivej 
beszilget. Letedd ászt a karikást! Bár vélle se tanálkoznák ma! Nem 
montam én néki, hogy visszahozza. Még kérdő mondatban is hallható: 

mír nem mondod meg? Ha az összetett mondat minden tagjának utolsó
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szólama ilyen hangsúlyú, akkor a két mondat közti szünet nagyobb szokott 

lenni a rendesnél: akkor is jó  futta ü, hoty kivel van dóga.

Szójegyzék.
a: ni, ahan van a! (Többnyire hang

súlyos).

megabál: húsfélét nagyjában meg

főz; párol, fonnyaszt. 

abdtlé: a mégabát húsféle leve. 

ablakkarika: ablaküveg. 
ablakos: vándorló, házaló üveges. 

acintos (búza): acélos. 
acca, acci, accide: acld ide. 

acsamicsa: szitakötőféle; ója« sóvá« 
mint eggy 

acsarkodik: toporzékol, kiabálva fe
nyegetőzik, tehetetlenül erőlködik. 

ácsit, acsít-vacsit: lármáz, ordítoz, 
kiabál. 

acskó: zacskó. 

bead: följelent.

adja még: van még, telik még belőle. 
adde (adde): add ide. 

adódik: történik; ~  úgy az embernek, 
addég (tréf.) =  addig: ~  van, nincs 

tovább.
aggat: varr: aggass bé mán észt a 

ruhát.
felaggatóddzik: ruháját övébe aggatja 

(munka közben, sáros időben). 

magagyai, megagyabugyál: megver. 
agyaras: nagy fogú. 

agy: agyig írt a sár (=  kerékagyig). 

agyvigyeznek: játék előtt a gyerekek 

adj végy (aggy-vígy) szóval vá

lasztanak a csoportjukba. 
ahovaló: illő; nem ahovaló =  nem 

illő, illetlenség. 
ahun, ahun la: ott, ott ni. 
ajáll: ajánl.

aj jé: persze; de még mennyire (ind.
szó). 

akar: akár.

akaróddzik: nem nem tetszik. 

akaszt, meg-, fel-, össze-: ölt (tűvel). 

akkurátos, akkurátoson: pontos, pon
tosan.

aláásta a szérSncséjjit: eljátszotta,

alásson; köszönöm ~ : k. alázatosan. 

aló: ~  vezsd el magat! 
alpári, alpárias: gyenge, ordi'náré. 

alsómalomki'í: óján lassú, mint egy~ . 
antál: mentül alázatosabb, ~  gya

lázatosabb; mentül koszosabb, ~  

vakarósabb. 
annyolcom: férj szólítja így a feleségét. 

apaszt, ~  ás: harisnyakötés közben 
minden következő sorban egy szem

mel kevesebbet köt (1. még fo 
gyaszt). _

apjokom: feleség szólítja így a férjét. 
aprádonkint: apránként. 

aprófa: hasogatott tűzgyújtó fa. 

aprójószág: baromfi. 
aprókutya: teli van aprókutyával: 

kötekedő. 
aprószent, teli van aprószentel: u. a. 

árébb: arrább. 
árunnan: arról felől, onnan. 

felaszik: felkopik; ~  az állad attú, 
amit én adok. 

aszóitól: aszatot gyomlál. 

aszottoló: gyomláló ösztöke. 
asztalfija: asztal fiókja. 
aután (ótán, ót, azút): azután. 

felavat: varrás közben két szövetet 
úgy varr egymásra, hogy az egyik 

feszesen, a másik ráncosán áll. 

megavult: elócskult. 
azidőbe: abban az időben, akkor. 

azidőtájt: u. a. 

azúta: azóta.
ácsori-vicsori: ácsorgó, csavarogva 

bámészkodó, lábatlankodó. 

ágas: tartó oszlop. 
ágónizál: tétovázva tesz-vesz, lustál

kodik (?)
ágál: ennye de cifra a ken jánnya!

— Né' ágájja mán na! (irigyel? 

leszól ?)
ágozat: származás, család; más 

más család,
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ágy ás: nyomtatásra előkészített ga
bona. 

mégáhít: megkíván. 

ájer: levegő (tréfásan haszn.) 
ákác (ágác): akác. 

kiákumbákumoz: kicifráz, kikanyar- 

gat írást, díszítést; kiteremtettéz. 

áll: nem tudom elejii állam =  elejét 
venni. . 

kiáll: elfárad, belefárad. 
neki áll az idő: kitisztul. 
állapotos: terhes. 

állít: falnak ~ : bolonddá tesz. 

beállít: berúg, megrészegszik. 

állá: lyukas lapú székforma, amiben 

a gyerek járni tanul. 
állóess: pálinkába való fűszerféle (?) 

állópíz: nem ül le? pedig nincs pí- 
z£m, hogy állópiszt fizessek, 

állószőllő: téli eltevésre szedett szőlő. 

álomszaszík: álmoskedvű, szemera- 
gadós.

átóhejíbe: ott, (oda), ahol áll; átó 
hejibe vittem; elalszik 

ángolcúkor: színes cukorkaféle. 
ángy, ángyikám: ángy. 

án de roszkor jött! =  jaj, ejnye. 
ántikukuri: ászt az ját a világ

nak! (gyerekijesztő tréf. károm
kodás). 

ápillis: április. 

ápertén: őszintén. 

eláporodik: kifárad, eltörődik. 
árkus (papiros): ív. 

ármás: régi éjjeliőr-féle, város em
bere.

árpávalírőkörti: nyári körtefaj. 

áslóg: hordófüstölő; áslógos .bor. 
ásítoz: áhítoz.
áspiskígyó: kötekedő: rosszmájú. 
ászló (gyny.) zászló. 

átajjába beszíl: dadogva v. hadarva. 
átalút: keresztül. 

átellembe: szemben. 
átogbetegsíg: utolirte az ~ .  

babaruha: összetiptik a babaruhát: 
összevesztek. 

babos: pettyes; bab-, petty szöveten.

babra: babrálós, szaporátlan; babra- 
munka.

babás: szeretőtartó: aki ragyás, az
CL

badáros egy asszo«/: „nyalka.“ 
bagóleső: ne jár fik a bagólesőd!

(=  szájad). 

bagós: sokat dohányzó (tréf.). 

bagózik (tréf.): pipázik, dohányoz. 

bajussza (szőllőnek, dinnyének síb.): 
kaccsa. 

bajússz: bajusz. 
bakacsin: fekete mint ö ~ .  

bakadoz: akadoz; akadozik-baka
dozik.

bakafántos, -kodik: erőszakoskodik;

durcáskodik; kötekedik. 

bakarasz-, a kifeszített hüvelyk és 
mutató újj hegye közti távolság. 

megbakkant: bakk szóval megijeszt. 
bakkecske: kecskebak. 

bakó: tarisznya; könyvesbakó, abra- 
kosbakó.

baktat: óvatosan, lassan jár (pl. sö
tétben); ballag. 

bal: eggyik fülem a másik nem 
hall.

balfülű: nehezen halló. 
balkészt: balkéz felöl. 
balos: balkezű, balog. 

bandó: szalag, szegély. 

bandzsi, bandzsali: 1. kancsal, 2. bá

mészkodó. 

elbandzsalodik: elbámulva, vagy el

gondolkozva figyelmetlenkedik. 
bangóforint: forint (nemcsak a 

bankó).

bari: bárányka (becéző neve). 

barmol, meg-, össze-: nehezen, rosszul, 
nagyjában megcsinál, összetákol. 

barnaleves: valami rántásos levesféle. 
bazsajikom: bazsalikum. 

bazsajog: mosolyog. 
báb: égy ~  pamut (sejem, kender): 

egy kötés, tekercs. 
bábatyúk: kukorékoló tyúk. 

bábaszarka: gébics. 

bábó: (gyny.) láb.
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bádog: bádogból való mérőedény;

aggyik egy bádoggal, 
elbújolódik: elgondolkodik, elbámul, 

elandalodik. (?)

(bán): mindig én bánom; húsz fo 
rintom bánnya. 

bánya: természetes gyógyfürdő; mén
gyünk a bányába. 

bársonrózsa: piros rózsa. 
bátyó: bátya. 

bBcsülletes: becsületes. 

béka jel (tréf.): belakik, jóllakik, be
pofáz.

beliner: egy pamutféle, amiből kötni 
szoktak.

benfentés: a házi, belső dolgokkal 

ismerős bejáró; barátféle. 
bercencei szilva: egy magvaváló fajta;

besztercei sz. 

bérég (az ébresztő óra). 

berétvás: Bécsbe ~  a bátya, 
elbé'rhél: 1. vigyázatlanságból lever, 

lesúrol valamit (pl. könyökkel), 2. 
elcsen. 

berke: fűzfa barkája. 

betegleves: köménymagos leves. 

bé: be (inkább öregek haszn.). 

bejáró: cseléd udvarlója, aki bejár 
hozzá.

béjáróné: a házhoz bejáró cseléd
féle asszony. 

békanyúzó: minden rosszúl vágó 

bicska.

bépókhálósodik a szeme: meggyengül 
a látása. 

bétopánkáz: berúg. 
bibircsó: pattanás. 

bibirkál: babrálgat. 

bibis (gyny.): 1. sebes, 2. nem sza
bad hozzányúlni. 

bibri-babra: babrálós, aprós munka. 

kibicsaklik: kificamodik; máj kibi
csaklott a lábam, 

bicskás: verekedő. 

bidrés-bodros: nagyon fodros. 
bicékéi: biceg. 

bikakol: bikaakol. 

bijogos: bélyegzett (tehén, stb.)

bikís: Békés (megye, város). 

bikfa: bükkfa. 
billeng: szőlőfürtöcske. 
bion: bizony.

bír: jó  bírja magát: 1. egészséges, 

2. vagyonos. 
birizgál: piszkál, csiklandoz, ingerel. 

bíró: gyermekjáték; (hajdú-biró- 

szegényember;) jáccunk bírót! 
bíró : násznagy.

bitangságba: gazdátlanul; bitang- 
ságba taláták. 

bizgentyü: óranehezék. 

bizistók: tréfás esküszó. 
bizserél: csiklandoz; bizseréré-bizse- 

réré szóval szokás kísérni. 

bocskoros: bocskorárus. 
boci (gyny.): szarvasmarhaféle, 2.

borjú becéző neve. 
elbódogúl: máj csak elbódogulok 

vélle =  megteszek, elbánok vele. 

bodon: bődön. 

bódori: bódorgó, csavargó. 

bodorka: trifolium pratense (?) 

bogjakemënce: tipikus alföldi, bog
lyaalakú kemence; szilës mint égy 
bogja kemence, 

bogiáros: egy asszon ! =  szép,

formás, „nyalka.“ 
bojtorjáng: bojtorján. 

bóka: egy gyermek gúnyneve, vö.

siket-bóka. 
bokatekerő: kivált bocskor alá való 

széles kapca, amivel a bokán felül 
is becsavarják a lábat. 

bebókászta, bebókóta a fejit: bepó- 

lyálta.

bokor: 1. egy bokor sojáta: egy fő 

saláta. 2. közs bokorra a pántliká
mat: csokorra. 

bokorugrós (szoknya): rövid, bő, re

dős sz.

bolongombóta: bolondos, léháskodó, 

tréfálkozó.
(bomolj): né bomöj meg: ne inger- 

kedj ! 

borbi: borbély.

borbíró : fogyasztási-adó-hiva talnok
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borda: a Szövőszék része; nem hagy- 
gya bordába a vásznat: nem hagyja 

magát.

borító: vesszőből font kosárféle, ami
vel a csirkés kotlót leborítják. 

borkorcsoja: hordócsúsztató létra

forma szerszám. 2. tésztanemű, 
amire a bor jól esik. 

bornyasztó (tréf.): borzasztó. 
bornyomózsák: a szőllő kitaposására 

való zs. 

bornyú: borjú. 
borrasztó: borzasztó. 

borsató (tréf.): u. a. 
borsó: szöllőriigy; bomlik a borsója: 

rügyezik.
elborul: elvágódik, orra-, hanyatt esik. 

borzos: borzas. 

böcsmöl: becsmérel. 

elbődlti magát: elbődül. 
böggyös: buggyos, bő (pl. blúz ujja). 

bú (gyny.): szarvasmarhaféle. 

baba: bubája van: be van kötve az 

ujja.
mégbúbol: megtép, megpofoz. 

megbúboz: u. a. 
buckó: kövér gyerek. 
búcsús: búcsúra utazó. 

budlibicska, pudlibicska: fanyelű, 

olcsó b. 
bujbelé: felső kabátféle; kabát. 

bujka: u. a.
bugjos: boglyas; bugjoskati: u. a. 

bugyborik: buborék; ~  -os eső: 
nyári zápor. 

bebugyolál: bepólyáz, túlságos gond

dal, melegen felöltöztet. 
bukkant (a galamb): bukfencet vet 

repülés közben; (az ilyen galamb 

neve purszligalamb.) 
buksi: nagyfejü; nehéz felfogású. 

lebuktat (szőllőt): homlít. 

bunda (tréf.): nagy haj; bundád van: 
nagy a hajad. 

bundáskényír: fölvert tojásba mártott 

és zsírban kisütött kenyérszelet. 

búrgojó: a búr háború idején divatba 

jött neve egy cukorfélének.

bütykös: cserép pálinkatartó. 

búvócska: bújocska játék. 

búzásalma: búzával érő alma. 
bű: asse monta bü-i vagy bá. 
büdöskiivirág: kénvirág. 

büff: hátbaütés, dong. 
biifli: nagyon kövér. 

bügyőg: bügyögös: bugyog, bugyogós. 
bükőtö: bőven költő, pazar. 

bixrge: himlőoltás sarjadzó sebe. 

bébiíröddzik: vékonyan befagy. 
lébiirhöl: 1. leterhel, 
bűröspé'csénye: sertéskarmanádli (?). 
bürsajt: disznófősajt. 

bűtiboszorkány: mindig nyöstet mint 
egy

caflat az uccán: csatangol. 

kicakkoz: csipkésre víígja a szélét. 
cakni, caknis: vö. kicakkoz.. 

cakampakk: mindenestül; az összes 
minden cók-mók. 

canga: fiavesztett (?) állat. 

cábár: 1. rendetlen, 2. vásott, zül

lött; cábárul vagy ötözve. 
cefetül megjártuk: csúnyán megj. 

cepecupás: hepehupás. 

cepekedik: költözködik, hurcolkodik.
(Vö. cepel, cipel.) 

cerecura: bátyú, cókmók; vidd a cere- 
curádat!

kicibérésztlk a vagyonábú: kisem- 
mizték, kijátszottál .̂ 

cécó: mulatós ünnep, mulatság, föl

vonulás. 

cédula: recept.

cibál: gondatlanul tép, ráncigái. 
cibere: (korpa-, alma-, megy-, szilva-) 

savanyú levesféle. 

kicicerészte magát: kicicomázta m. 

cicaka: füzfarügy. 

cigánkodik: kunyorál, rimánkodik. 

cigóri, cigória: kávépótlék. 
ciha (ágy-): huzat. 
felcihelődik: üggyel-bajjal fölkészü

lődik.

célosztam rá, hogy ü : sejtettem. . . 

címeres: nem vagyok ~  huncut, hogy 
mektégyem! '
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dm er: ety dm er bárá'K egy fél bárány. 

dncál, el-, össze-, széjjel-: tép, cibál, 
ráncigál; kínnal rág, fogával tépi. 

cinger: darázsféíe; eszi a ~  szőllőt. 
cipó: pattogatott kukoricában a ki 

nem pattant szem. 

drmos (cica): szürke. 
codlisía, cokilusta: szociálista. 

cocó (gyny.): ló. — cubdk: comb. 
cuboktat: az ujjszopás hangutánzója. 
cukoros: cukorárus; cukros: kedves. 

curikkol, curukkol: hátrál. 
ciipő: cipő.

cváncigolncik: németül beszélnek. 
csadarint éggyei rajta: csavarint. 

csafar, facsar: csavar; tiszta ety csa- 
faró víz vagyok, 

csajbókos: félkegyelmű, bolondos. 
csajfétás: u. a. 

csalafiilií: elálló fülű. 

család: gyerek; hét családom van. 
csanak: edényfélék; vidd el innen 

ezt a csanakot! (pl. csészéket, az 
asztal terítékét). 

csapó: korcsolyások játéka a jégen; 
egymás kezét fogva megfutamod

nak s hirtelen fordulattal elcsap- 
tatják a végsőket. 

csapófa: amivel a tele vékát (edényt) 
színén elcsapják, elsimítják. 

csapóst van a víka: tele és csapó

fával elcsapva. 

csapósvíka: tele véka elcsapva; két 
forint vót ety csapósvíka búza. 

mékcsappan az üclö: langyosra válik, 
meglágyul (télen). 

elcsapta a hasát: elrontotta. 
csatok: sár; csatkos: sáros. 

csatit, csatorál: csatoráz, lármáz. 
felcsattan: 1. kitör haragjában, 2.

fölcserepesedik a bőr. 

mékcsattan: né danój ojan hangosan, 
mer mékcsattan a hangod, 

csavaríntós: körben forgó csillag

játék; hozzá való mondó ka: csüri- 
csüri-csavarintya. 

csavicka: nem jó, savanyú, [pl. bor(?)] 

csámpás: haszontalan, ügyetlen.

csápol: ostorral, vesszővel csapkoS, 
suhogtat; ne csápojj! 

csárrnakló: ügyetlen, feledékeny (?);
(nem tudja elmondani, amit izentek). 

cseber: ötven cseber bora lett; (űr
mérték is). 

cselefendi, cselefendri: csintalan, ra
koncátlan. 

cselíd (cseléd): gyerek. (Vö. család.) 
cselő: ökörhajtó szó. [nak.

csengetnek: kis haranggal harangoz- 
cséng-leng: teng-leng; lézeng benne 

(kevesen vannak). 

csengőznek: csengős fogattal járnak;
(pl. lakodalomkor, búzahordáskor.) 

csepeg-csupog: csipp-csuppban; ha 
nem csordul, cseppen. 

cseperedik: ne indúj még, elcsepére- 
dik az eső; rád cseperedik az eső. 

csepéreg az eső: szemerkél. 

cséplesz: hitvány; rossz, kevés hasznú. 
kicseppent a jóbúi: kiesett. 

cserdít: 1. ostorral csattant. 2. nyaka 
közzé cserdít: nyakon vág. 3. tüzet 
cserdít: penderít.

■ cséreg-csattog: pöröl, lefetyel. 
cserepes malac: csenevész. 

cserje: bokor. 

csetlik-botlik: botorkál. 
becsiccsent: berúg. 

csicsés (gyny.): szép. 

csicsísgat: csitítgat, altat. [vö. csicsés. 

Csicsós: kicsi csicsós, nagy rongyos; 
csigaleves: húsleves csigatésztával. 

csiga, csigázik: ostorral hajtva forgó 
kúpaíakú gyerekjáték. 

csikarja a lábos fenekit: vakarva csi- 

korogtatja. 
csikófarok: kurta befont haj. 
csikói: csiklandoz. 

csikorog: csak úcs csikorog odakü: 
csikorgós hideg van. 

csimpaszkodik, csimpajkóddzik: bele- 

csipeszkedik, rá-; függ. 

csina ne, ne: csikóhivogató. 

csipa, facsipa: famézga. 

csípősmust: erjedő must. 

csirkegyár: baromfihízlaló telep.
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cstszlik: csizmadia. 

csitri kis ján : serdülő. 
csitrihaj: kurta hajfonadék. 
csókán, almacsoká": csutka. 

csizsma: csizma.

csizsmavető: csizmahúzó (fakutya.) 

csócsa, csócsál (gyny.): étel; eszik. 

csonkahét: karácsony, husvét, piiti
kost hete. 

csorba: akinek elül foga hiányzik. 

csorbáka: convolvulus arvensis (?) 
csörgő alá: csatorna alá, eresz alá. 

vín csoroszja: vén asszony. 

csömpszöl: gyömöszöl. 

csörícsör, csöncsöröz, csörcsöny, csör- 
csönyöz: pittykő, beggy, begy
gyes, bárány bokacsont, amivel 

gyerekek játszani (csöncsörözní) 
szoktak. Kőből, téglából stb. is 
lehet.

csőrege, csőrge: csöröge. 

csőregemeccő: amivel á csöröge tész

tát metszik. 

csörtetls; naty csörtetíssel járnak;
lárma, zaj, jövés-menés. 

csuda: csoda. 

csudabogár: zsémbes. 

csúfondáros: csúfölkodó. 

csuha, tengericsuha, paszujcsuha: 
hántalék, hüvely. 

csundaság: csúnyaság. 

csúnyaság: illetlenség. 
mekcsúnyúl: csúnyává lesz, lesová

nyodik. 

csupros: fazekas.

csúrol, csüröl: vizet, tejet stb. csur

gatva játszik. 

csűrön víz: csupa víz (a ruházata.) 
csuszli: karmantyú. 

csuszánkózik: jégen csuszkái 

csutak: szalmacsutak a behevített 

sütőkemence tisztítására; pemete. 
csutakoskert: egy szőllőskert neve. 
csil: cső.

csüccs: leülni (gyny.)

csücsül (gyny.): ül.

csűddzik (a tengeri): fejlődik a csöve,

esüllő-filáö! maradék, liiwlom, apró-'

ság, apró részlet. — Né fok hozzá, 
sok ~  indebindéje van annak, 

csüllöngő: ruhán csüngő díszféle, 
fityegő.

csürhe: 1. disznófalka. 2. gyerek
sereg (tréf.) 

csürhejárás: 1. a disznófalka legelője.

2. töri a csürhejárást: töri a fejét. 
csürhés: kanász.

csüstűl; mengyünk hozzátok ~ : 

mindnyájan, gyerekestül. 
darapfa (tréf.) középujj. 

dagadó: marhahús része. 

daku: bundaféle.
dandár; mos jöm méh csak ezután 

a dandárja (t. i. lakodalomban a 

vendégek). — Hej be elfáratiam!
— Hej lelkem, pedig ezután jöm 
még a dandárja, 

danolásír: ingyen. Óján sok van!
csakhogy danolásír nem aggyák! 

deákgyermek: temetésre járó énekes 
tanuló. [kövér.

d'ébella: nagy, vastag, tenyeres-talpas, 

debrecenyi: debreceni. 

dedó: kisdedóvó,

degesz: kövér. — ~  abugyellárisorn, 
dejsze’1: de hiszen. 

dengel; n i dengeld össze az ágyat 
összegyúr, rendetlenít. 

dér a : dara.

de rá!; né derájl: gyorsan beszél. 
derázs: darázs.

dercepuliszka: dercéből főtt p, 

dercésliszt, amiből a derce nincs 

kiszitálva. 

hét derekán: hét közepén. 

defíkrevaló: ruhaféle, alsó mellény. 
dezéntor: hamis, pajkos. 

dénár; egy dénárt se adnak írté: 
egy fityinget sem. 

dévánkozik: haboz, gondolkozik rajta, 
kétségeskedik. 

dézbunda: rövid gallérszerű női 
bunda. 

dieeg-döcög: döcög. 

dijárnál: leszól, kicsinyei, rossz 

hírbe kever.

2



Visk! KÁROLY

dílel; mengyiink dílelni: ebédel, 
dílebíd: ebéd. 
dílignyitó: délignyíló. 

dinnyekörtí: nyári körtefaj. 

dikó: összetákolt ágyféle. 
dísztelen: ormótlan, formátlan, idétlen. 

dísztelenkedik: helytelenkedik. 
eldividál: elver, elpazarol (vagyont.) 

lédobban: kimerülve lerogy. 
dógos: jó  táncos, rossz dógos: munkás. 

dógoz: dolgozik. 

doják: deák. 

dojszemü: nagy szemű. 

doloktehetetlen: tehetetlen. 
dongják a legyek: röpködve dongnak 

körülötte. 
donyesz; vín donyesz: vén leány. 
dosza (? ): eigy mán te kis dosza, 

nem írtesz te aho. 
dög: 1. beteg. 2. dögé van a diny- 

nyének: nagyon bőven van. 

döglik: lustán lefekszik, ok nélkül 

hever.
dögrováson van: haldoklik. 

dörgölőfa: na ez is meglelte a maga 
dörgölőfáját — élete párját. 

drágalátos: kedves, drága (gúnyos 

jelentésű). 

drága; nincs annak lelkem ety píz 
drágája se: mindene hasznavehcíő, 

nincs benne kivetni való. 
dubli; nem adott ü nékem egy dublit 

sS =  egy lyukas krajcárt sem. 

ducca (kenyérnek) kidudorodása, 

c i pó j a .

dada; 1. kövér. 2. létt-i belőlle du
da? =  lett~e belőle valami ? — 
megnlzem a retket, hogy letl-i belőlle 
duda ? — kikelt-e, fejlődik-e. 

dudolász: dalolgat. 

düdorodott szájú: vastag ajkú. 

dufla: 1. dupla. 2. nagyon jó. 
dugacs, dugasz: megin vöt pízed 

ügyi dugaszba ? =  eldugva, rejtve, 
titkolva.

dumál: jártatja a száját, locsog, 

fecseg. Ne dumáj! — NS duma, 
nS duma! =  ne fecsegj.

dukál: kijár neki érte; illik. - 

duplamoson: duplán. 

dúr a dísztó: túr.
durál; neki duráta magát — neki

fogott; — kiduráta magát — ki
fújta magát; — kiduráta magát 
az üdő. ' 

darrog az ostor. 

duruzsol: duruzsol. 
duszkál: turkál, válogat, finnyálkodik, 

(dúskál.) 
féldúzza az órát: duzzog. 
diibbencs: esetlen, tenyeres-talpas, 

ügyetlen, mafla. 
dübögő; vód dübögő meg csuháré: 

heje-huja, tánc, csuhajgaíás. 

düff; düfföt adott a hátadra: ütés 

a hátra. 

düjjeszt: dülleszt.
dülléngőddzik, düllöngűddzik: dűlöng. 

düllő: dűlő. 

dünnyög: donog.
diiriicköl: gyűr, gyúr, zöcsköl, tör. 

ebattássújja! : ebadta. 
ebenlógó: hocci mán azt az eben- 

lógót: felöltő, kabátféle. 
ebidnóta; húzzák az ebídnótát: 

harangoznak délre. 

ebrúdon hánnyák: csak úgy lökdö- 
sik ide-oda, teszik-veszik, kevésbe 

veszik. 
ecceribe: rögtön.

eccerigomb: apró porcellángomb. 

ecetfa: Rhus cotinus. 
ecsém, ecsémasszo«; öcsém, -asszony. 

edegél: eddegél. 
ésanyám : édes anyám. . 

egén -, igen. 

egérfog: tejfog. 

egíssz: egész. 
egrés: éretlen szőllő. 

egzáment: konfirmációi kikérdezés* 

vizsga.

'égyedés-egyedül én la ! =  egyes- 

egyedül én. 

egyébiinnét: egyebünnen. 

etykorús: egykorú. 

egyvelít, őgyelít; elegyít,



A SZALONTAí NÉP NYELVÉBŐL 19

égyvigbü valók: rokonok,

Éhen: ihol.

ékhó, ekhós szekér: ernyő, ernyős- 

szekér.

gkzekaució; gyűri az ~ : jönnek a 
gyerekek haza az iskolából.

¿'iedíi: eladó. — éledő jdn; ez a ház 
eledó. 

elemei i ellop, 

ellesház: L alakú ház. 
megellett: elesett.

(M# éltéit ? , A felelet aszerint; 

hogy mekkorát eseti s mekkora 
nyomot hagyott sárban, hóban, 

vagy mekkora folt esett a ruháján; 
pl.: bikát ellett: nagyot esett.) 

előte: sütőkemence szájára való fedő, 

lemezféle, hogy, a meleg ki ne 
menjen. •

elszól: hírbe kever. 

cinbérőtö óta ijen a szokás: régi idő 

óta.
emelintet; ez a gyermek eggy erne

nntet: nehéz, van mit emelni 

rajta.
engedelmes: enyhe; ha a Jánosok 

kemények, az isványok engedelme
sek. (— Enyhül, enged az idő.) 

kiengedís: óraközi szünet az iskolá
ban.

enyhös: langyos. 
ennye: ennie. 

ennekelötte: ezelőtt. 

enyveskezü: tolvaj kodó. 
ennyihá^: egynehány. 

eperleves: recésre vágott laskaleves. 
epriiz: epret eszik. 

erdéj: Erdély; erdeji: erdélyi. 
elered: elerett az öravére. 

eríggy; ne eriggy még — ne menj 

még.

erányos ember: derék ember. 
erkölcsös vín ember: zsémbes. 
erűimen: erről (felől.) 
eröss: erős.

ezsdeklik utánna: eseng, állítja. 

eseng; híjába ~  utánna: hiába jár 

utána, vágyik rája. '

esik; hogy a tájog essík beléd! 
esküdő: esküvő.

esküttemb'ér: 1. esküdt. 2. ni mijen 
nagyesküttemberek esnek! (=  Nagy 

hópelyhek.) — ojati havak esnek, 
mint Sgy esküttember, 

ismér: ismer.

megesődzött az üdö: esősre fordult. 

éspán: ispán.
espekülál: gondolkozik. — espekulál, 

mi”- hatvani az árogba, 
Spenótbakter: finánc, 

espongya: spongia. 

están; István 

estempli: bélyeg. 
estendSn: esténként. 

esteráng: istráng. 

estírázsál: őriz, vár valakit. 
eszelőkös; eszelős. 

esz : nSm é'szem én magamat többet 
a míreggel — nem mérgelődöm 

Sszkábál: tákoi.

eszmikedik: kezd rá emlékezni.

ezekelőtt: ezelőtt.
égimeszelő: hosszú mint eggy ~

=  igen magas; (emberről.) 

ékhetetlen, -ül =  éktelen, -ül. 

ékopp; ékoppot lére =  semmit. (An
nak mondják, aki arra kíváncsi, 

hogy milyen az ebéd; mit fognak 
enni.) 

ékopleves: u. a. 

élemózsia: elemózsia. 

élesmosó: cirok-surlókefe. 
értetten: nehezen értő. 
és az eső: esik. 

facsari: zsugori.

fafütyő; ojan naty ety szót se 
tad szólani — mulya, f u r k ő. 

facsipa: 1. csipa. 
fagallér (tréf.): gavallér. 

faguriga: fahenger, fagolyó játék

szer.

fagyarfa: fagyalfa. 
beléfagyott asz szó: elállt a szava, 

bennerekedt; elhült. 

fagyosszent: fázékony. 

fajankó: mulya; haszontalan fickó«,
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kifakit: fakóvá tesz. 

kifakít: sebet kifakaszt, 
fakopáncs-, 1. harkály. 2. ács (tréf.) 

falangíroz: jő, megy, facérkodik, csa
varog.

falás; aggy ety falast: falat. 

falbaverösdt: labdajáték, amelyben 
tenyérrel falrayerik a labdát. 

falufarka: csavargó (gyerek.) 

elfanesalodik: elszontyolodik. 

fanyelvű: selyp. 
farda: ferde.

fa ré : száraz, fás, izetlen; (ételről.) 

farkasfog: ragadványfííféle termése;
(koldustetü.) 

farta nye: a faroltatás .szava. 

fattyú, (többese: fattyak): fiugyerek, 
suhanc, legény. 

fattyúviloja; nem teljes viola. 
fattyúz: tengerifiókot (fattyúhajtást) 

szed.

favágító: favágó tönk. 
fáspalajbász: ceruza. 

fá j;  sogba1' ~  az néki: sokban áll, 

sokba került. 

fállajja a lábát: fájdítja. 

fájintos: 1. finom. 2. derék, jó (em
ber.)

fánkszaggató: amivel a fánktésztát 
szaggatják. 

fáskodik; ne fáskoggyik mán, fizesse, 
megíri ez ászt a piszi! 

fázlódik: fázik, didereg. 
fecserél: fecsérel. 

fecske: kőmíves (tréf.) 
feírníp: nő.

feírváróné: fehérnemű-varrónő. (V. ö.
tarkaváróné.) 

fejtő: színes pamutféle. 
fejül: fölül.

feketeszén: nem égő, hideg szén. 

fektő hejibe: még asz kívánnya, hoty 
~  vigyem. (V. ö. áltó hejibe.): 
oda, ahol fekszik. 

fekszik; neki fekütt an nap: oda- 
tűzőtí.

feles: földet felében munkáló. 

felleghajtó: bő gallérféle felsőruha.

fene, feketefity -, físzké's-, tót-, 
felfenekei: megfenekel, fenekére ver. 

f'élteccik (a nap, hold): fel jő. 

felvetettágy: vetett ágy. 

fenekés; kaptál-i ma -fenekést ? — a 

fenekedre. 
fénhéjaz: fönnhéjáz. 
legfénnebb: legföljebb. 

feredő: fürdő.

fertájfőd: negyed köblös (?) V. ö. 
köblös.

fertőddzik a disztó: fertőben fetrcng. 

festő: köténynek való szövetféle, ren

desen kékszínű. V. ö. kik. thint a 
kötöm.

festőkötő: kék kötény ./estó-ből. 

feszít: feszeng, henceg; — útyfeszit, 
min kécscsü tengiri égy zságba, 

féldíl: d. e. 10 óra tájon. 

félkézmeszelő: rövid nyelű meszelő. 

félkótya: bolondos. 

félódalas: féloldalt járó, faroló. 

félszita: szeleburdi. 

fiaskutya, -koca: kölykes, malacos. 

ficserikéi: fecseg (a fecske.) 
ficsúr: urfi. 

fige i füge. 

figurái: tréfál.

kifiguráz; mindenbű kifigurázza: 
kitudja, kisemmizi. 

fíkétő: főkötő.

fíkkom a kajláját!: (tréfás káromk.) 

léflkkezi magát: lerázza fejéről a 

kantárt, féket. 

filégória: veranda, filagoria. 
fincoltat; né fincoltazsd ászt a gye

rekét! =  nö ugráltasd, ne sírasd, 

kínozd. 
fírhang: függöny.

léfírgeddzík az alma a fárúl: meg- 

férgesedik s emiatt lehull. 
firis : friss. 

físzfa: fűzfa. 

fitet: 1. kutat. 2. tudakol. 

fityfirikél: hangutánzója a ruca halá

szó kutatásának. 
fityfíringöfityfenejityfíringósfityfene: 

fene.
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fodorkorpa; hagy mennyik a  munka 
fodorkorpára: =  gyorsan. 

összefog; hitetlenül összeáll (vlkivel.) 

fogad: nem fogaggya áss szót — 
nem f. meg.

Jófogalmú: jó felfogású. 

fogasacsa: nagyfogú sovány; (em
berről.) 

fogyaszt', 1. apaszt, 
fogóddzik: sáros időben fölfogja a 

szoknyáját. 

fojtmatoson: folytonosan. 

kifokad: kifakad (seb.) 

inJkfokad: megfogamszik, pl. ültet

vény.
fokadoztat; fokadoztattyuk a kását 

=  kását főz (pl. hurkakészitéskor; 

a kása főzéskor hólyagokat vet, 
azaz fokadozik. 

fonája: fonákja (szövetnek.) 

lefonta a szöszt: berúgott. 

fm nyó: hurkafőzéskor a víz tetejére 
gyűlő zsiradék. 

fonnyólé: amit a hurka megfövése 
után leszűrnek. 

fonnyóz: fonnyót szed, lekanalaz, 
fontoskörti: egy körtefaj. 

fosztóka: tollfosztó. 

fö lig : egészen föl, színéig, tetejéig. 
fölöstök, -ö l; fröstök, -ö l : reggelizik. 

főzet; ety ~  paszuj, (borsó síb.): 

amennyit egyszerre szoktak meg
főzni.

fözöfa: ágas, amire tűz fölött a bográ
csot akasztják. 

főúr: főtisztelendő úr. 
frász: törjön ki a ~  / 

fukarikari: fukar. 

fa r i: furcsa.

furkó: 1, tönk, bunkó. 2 tömzsi. 

furtonfurt: folytonosan. 
elfucsérál: elfuccsol, elfuserál. 

futkorász: futkos, futkároz. 

futópaszúj: fölfutó, karós p. 
fúvómuzsika: szájmuzsika. 

fűlencse: békalencse, 
fiilgő: fülbevaló. 

fülönfüggő-, ua.

füles: 1. csacsi. 2. füleslabda,

fülésezik: füleslabdázik.

fürevaló keszkenő: fejrevaló kendő,
fütülvalóffl: fejfa.

befüsül: körülhálóz, becsap.
fiíszkati: katicabogár.

fütyülő: síp.

gabajit; naty tüzet gabajítottak;
penderít, 

meggabajadtk: megőrül. 
gabonási magtár. 

gacsos: aki járásközben összeveri 

a bokáját, 

gajdot: énekel (tréf.) 
gaggancsol; verekedés v. birkózás 

közben lábával kaszát vet; gán

csot vet, 
gagyog: gügyög.

gamó: 1. horgasbot.. 2. juhászbot 

végére való kampó. 

gangos: kevély, gőgös; „aki naty 
fen horgya az órát.“ 

garad: garat.

garas: 4 fillér érték; két garasír 
aggyák (=  8 fjll.) 

garádics, gérádics: grádics, 

gaznáció ¡ gazember. 

gádor: pincelejáró. 

gágároz (a liba): gágog. 

gája: ügye meg a gája a dogodat! 
gányós: dohánycsempész (?) 

meggebbed; ojan szomjas vagyok, 
máj mSggebbedek: eleped. 

gelebe: kebele; gelebibe teszi a piszt. 
gerébje: gereblye; — gerébjéd meg 

a fejedet! — fésülködj meg. 
gesznye-gusznya; szedd össze a 

gesznye-gasznyádat =  cókmók. 

gerezd: gerezd. 
gezemice: lim-lom, giz-gaz. 

géva, gévásnyakú: golyva, golyvás. 
gidelget: dédelget. 

gidi, gidó: fiakecske, kecskeolló. 

gigyeg-gagyog: galagyol. 

gilice: gerle.
girbe-gurba: girbe-görbe. 

gérbic-gírbic: sovány, nyúlánk. 

girhes: nagyon sovány.
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giritic, : gerinc,
girízd; sog girizgye van ennek a 

narancsnak =  cikke; (dinnyének is.) 
gohér; egy szőliőfaj. 

gombolkózik. gombolködzik: begom
bolkozik.

bégombóíáz; ne gombótázd bé a fe
jedet *= ne pólyázd be. 

gomoja: 1. kezdetleges sajtféle; a 

savóból kiválasztott sajíanyagot 

ősszegömbölyítik s ruhába kötve 
szellős helyre akasztják száradni 

hogy a savó kicsöpöghessen be

lőle. Az így megszáradt sajt neve 

gomoja. 2. komoly (tréf.) 

felgondol; ha felgondojja az ember, 
hogy . . . =  elgondolja, felszámítja1 

górál: hajigái, dobál. 

göb, göcs, görcs: csomó, bog. 

gömböjülaska: egy laskaféle. 
gombostű: gombostű. 

görbevas: tűzigazító vas-szerszám, 

szénvonóféle. 
meggörbít: nagy a mód, még a házat 

is meggörbíti (L alakú a ház 
tőle.)

bégörböl: az ajtó, ablak horgát be

akasztja. • 

görbölő: _j alakú horog, amivel az 
ajtót, ablakot begörbölik. 

göringy, giringy: göröngy. 

görhemálé: kukoricalisztből készült 

lepényféle. 
görög: gurul. 

göthös: beteges. 

gözii: cickány. 

gríz: buzakása.
guba: ujj és gallér nélküli, fürtös 

juhbőrből készült rövid bundaféle. 

összegubancolódik: összebonyolódik. 
gubancos: bonyolult, összebogozó- 

doft.

gubásőr: éjjeli őr. 

gabó: tölgyfagubacs. 
begubóddzott: meghalt. 

gulászta: összement tej. 

begumbötáz: bebugyolál; — begum- 
bótászta a fejit.

gurguja: cérnakarika: 

gurgujázik: karikával játszik. 
gurigázik, gurikázik: u. a. 

gusztonyoz: „szurkál“, ingerel. 

g u z o ro g gunnyaszt, gubbaszt. 

guzsorog, le -,: kucorog, lékucorodik. 
összeguzsorodik: összezsugorodik. 

gürcöl: kínnal csinálja, kínozza (a 
dolgot.)

gy adandó; az emberi nípsig 
gyarló.

gyalokpaszúj: fel nem futó, karótlan. 

gyaloksátán: szóvivő, házasságszerző 

asszony. .

gyalokszék: támlátlan szék. 

gyehenna: rossz, komisz, vásott;

te gyehenna! 
gyeplü: gyeplő.

gyepszil: a faluvégi gyep, legelő 
széle; — a gyepszílen laknak, 

gyepű: gyepű.
gyérül: gyéren, gyengén; — gyérül 

világit ez a lámpa =  gyengén. 

gyim-gyom ember: hitvány ember. . 

gyömőcs: gyümölcs. 
gyöngyöz: gyönggyel varr. 

belégyözödik: belenyugszik, meg

győződik. 
gyútanivaló: tűzgyújtó forgács. 

gyű, gyixn: jön.
előgyiin: eljön, hazajön; — hónap 

gyere elő megin! =  jere el. . 
nekigyürőddzik: nekigyürkőzik, hoz

záfog.

nekigyűrőszködik: u. a. 

gyűrűs: jegyes.
ha: hanem; — nem ez, ha ja másik, 
habarcs, habarcsot: sikálásra való 

lágy anyag; sikál (ház földjét.) 

habar: kever.
habarík; naty habarík van ebbe jaz 

uccáoa: híg sár. 

habarósár: híg sár. 
habdák; aj de naty habdák! =  nagy 

lábbeli, (lábbelik ?) 

habók: rájött a habókja =  a bolondja. 
habökos: hóbortos, szeleburdi, 

bolondos. ■ •
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haccacáté hotel: ujjongó, tánckísérő 
felkiáltás. 

haciika: kabátféle. 

had: család; — Jámbor-had, Baiog- 
had =  a jámbor család stb. 

hadari: gyorsbeszédű. 

haduva; haduvdbú nem íliink meg
— lári-fári beszéd; — haduva- 
haduva: a szószátyárt gúnyoló szó. 

haduvál: fecseg-locsog; — jó  tud 
haduváni. 

hagy; hajrá, hagy mennyik — hadd 

menjen.

hagyul, mek-, k i - : színét hagyja, 
fakul.

hajbókol-, hajlong, bőkol; — ne haj- 
bókojj itt előttem!: ne hajlongj! 

hajdonfűtt: hajadonfővel. 
hajít; kupán hajít: képen vág. 

hajkász: hajszol. 

hajkürász: u. a. 

hajogmeggy: hólyagos meggy. 

halából, halámol: falánkan eszik, fal. 

halálmadár: sáppadt, sárga bőrű, 
beteges.

halga; halga! csengetnek, valaki 
begubóddzott. 

halotlátni: halott-nézni. 

halpíze: halpikkely. 

hamuslé: lúg, hammas. 

hamarébb: hamarabb. 

hamvábahót: gyenge, kedvetlen, 
beteges. 

hancúzik: hancúrozik. 

handaríkázik, henderikázik: négykéz

láb forogva szalad. 

hangos ház: üres, kietlen, hideg. 

happáré; töri a megmontam 
néki, hagy törje a 

happol, e l-: dug, csen, el*. 

hatos: 20 fill.
hava: rájött a ~ ; feljött a ~ ;

=  rájött a bolondja. 

haskó: gyerek hasa (gyny.) 

haúta: mióta. 

haútátúóta: régi idő óta. 

havazódik: hóval dobálózik, 

hazaimét: liazuli oi ■

háborgás: veszekedő. ,

mékháborodik: megőrül 
hájfalat: ojan mint ety ~ : kövér. 
hájoklcő: fújja a hájokköveí: mérge

lődik, bosszankodik; mérgében 

kisebbít, pletykái. 

háld istennek: hála i. 
mekhány: megver. 
háisz, hászen: hát hiszen. 

hászija: ház padlása. 
hátai: hátán visz, hord. 

hátrébb: hátrább. .
mekhátal: hátba ver, megver. 

felházasít: kever (bort vízzel.) . , 

hé?!: feleletre nógató szó. 

hebercel: össze-vissza beszél., 
hebrehubri, hibrihubri: habari, futri. 

hejbeszállították a vőlegínt: haza stb. 
hegyei: pattog, gőgösködik. 

hiigyess: gőgös, pattogó. 
hejiinnét: más ~  horgyuk a tejet

— egyebünnen. 

heklírtü: horgolótű. 

hemehumi: holmi. 
hencser: heverődivány. 

hencsereg: hempereg. 

hengerbuckót vet: bukfencet vet. 

hengerbuckózik, hengerbuckázik: buk

fencezik.’ 

hentélik a disznót: bontják. 

heptika: hektika, köhögősség, 

hercehurcái: pletykálva hírét hordja. 

hermáncos: zsémbes, kákán csomót 

kereső,

hetes: kifutó férfiszolga, darabont. 

hetfü: hétfő.

Mtty.Smpetty: hetvenkedő. 
hevenyibe: hirtelenében; — jósokat 

tanáltam csak úty ~  sütni, 
hevít: savót főz, hogy a túró kiváljék. 

hékám, hékás: néha kicsinylő, néha 

kedveskedő megszólítás. 

hékom: u. a.
héríszes, hérísz; hérlszes vendég, hé- 

ríszbe mennek: lakodalom utáni 

vendégség és vendégek a vőlegény 

házánál. 

hét szűk esztendő: fukar.



hévan keskeny árokban fagyott jég* 

réteg alatti levegős üreg; — hévarba 
maratt a lájbi — mondják, ha 

kövér ember megsoványodott. 
hibás: eszelős. 
hibáddzik: hiányzik. 

mekhibban: megbomlik, megőrül. 
hibihabók (tréf.): mit étié? hibi- 

habókot.
hiccsecsóré: erigy mán te ~  / (tréf.) 

hideg; előveszi a hideglelés. 
hidekhús: főtt marhahús. 

hidekszájú: 1. hültszájú, élhetetlen.

2. akinek a szájában kialszik a 

cigaretta, pipa.
Minta, Mintázik ■. hinta, hintázik. 

himihtmi: holmi. (V. ö. hemehumi.) 
himmel-hámmal: ímmel-ámmal. 

híradással leszünk: tudtul adjuk, 

hírül visszük. 

hírharangot húznak: halottnak haran
goznak.

hirtelen ember: meggondolatlan, hir

telen kezű. 

hirtelen természetű: u. a. 

elhitte magát: sokát hisz magáról. 

hiszémfa, hiszémfarka; ha néni kis:. 6 ', 
üj a ra.

(hiszák); ha nem hiszed, üj a hiszá- 
kok farkára, 

hit; elmonta a hitet: megesküdött;

— hitnek mekhallására: esküvőre; 

(vőfélyversben.) . i 

hitelbe ílnek: vadházasságban; — 

el akarták venni hitelbe: esküvő 

nélkül.

hívő: baptista; hivőtemplom: bapt.
temph 

hivatalos: meghívott. 

hivatíamba táncol; (t. i. a lakoda

lomban'a hívatlanoknak is szokás 
volt egy nótát húzni; ilyenkor a 

hivatalosak félreálltak; a nótavé

gén pedig a hívatlanoknak el kellett 
távozniok.) 

hóbáb: hóember. 

hocci-nesze: addsza-ne, 

hógujázik: hólabdázik.

hódé/; nagy ^ : nagy koftgó helyi

ség, terem (pl. táncterem.) 

hógujó: hólabda (hóguja is.) 
mékhókkad : megsáppad, el-. 

hókon vág: vakszeme tájára üt. 
hókonyon vág: u. a. 
homáj: 1. nagyon szőke. 2. sáppadt.

3. sötét arcú, fekete bőrű (tréf.) 
hopp: márna hónap kopp. 
háta : mióta.
hótszén: nem égő, nem parázs. 

hóttetény: holttetem (bőrön.) 

kihoz; elmondom mán ha a szó ki- 

hoszta belőllem — ha már szóba 

került, apropos jött. 
előhozakodik: előhoz, megemlít. 

hőbőrödött: hóbortos. 

hörböl: hörpöl, habzsol. 

hők! — hőköltetés szava. 
hubrálós: habari. 

hubri: u. a. 

hurni: holmi.

humiegymás: s a többi; — hogy ü 
nem ezír gyütt, nem azír gyiitt 
humiegymás. . .  

huncutka: fül melletti nyírott hajfürt. 

hun, hunnat, hunnan, hunnét, hűmen
— hol, honnan. 

huny: húnyik (a hunyócska játékban 

a kereső.) 

huny őri: hunyorgató. 

hupikík: rikító kék. 

hurcókodik: költözködik. 

hurcolász: hurcolgat. 

hureolóskodik: hurcolkodik. 
húrol, mek-: 1. hurkafélének1 való 

belet tisztít (kés fokával.) 2. sok 

munkával, szigorúsággal kínoz; — 

mindig húrojja, mindig sziggya. 
hurut: nagyon köhög (hurutosan.) 

húsztomba: ety ~  megittam íiy 
pohár vizet 

huvá: hová.

összehúz-von; ágy összehúsztam-von- 

tam, hogy! =  összeszidtam. 

felhúzza az órát: duzzog. 

húzalkodik: 1. húzódozik. 2. vesze

kedik.
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húzóckodik, fél-: húzódik, fel-. 
húzómuzsika: harmonika. 

húzó-vonó; naty ~ : aki „megnyúzná“ 
az embert a garasért. 

mekhülemlik: meghűl. 
hiimlö: himlő.

hümlősgaiuska: valami galuskaféle. 
hiimlőz: érett meggyről frissen tépett 

szárral karjára, a himlőoltás he
lyére piros foltokat nyomdos (gyny.) 

hiityű; kalabba hiityíí!: tréfás be
fejezése más ember sok hiábavaló 

beszédének; (tréf.) 

ibrik: csöves kiöntővel ellátott por

celán kávés edény. 
ka té! =  táncszó. 

icce: ice (iirmérték.) 

icinkó-picinkó: pici. 

icurka-picurka: u. a. [dogál.

icsog-vicsog: 1. ihog-vihog. 2. sir- 

idebe; maraggy =  itt bent. 
ídes: édesanyám. 

idébb: errébb.

Még; eggy idég, ez idég, sok idég 
=  ideig. 

ídésdedén megeszed: jóízűen. 
idesden; ja j de ~  eszik!: jó étvágy- 

gyal, jóízűen. 

ide-tova: nemsokára. 

idogál: iddogál.

időnapelött; mégvínüí ~ : ideje előtt, 

kelleténél, a szokottnál hamarabb, 

korán.

idresfodros, idrésbodros: bodros, 

fodros. 

idvessíg: üdvösség. 

ifél: éjfél.

igazándibúi: :gazán, komolyan. 

ige: 3 szál fonál; 200 ige egy pászma, 
ígedelém; te ~  /: vásott. 

igené'ggy a!: mindegy, egyforma. 

igyel: ügyel.
ihog-vihog: nevetgél; (de csak arra 

mondják, akinek a nevetését sokall

ják, vagy nem tartják illőnek.) 

ihol la kedves écsém, csakhogy látlak! 
ijafija; minden ijafija ott vót: apraja, 

nagyfa.

íjjed: ijed. 
ikább: inkább. 

ílemózsia: elemózsia. 

illan-villan, illog-villog: villan, villog. 
ímejgős: émelyítő. 

incifinci: kis hányaveti. 

kiincigváncigóták a vagyonábü: ki- 
semmizték. 

incselkéSik: ingerkedik. 
inde-binde; sok indebindéje van an

nak: sok csinja-binja. 

ingém: engem. 
ingyír: ingyen. 

ínnal-kinnal: kínnal. 

innepszombattya: ünnep első napja 

előtti nap; (karácsonykor is.) 

intaligás-szegíntaligás (tréf.): intelli

gens (népetim.) 

ínnyel: ejnye. 

ipar: iparengedély. 

ipp, ippég, ippég: hogyne, hogyisne, 

dehogyis. 

ippégesippég: éppen de éppen. 
irigy: ürügy; — annak az irigyivei 

gyiitt =  azzal az ürüggyel. .. 

irigybíka: irigy. 

irinkó-pirinkó: pici. 
írsokál: irkái.

írt-kilis: ingerlékeny, kényes; akihez 

nem lehet hozzányúlni. 

írtóddzik: irtózik.

írtó: irtózatos; — írtó hősig, írtó 
sok, írtó nagy stb. 

iskátuja: skatulya. 

iskolásdi: iskolásdi játék. 
ispitáj: kórház. 

ístál: kér. 

istenbogara: (?) 
istenökre: egy bogárféle. 

iszánkodik: jégen csuszkái. 

iszánkodó: jég, amit az iszánkodás- 

sal simítottak. 

iszen; ászt hiszém még találkozunk 
iszen (gyakran áll mondat végén.) 

iszik (a kockakő az iskolásdi játék
ban, mikor vonalra megy.) 

iszkiri, oszt elment: hirtelen; — isz- 
kiri neki =* elszaladt.
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eliszkol: elillan, elkotródik. 
iszontalan; hun tuttá lenni íjen ~  

sok idég?: iszonyú.

(it); ítevesztett; elment az íte; meg

romlott az íte =  étvágy; — íte- 

bíre jár neki =  étele fizetése. 
ita l; aggy eggy ital vizet: egy ivásra 

valót.

itat; itattya az egereket-, sfr; (tréf.) 
megítet: 1. étel, itallal megbabonáz.

2. megmérgez. 
ithol: itthon. 

ítílletidö: égiháború. 

itókás; inni szerető. 
íveiődik: eszi magát, töri magát. 
ivódik magán-, gondolkozik, tépe- 

lődik magában. 

izeledik; jó beleízeletté megin az öva- 

sásba; neki ~  a dolognak; belé- 
ízeledett a dologba: bele-, neki

melegedett. 
megízelít; megízelítem a számat: 

megízlelem, hogy szájamíze legyen.
— Gyere mán ety kis szájízélítőt!

— jere kóstold meg. 

ízibe: tüstént.

ízík: hulladék takarmány. 

jajkeserves; valami jajkeserves nóta 

ja ! =  nagyon keserves. 

jajveress: rikító vörös. 
jancsi: pondró, nyű (gyümölcsben.) 

javasasszon: kuruzsló, jós asszony. 

megjavasol; ügyi megjavasoltam ne

ked, hogy így lesszí =  jósol. 
jácintus: jácint.

jánkodik; vélle jánkodtam én is =  

vele együtt voltam lány. 
jányos: aki szeretlányokután járkálni. 
megjár, megjárja, megjárkájja: meg

lehetős.

já r ; onnét ide nem jár az szó: ne 

beszélj velem, (mondja haragos 

haragosának.) 
járás : ösvény (a szőllők közt;)

— egy járás szőllő; egy járás föd
— egy nyíl.

járó ; hun jár kigyelmed ? — ek kis 

járóm vót éré =  járni valóm.

jártányi ereje sincs: járni sem tud. 

játíkos (macska, csikó, malac stb.): 
játszani szerető, ficánkoló. 

jegesalma: almaféle. 

jegybe-gyürübe; ne űj mán ~  =  
tétlenül.

jé !: Jézus! (csodálkozás, megdöbbe

nés indulatszava.) 
jéminósan; csak úgy ~ : tél-túl. 
jóba foglalta magát: megjavult. 

jóba vannak: jó viszonyban. 

jéccakát: jó éjtszakát. 
jókeletü: jól elkél (pl. zöldségféle.) 

jókor: korán; — jókor érő, jókor 
kelő.

jótehetetlen: tehetetlen. 

jóval: javall.
Józsep: József.
megjött, meggyün: tilinkónak való 

fűzfa héja válik; — megjövök, mint 

a tillinkó (tréf.) =  megérkezem. 

jugdal, juggat: lyuggat. 
juháddzik, meg-: szelídül, meg-. 

kijukad; ja j mán kijukad a hátam 

úty fáj.
julcashídon: máj ~  ha találcozunk, 

megadom ±= soha. 
jupiter: hálát adok a bagojszemü 

jupiternek. 

kaburcol: l.össze-vissza kever-kavar.
2. járás közben köröz a lábával. 

kikaburcol: kaburcolás közben ki- 

löttyent.

kacamajka : női rövid felsőkabát. 

kacároz: kacag. 
kaccan: felkacag hirtelen. 

kaccsol; kaccsóják a szőttől =  kacsait 
leszedik. 

kacskakezű: nyomorék kezű. 
kajabál: kiabál. 

kajács: görbe.

kajfétás: 1. görbe. 2. bolondos. 

kajfétáslábú: aki töri, félretapossa 

a cipő sarkát. 

kajsza: görbe, ferde. 

kajszatű: zsákvarró görbe tű. 

kajtat: kószál.

kakó;erigy mán te kis ^ : csacsi.
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katajdász: plajbász; naty kalajdász 
ember: hosszú, nyurga. 

kalamol: kutat, kotorász. 
kaláris, keláris, kláris: kláris. 

kalendáriom, kalendárijom 

kalicka: kalitka. 
kantora: kamra. 

kampSc: vége! odavan! 
kampó: pásztorbot, juhászbot. 

kampós (labdaütés): amit nem a 

fogók, kinnlevök felé, hanem félre

ütnek. 

kancsi: kancsal. 
kancsipilátus: u. a. 

kantus: gyerekköntös.
(kctp), szájon kap: szájbaüt. 

kaparász: kapkod; né kaparász 

mán mindenüvé! 
kapat: szoktat. 

karikáslábú: ( )  lábú. 

karikázik: 1. karikával játszik. 2.

megy (a karikáslábú.) 
karisztol: futkos, jő-megy, lót-fut. 

ka rőtő : kartő, hónalj (ruhán.) 

kapafogú: nagy fogú. 
kaptageróf: csizmadia. 

karattyol: sokat beszél, fecseg. 

karé: karaj. 

kaska: kosár.
kasmatol, össze-: összehány-vet, ku

tat, keresgélve turkál. 
kasornya: sásból font kantár, amiben 

a fazekat hordozzák pl. mezőre. 

kast, csupa kast vagy: csatok, sár. 

kastos: csatkos, sáros. 
kastat: nedves időben, sárban járkál, 

kószál. 
katélikus: katolikus. 
katrincakötő: kalotaszegi módra ké

szült fekete, hímzett szélű kötény. 

vinkatuja: idős lány, asszony. 
mekkábúl; mekkábútál? — meg

bolondultál? (tréf.) 
kácsi (gyny.): 1. hold. 2. kalács. 

kácsingózik: áhítozik. 

bekáfol: berúg.
kákabélű: kis étű, gyenge, sovány. 

(kállátó); kállátőba: gyereknek adott

tréfás felelet, ha az kérdi, hogy 

hova mennek. 

kánfarcúkor: kámforos cukorkaféle. 

elkámpicsorodik: elszontyolodik. 
kárál: a tojós vagy éhes tyúk ének

lésféle hangjának hangutánzó igéje. 

kárkár (Gyny.): csóka, varjú. 
kárpál, kárpálódik: zsörtöl, fenye

getőzik, méltatlankodik. 

kártus: fakanna.
kártyapiller; 1. nagykártyás. 2. csa

lókártyás. 
koszolódik: lomhán készülődik. 

kávécúkor: cukorkaféle. 

ke: kelmed.
kecél: lábával kaszálva jár. 
kécmereg: bajlódik vlmivel. 

kecske (gúny): szabó. 
kedvesanyám: édesanyám. Van-iked- 

vesannya? — van-e édesanyja? 

kefercel: vö. kecél. 
keferceslábú: görbelábú (?) 

kelevínyes: daganatos. Mi baja ? — 

Kelevínyes. 
kelletlenlcédik: akkor tesz valamit, 

mikor nem kellene, kellemetlen

kedik. 

kelmed: kelmed.
kemence; ety kemence kalács: annyi, 

amennyit egyszerre lehet benne 

sütni.
kendisz kis jány a ! kendiszhedö kis 

ján l: 1. sunyi. 2. szende, szemér- 

meskedő. 
kendő: törülköző.
kikenekedik: falánk evés közben, ösz- 

szemázolja kezét-arcát. No szépen 
kikeneketté! 

összekenteficséli: összesúrolja, feni 
(pl. járás közben a lábát.) 

kenyeres : kenyérszerető, sok kenye

ret evő. Nagy kenyeres, 
kényeresasszon: kenyérsütő, kenyér-

• árus a.
kényeresbót: pékbolt. 

kény ír: külön kenyíren vannak: 

külön élnek. 

kepedez: kapadoz, kapkos, úgy, hogy
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ezzel mást zavar; ágaskodik: 
nyúlkál. 

kerbeníző: kancsal. 

kereszbe: bisztosan ~  van benne 
a lilék: nehezen halódik, sokáig 

kínlódik; erre mondják. 

mekkergül: megbolondul (tréf.) 
keringél: kering. [bejönni.

kerül; tessék belü kerűni! =  tessék 

kerükőzik, kerüköddzik: kerülget. 

keserveskedö (tréf.): kereskedő. 
keshed, ki-: feslik, ki-. 

keshett: feslett, foszlott. 

keszegódalvást: keszegelve. 

kettédSn-ketté : pontosan ketté, éppen 
ketté.

kever, el-, be-, össze-: piszkol. 

kezel: kezet fog, paroláz. 

kezeragadoző: „enyveskezü“, tolvaj

kezes: szelíd, jámbor. [kodó.

kirdezgetőddzik: kérdezget, sokat
kérdez.

kétgarasos: a régi négykrajcáros;
lejárt mán mint a régi ~  

kétkézmeszelő: két kézre való, hosz- 

szú nyelű. 

ki: valaki; ha ki találkozna vélte, 
szójjík ! 

kicsektet: kecsegtet. 

kifutó, kifutósdi: kifutó, labdajáték. 
kiféle ján a? =  kié, melyik család

ból való? [megölték.

kihajt; kihajtották belőle a párát: 
kila: kiló. — kilís: kelés. 

kihúzat; kihúzattam az oskolából: 
kitörültettem a tanulók névso
rából.

kinkírgóddzik: hátul a kocsira, sze
kérre kapaszkodik, függeszkedik; 

kinkírgóznak hátul I (kiáltják a 

gyerekek a kocsi után, ha vala

melyikük fölkapaszkodott.) 

elkínszeredik: elbetegesedik, lesová
nyodik.

kínyen nevelik: kényesen, kényessé. 

kínyesö: kéneső.

felkípel: megpofoz. [kapkod.

kipked-kapkod mint a vízbehaló:

kipkes-kapkos: u. a. 

kéré’gető: kolduló.
kíresztet: kéri, hogy engedjék el 

(pl. a szülőktől gyermeküket, aki 

neki barátja); elkíresztetlek: el

kérlek.
kisbíres: béres inasa, szolgája. 
kisbornyusté: kísborjas tehén teje, 

kiseji: késői. „
kisgyurka (tréf.): kisujj. 
kissepsígedre van: hátrányodra van. 

kistarja ; levágott marha része. 

kikíszít: áty kiklszítem a bűrödet, 
hogy még csak bocskornak se 
lesz jó !

kísztet: ingerel, fel-; ne kísztess! 
kítelen vélte: kénytelen v. 

kítelensígbü ez is j ő : szükségből. 

kitolófánk: fánktolóval készült fánk

féle. (Hogy a nem tetsző leány
kérőt vagy vendéget ilyen fánkkal 

kínálnák, nem igaz s sohasem is 

lehet igaz. Tréfás magyarázat, 

amivel sok komoly kutatót meg

ejtettek.)

kitolókása: fánktolóval formásított 

kásaféle. (A fánktoló a kolbász
töltőhöz hasonló készülék, alján 

csillag vagy másalakú kivágással. 

A vajat is ilyennel cifrázzák.^ 

M a; ety kita kender: a kendernek 

bizonyos mennyisége. 

kityeg-getyeg: az óra. 
kívánás : mindent megkívánó. 

kóbor: kószáló, kódorgó. 

kikoboz: kikutat,-keres{koboz: kutat.) 

kockakű: az a kő, cserép, vagy 
porcellándarab, amit az iskolásdi 
játékban rugdosnak. 

kockatíszta: kockára vágott tészta. 

kocog; kiceg-kocog: ballag. 

kócsag: kaucsuk; kócsaglabda (né- 

petim.)
összekócolódik: összegubancolódik,

bogozódik. 
kófic: kenyérsütéshez való kis ko

vász (?) 

kikohol: kitalál (pletykafélét.)
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kojtol (a tfiz): lanyhán, csak füstö
lögve ég, 2. pipázik. 

kojtorog (a tűz): u. a. [korica. 

kokas: 1. kakas. 2. pattogatott ku- 

kokasos (tyúk): amelyik kakas tár

saságában él, tojó, nem hizlalt,-— 

kokasosak, de nehezek azír! (a 
tyúkok t. i.) 

kólikás: vérszegény, beteges. 

koliba: kaliba. [tüzet!
koliánt: penderít; kollantok ojan 
kolmarkos: aki behizelgi magát, az

tán becsap. 

kolompír, kompír: krumpli. 

kölönc: nehezék: kútkolonc, óra- 
kolonc.

koma neki a dolog: komázik a do
loggal ; lusta. 

komja: komája.

komaszflke: egymásba rakható hen

geres bádog vagy porcelláncsésze; 
kosztoscsésze, amiben több fogá- 

sos ebédet hordanak. [A komasz- 
szonyok gyerekágyas betegnek há

rom hétig felváltva ebédet szok

tak vinni.] [lőbe.

komába hí: komaságba, kereszte- 

komlóskorpa : komlóval kevert korpa. 
A komlóskorpát megáztatják, ön

tik s levével sütik a komlós- 
kenyeret. 

komócciipö: félcipő. 

kompírleves: krumplileves. 
kompri: krumpli.

konc: tudod mír veszi el? — mer 
naty konc van ott! (=  gazdag.) 

kontrektus: kontraktus, szerződés. 

kondás, kondásbojtár, kondásostor:
- kanász, stb.

kondit: 1. jó  bele kondítottam =  jól 

ráraktam a tűzre (kályhában.) 2. 

ostorral cserdít, csattant. 3. mos 
kondította a nyócat: most kon

gatta, ütötte. 

kongat: ostorral kondítgat. 

kontrabont: baj, ellenkezés, pörpat- 

var; — ne csináj kontrabontot! 
kontyalávaló: édes pálinka.

kontyol; felkontyóták a meny asz- 
szont: kontyot raktak neki 

kontyolás: kontyrakás. 

konya; konyán: konyult, konyultan. 
konyafülü: elálló fülű. 

kopcihér: léha, semmirekellő. 

kopec: kupec.
kopik; máj kopik! =  soha sem 

kapsz; nem kap; soha ; kopik az 
állad tiille. 

koporsós: temetési vállalkozó. 
kopp; márna hopp, hónap kopp! 
koppan a szemed tiille: abból ugyan 

nem kapsz. 

koppasztó: az a helyisége a barom

fihizlalónak, ahol a megölt barom

fit koppasztják. 

koppasztógyár: baromfihizlaló (tréf.) 

koppasztóján: a baromfihizlaló te

lepre koppasztani járó munkás

lány.

koppóvíz: baromfikoppasztásra való 
forró víz. 

koppóz: koppaszt; koppóztunk két 
csirkét. — Ojan fóró, hoty kop
pózni lehetne vélle. [taliga.

kordé: ló után való két kerekű 

mekkorául; mekkordút a gyomrom: 
egyet korgott. 

korelás (tréf.): beteg. 
mekkorelásodik: megbetegszik. 

korhányos, korhel: lusta, lassú dolgú. 

kóringyál: csavarog, koricál. 

kornyikál: 1. ordítoz, kiabál. 2.

(tréf.) ordítva, módja nélkül énekel. 

korságos: beteges. 

korsós: fazekas. 

kortyogat (tréf.): iszik. 

kortyoktat: úgy iszik, hogy minden 
kortya hallatszik. 

kóstál, mit kóstál? =  mi az ára? 

kikoszlik: kikopik, kiváslik (kivált 

ruhaféle.) 
koszmós: koszos (gyerek feje.) 

kosztikováj; mindig sétál, mint 
koszvájó (tréf.): borbély, [ety ~ .  
kőt ér: 1. tömlöc. 2.1im-lomos kamra- 

kotlóstojás: záptojás. [féle.
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kőtog: zörget kopogtat, kalapál, 
dörömböl. 

kotol: mit kotlassz ithom mint egy 

víii kotlól — mért ülsz mindig, 
(annyit) itthon! 

kotor (tréf.): söpörget. 

kotoz: kutat, matat. 

kotránc: vigyen el a ~  / 

kotú: 1. mélyedés; abba a kotúba 

van a födém, 2. kátyú. 

kótyagos: 1. részeg. 2. féleszű, bo- 
kotyesz: viskó. [londos.

kotyog, ki-: 1. kifecseg; belekotyog'. 
beleszól (mikor nincs helyén a 

beleszólás.). 2. — csak itt-ott ko
tyog benne ety kicsi (a hordóban) 

=  már alig van benne. 3. a kotló 

hívogató szava is kotyogás, 
kikottyant: kiszalaszt (pl. titkot.) 

kótyonfityula; ászt a kótyonfityulá- 
já t a világnak! (Tréfás káromk.) 

kovártíj, kvártíj: szállás, ideiglenes 

lakás. Kinél van kvártíjba ? 
kovásztivő: kovászkeverő lapos kanál. 
kozbitol, el-: koptat, rongál, elnyű 

(kivált ruhafélét.) 
belékozmásodik: beleszeret vlkibe. 

köblös; nígy köblös föd: amelyikbe 

négy köböl gabona vethető. 

köce: kabát.
köcsög: kisebb fazék, csupor. 

köcsönkenyír; nem hogy osztán 

viszszaaggyuk. (Mert mindig kell 

tartania, örökre szól, pl. a há
zasság.)

kökínszílva: apró nyári szilvaféle. 
könyék: könyök; könyékig jár min

denbe =  dús. 
könyöklő: tornácfája, ablakpárna. 
könnyenhagyó : ~  vagy; könnyen 

hacc mos minden dógoddal =  nem 
sokat törődsz a dolgoddal. 

köp: köpés, köpet. 

köpedelém: utálatos, köpnivaló. 
köppií: köppöly; köppüt ragaszta

nak nadáj héjén, 

környeslenkörül: köröskörül. 

kormos: 1. ragadóskörmű, tolvaj-

kodó. 2. ütés a kéz összeszedett 

öt körmére. 
körtlhajigáló (tréf.): fej; mír nem 

hajtod el mán ászt a nagy körtí- 

hajigálódat; (mondják, ha valaki 

vlmi munkát elront.) 
köszköpü: mindig sünyöl, mint ety 

köszköpü; (mindig dolgozik?) 

köszköpüködik: pletykál. 
köszkötő: pótadó, községi közpénz. 

elköszön: köszön és elmegy. 
köt: virágzik (dinnye és tök.) 
mékköti magát: csökönyösködik. 

kötés; kötísig vót benne; kötísig írö 

víz vót: csípőig, a gatya kötéséig. 

kötő: kötény; kik mint a kötöm, 
kötőke: harisnyakötő vagy horgoló 

női társaság. 
köt; hátul kötöm a sarkodat! (Hosszú 

cí-vel, tehát valószínűleg annyi, 

mint keltem, keletem; tréfás 

ijesztés.) [tolvaj,
ráköt: ráfog; a világ rákötötte, hogy 

kötölőcködik: kötekedik. 

kötöszködik: u. a.
kötőtáska: amiben a kötést viszik 

az iskolába. 
köttes: élesztővel készült, kelesztett 

tészta.
kötyföl, kötyfötöl: katyfol, kotyvaszt. 
mekkövet: megkövet, bocsánatot kér.

— kövezsd meg a tanító urat! 

követtítel: képviselő választás; — 
nagy idők járnak, ~  ié'ssz. 

közzé, közzül: közé, közül. 

krákog :■ köhécselve köpköd. 
kiici, kucí, ci-ci-ci: sertéshivogató. 

kuckó: vacok.
összekucorodik: összezsugorodik (pl.

a ruha mosás után.) 
kúcsoskalács: lakodalmi fonatosféle. 

kúdúl: koldul. 
kúdús, kódús: koldus. 
kúdúsvonat: minden állomáson meg

álló, vicinális vonat. 

kugliznak odafen: menydörög. 
kukacos(tréf.): selyemhernyótenyész

tési felügyelő.
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bekukkant: benéz. 
kúkor (gyny.): cukor. 
kukora: nagyon kicsi, idétlen, for

mátlan. 
kukás: pettyes (pl. szövet.) 

kuksol: üldögél magában; — min
dig othol kuksol. (Határozó nélkül 

sohasem használják.) 

kukucskál: kukucsál. 
kukujlé (tréf.): nem jó levesféle; — 

em mán csak ojan kukujlé! 
kukurica: kukorica. 

kukutyimba (tréf. felelet): elment 
~  zabot hegyezni, 

kulimáz: tréfásan mindent lehet így 

nevezni, ami inkább pépszerű, 

mint híg és kenhető; ja j de csupa 
~  vagy! =  össze vagy kenve. 

kulimázos: piszkos, elkent, pecsétes. 
kuncog; ne kuncogj it rajtam!: 

csüng, nyűgöl, sírdogál, kunyorál. 

kuncsorál: kunyorál. 

kuncsorog: u. a. 
kúngödör: határjelző gödör. 
kunkorgó: 1. kunkorított. 2. gyalu- 

forgács.
kunkorgós (bajusz): kunkorított. 

kúpa: kupa. (De kupán taszít, ku

pán hajít =  pofon vág.) 

kupérta, koperta: levélboríték. 

kuporít: zsugorog, fösvénykedik,

gyűjt (vagyont.) 

kur-kur-kur: rucahivogató. 

kurázsi: mersz, bátorság. 

kurázsis: merészkedő, hetvenkedő. 
kurázsiskodik: merészkedik, hetven- 

kedik.

kurtakutya: nem veszek íjet, mert a 

kurtakutyának is vám mán íjen! 
kurrencs: kikiáltó; — mengyek a 

kurrencsre; mengyek kurrencset 

halgatni =  meghallgatni a város

háza előtt vasárnapi istentisztelet 

után szokásos hirdetést. 

kurucvilág léssz itt aztán! — baj, 

lárma, veszekedés lesz. 

kuruttyol (tréf.) =  beszél, fecseg. 

kushad: lapul, meghúzódik, hallgat;

kushagy more, mer megüt a 
ménkű.

kusz-kusz (gyny.): csecsemő foga;

nő a ~ .  

kuszrihajú: rövid hajfonadékú. 
kútkolonc, kölönc: nehezék a kút- 

gém végén. 

kútkáva: a kút kerítése, gárdája. 
kutrica: ketrec.

kuttog: sompolyog, kerülget, ólál
kodik, csendesen várakozik. 

kutyahitű: „aki szemibe szép, háta 
mégett kikacagja.“ 

kutyapicér, kutyasintér: sintér. 

kutyaszorító: zsákucca. 
kutyákodik: rosszalkodik. 

kümijes: kőmíves. 

elküllőféréz: elsomfordál. 
összekülönbözik: összevesz. 

összekülönözik: ua. 
kűpalajbász: palatáblához való plaj- 

kürtöskalács: dorongfánk. [bász. 

kürül: körül. 
kütábla: palatábla. 

la: ni; ot van la ! 
lackó: felüt ~  a nyakára; — fel

üt — ráüt ~  ügyi a há
tadra ! — lusta. 

lagzi: lakodalom.

ellak: ellakták a lagzit: vége a la
kodalomnak. 

lakik: szolgál; kíné lakói ? 

láng: 1. láng. 2. liszt eleje; — 
nem jó liszt, kivettík a lángját, 

lángoló: szalma, amit hevítés után 

a kemencébe tesznek, hogy szíjjá 

fel a kenyeret; „felfogattyák vélle 
a kenyeret.“ 

ellapogat: elver. 
taposs: lapos.

laposguta: beléütött a ~  (pl. az 

erszényébe.) 

lapta: labda.

meglatol: mindig a napot meglatojja 
(sic!) =  számot vet napi mun

kájával.
lazsukál: lustálkodik, csak szem

fényvesztésből dolgozik,
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ellazsukál: ellazsukájja az időt. 
lábasjószág-, apró és nagy marha. 

lábos: lábas (edény.) 
lábri: lajbi, mellény. 

lágymeleg: langyos. 

lagymosó: mosogatórongy; — ojam 
mint egy ~  =  lomha, ügyetlen. 

láncoslobogóshorta! (káromkodás.) 
lángos: kenyérsütéskor kenyértész

tából sült, sós, zsíros lepényféle. 

lát: nagy fel lát =  dölyfös, gőgös, 

nagyra néző. 
látó (gyny.): 1. színes üvegdarab, 

amin át lehet látni. (Vö. százlátó.)
— 2. maroknyi mustramag, vető

magminta, amivel ki szokás ülni 

a piacra. Még gabonamagból sem 

visznek többet vásárra. 

látósasszony: mustramaggal (heti

vásárkor) a piacon ülő asszony. 

lebegőég: eigy a lebegőégbe pa

naszra! (=  az istenhez.) 
lebegő: levegő.
lebernyeg: 1. lebegő ruha, gallér

féle. 2. főzésre, sütésre alkalmat
lan fityegő húsrész. 

lebernyegé's: vö. lebernyeg. 

lebbencsleves: tésztával főtt pász
toreledel. 

lecke: egyházi beszéd alapigéje, 

t ex t usa :  árúi vette fél a lec
két : eltávozott töltetek az angyal, 

lecsepp: egy lecs'éppet se adok. 
lefest; lefestelek apád előtt! =  el

mondom, hogy milyen vagy. 
legelébb: legelőször. 
leginyiis idő van : nagy hideg van. 

leggyint: semmit se ~  a dógon 
=  lendít. [a legjavát.

lelke: a leglelkit mertem ki neked =  

lér, lérni: takaréktűzhely sütője. 

lé'rakőskártya: kártyajátékféle. 
lepenyeg: nagy lepenyeget kerített 

magára. (A lepedő és köpenyeg 

kombinálása.) 

lesipecsenye: falatnyi pecsenye, amit 

a tűzhely körül áhítozó gyerek

nek szokás adni,

lesipecsi: ua.
lesekedik, leskel: leskelődík. 

leskelőjuk: minden lyuk, kivált ke
rítésen, amin át lehet leskelődni. 

léiitősdi, leverősdi: labdajáték. 

levesés: leves.
levesmerő: levesmerő kanál. 
levesnóta: húzzák a levesnótát =  

harangoznak délre. 
léháskodik: tréfál, bolondozik. 

léhé: lompos. — éj nagy léhé, csu- 

hánglé!

léhó (lihu.): nagy tölcsérféle szer

szám. (Pintérmunka.) 
lékrí: egyszerű parasztblúz. 

lével-plével: lihegve; nagy lével- 

plével szalad, 
libavirág: ranunculus ficaria (?) 
libu-libu: libahívogató szó. 

líg-lóg rajta a ruha. (Hosszú /-vei.) 

ligríi retesz (rigli.) 

lihel: lehel, liheg.
likasztónap: a lakodalmak szokásos 

heti napja. 
méglíkel: léket vág rajta (pl. diny- 

nyén); meglíkeltik: beverték a fej ét. 

lílekmelegítő: 1. szeszesital. 2. bunda. 
líleltvesztő: rossz, vásott (gyerek.)

Te lílekvesztő! 

limél-lomol: széthányja, szétszórja, 

rendetlenséget csinál. 

lingár: léha, léhűtő suhanc. 
lingrótszilva: ringló. 
líp: lép(ik.) [öltő. 

lipityánka: könnyű, gallérszerü fel- 
lisztlangja: lisztláng. 

lityak: sipka.
lity-lotty: bőbeszedű, fecsegő. 
lityég-lotyog: lóg, rosszul áll, (bo;

nagyra szabott ruhaféle.) 
lityég-lötyög: ua. 

locsi (gyny.): fürdő. 

lócsiszár: lóidómító, lókupec. 

locsoló: locsoló, öntöző kanna. 

locsos: nedves, leves, mállott, po

csék, sáros (pl. gyümölcs, időjárás.) 

lódít: odéb lódítlak, hoty felfordúsz! 

elhSfol: elillan (laufol, katonaszó.)
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lóformátus: református (tréf.). 
lógókoma: koma, mert ott volt a 

keresztelőben, de nem keresztszülő. 

lógós (lú): a harmadik, kívül fogott. 
lohajt: se szó se beszíd, csak neki- 

lohajt =  nekitámad, kíméletlenül 

neki ront. 2. nagyon siet. 
lomol: össze-visszahányva tesz-vesz, 

keres, fitat; nem tucc egyebet, 
csak lomósz; összevisszalomol: ua. 

lomos: limlomos, lompos, rendetlen. 
loncsos: ua.

lopó: nagy lopó az! — huncfut, 

agyafúrt. (Vő. Erdélyben tolvaj.) 

lóstat: huvá lóstat kend ? =  lohol 
lotyóa: meglágyult, összetört, zúzott 

(gyümölcsféle.) 
lottyan, össze-: meglágyul, puhul, 

levesedik (gyümölcsféle.) 
fellovai: fölbiztat, ugrat. 

lőgíreskedik: oldalog, jő-megy elé- 
hátra dolog nélkül. 

lőgírez: ua. — lőstet: 1. lóstat. 
lötykőtől: lötyögtet, pancsol; nem 

mos jól, csak 

lötyög: ingadozva jár. 

ötyömfityikál: ellötyömfityikájja az 
¡időt: lopja az időt. 

lucaszéke: úty készül, mint a luca- 

széke: lassan, sokáig. 

lucskol: lubickol; bő vízzel dolgo
zik, az edényből kiveri a vizet. 

lúdaskása: libaaprólékkal főzött kása. 
lúdhúr: növényféle (alsine média?) 

lúdmíreg: pulykaméreg; lúdmírgii: 
hirtelenmérgű. 

lúfíreg: lótetű. 

lúgoz: lúggal mos. 
lúól: lovak istállója. 
lúszeműszilva: szilvaféle. 

lü: 1 ő.—lügdel: lököget.2.lüktet. 
macskáz(ik): ne macskázz az em

berrel =  ne tréfálj. 
ma : gyere ma! =  már, hamar. 

madállátta (kenyér, kalács): gyere

kek áltatására használt szó (Vö. 

kakas  tej.) [édes eledel.

madárté: tejből, tojásból készült

madling: egy szőllőfaj. 
magánakvaló (ember): önző. 

magyargomb: gyöngyházgomb. 
magoss : magas. 

magyarpap: ref. pap. 

magyarvallás: ref. vallás. 
majd: azután, később; majd elment 

a fiú is utánna; — asztalho ül

tek, majd bejött a menyasszony 
is. (A hangsúly az igén van.) 

majmolódik: bajmol. 

majszol: rágcsál (gyerek, rossz fogú.) 

makkot: ízlik (smakkol.) 
makula: pici.

mamaliga: nem sikerült tésztaféle. 
mamóka: anyóka. 

mancs (tréf.): kéz, gyerekkéz. 

mancsi: malac, disznó (gyny.) 
manka: kövér malac. 

mangurul: mángorol. 
manna; úty hull az eső, mint a 

mantli: blúzféle «  mantel.) 

mar: csak úgy marja a kenyeret: 
mohón eszi. 

marcafánk: mi tessz az ebid ? — 

marcafánk. (Konkrét jelentés nél

küli gyerekáltató szó.) [fogdos. 

marcingol: marcangol; kíméletlenül 
kimarjul: kirándul, kificamodik. 

marokszedő: aki a learatott szalmás 

gabonát marokra, kévébe szedi, 
(markot szed.) 

masina: 1. gyufa. 2. kályha. 
maskara: maskara. 

maszat-os, -ol: piszok, piszkos, 
piszkol, elken. 

matéria: kelme; — hát elhoztam a 

matériát, csak a hozzávaló kell. 
májfa: zöld galy, amit május 1.-én 

szokás kitűzni; májusfa. 
májiszter: mester: nagy májiszter: 

nagy imposztor. 

máknyi: egy máknyit aggyál csak!
=  mákszemnyit. 

máié: tengerilisztből sült tészta; — 

addig tart asz csak, amíg a máié 

kisül! =  rövid ideig. 
máléliszt: tengeriliszt. .

3
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málépulicka: tengerilisztből főtt pu
liszka. (Vö. dercepulicka.) 

máléskenyír: kukoricaliszttel kevert 
búzalisztből sült kenyér. 

málészájú: mamlasz, élhetetlen. 

márna: ma. — mdmldsz: mamlasz. 
mán: már.

mámmá (gyny.): anya. 

mándoki: vigyen ei a ~  / (Tréf.át- 
kozódás.) 

mángöl: mángorol. 

mángurló: mángorlófa. 
mángolió: ua. (Ez a gyakoribb alak.) 

mászik: kipire mászik: megpofozza. 
más: múlt: a más héten, a más 

éjjel =  a múlt héten stb. 

másfélszemü: kancsal. 

másik: más; hozok másikat, 
másuvá: máshova. 
máté: hm be cifra! pedig nem illeti 

mátét a kosz! 
mátyás: szajkó.

mázgál: bémázgájja magát =  el
keni, bemázolja m. (pl. gyerek 
evés közben.) 

mé: mert; egyik lelkűm, mé éhen 
marad ■ a kinálástúl! 

meddig: meddig: — meddig kísér
jelek? — eddig, 

meg-meg: néha [?] ; — meg-meg 
úgyis szoktam, 

megannyi: mégegyszer annyi, még 
egyszer akkora; — kicsi asszon, 
az ura meg megannyi, 

mégest: ismét.

megmered: ropogósságát, omlóssá- 
gát veszti (pl. pirított kenyér, főtt 

tészta, ha kihűl.) 

megintelen, megintlen: megint. 

megöld ellensígem az nékem: nagy 
ellenségem. 

mejje: melle. 

mejtü: melltű.

melegfülii: becsípett, szeszeit. 
méndörög; menydörög, 

menégél: mendegél. 

menís: hova lessz a menis ? — hova 
megy ?, hova mentek ? stb.

menőke: ménökéjje van - - menni 
való kedve van. 

menta (uras): minta; ék kis mentát 
tessík adni beliille. , ^

menyasszonyebéd: 
ményasszonpogácsa : .apró pogácsa* 

amit a menyasszony sütött s fel- 
kontyolás után ezzel kínálja a ven-? 

dégeket.
meredez: gyakran, betegesen ásítoz, 

nyújtózkodik (közeledő betegség 

mérefelé: merre. [előtt.)

meregető: vízmerítő csupor. 
meresmereviil: egészen, csupa.- 

mesmég: újra, megint, ismét. 
meszéj: kb. % liter ; égy m. téfet. 
meszejés: kb. 'h 1. üveg..- 
messzell: sokall, későnek tart; mesz- 

szellem az időt =  későn, soká 

fog eljönni (az az idő.) 

messzi: messze. — metália: érem. 
mettül-meddig: mikortól, mióta, hon

nan — meddig. 
meziránt ?: merre, mely irányban. 

mezentájon : merre. 
mécses: mécs; — eltört a mécses 

ecsém! =  (Siró gyereknek mond- 

métáznak: métát játszanak, [ják.) 

météj (météj): métely; öjjöm meg a 
mété! _ 

mihejest: mihelyt; — mihejest-meg
láttam, mingyán néked szántam, 

mihint: mihelyt; — mihint ára já 
rok, bemengyek. 

mik: melyik; — mik vöt? 
mike: úgy ül, mint egy mike =  

szótlanul. 

mikó: mikor.
mílö: dolgos, munkás (<C mi velő: 

az egész milő nyáron.) 
mindennapos: ami minden nap is

métlődik (járás, munka, eső stb.) 

mindétig: mindig. 

minekutánna: miután. 
mingyá, mingyán: mindjárt. 

mink: mi (nos, wir.) 

mírce: bádog mérőedény, [mérges. 
míregduda, míregzsák : méregzsák,
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mireg-morog: morog, zsörtöl. 
félmírgeli magát-, mérgelődik. 

mirigyes (a nyaka) :  skrofulás. 

mírsikél: mércsikél, méreget. 
miskuláncia: ászt a kis miskulánciát 

vegye le innét: jelentéktelen va

lami (pl. valami kis felesleges 
ruhadísz kész munkán); „apró- 
cseprő hummiegymás.“ 

misling: csalamádé; (tréfásan zöld

ségféle eledelre is mondják.) 
miszég-moszog: piszmog. 
miszer: pamutféle. 

mitugrász: eleven, ugrándozó, nyug- 
miúta, m iút: mióta. [talan.

miveltet, istennel mívelteti: isten 

szavával káromolja. .
miven : mélyen. [linka.

mízespájinka: édes, cukrozott pá- 

mocskol, meg- : szid. [dolgos. 
mojos: igen nagyszorgalmú, igen 

mojszi: kis együgyű, alamuszi gye
rek; — gyere mán te kis mojszi! 

mókán-, neveletlen, paraszt. 

mokánlú: alacsonyfajta erdélyi hegyi 
mókás: tréfás. [ló.
mókázik -. tréfál.

megmond: beárul, följelent; — meg- 
monlak a tanító úrnak! 

összemond: mindennek összemonta : 

mindenféle szidalmazó névvel 
illette. 

mondúr: egyenruha. 

morcog: durcáskodik, duzzog. 
monsos: mogorva, durcás. 

morcsoskípií: szigorú arcú, mogorva 
külsejű.

more: móré; — kushagy more, mér 
megüt a ménkű, 

móres: illedelem; — tanúj móré'st! 
morzsa: másnap morzsára mentek 

(a lakodalmas házhoz a maradék 

elfogyasztására.) 
mosakodik: mosdik. 

mosattanlt: „sok mosatlant csinál“, 
evés v. főzés közben sok edényt 

f használ; — ne mosatlaniccs annyit! 
inoszog: piszmog.

motoszkál: motozgat. 
motozóeste: a hívőkről, azaz bap

tistákról állítják, hogy bizonyos 

napokon este egymást szertartás 
szerint megmotozzák. 

motyó: batyu.

mozsdatlan : csúnya; az a mozsdat- 
lan kípií vót a! 

mujapeták: ügyetlen, élhetetlen. 

mujók : ua 
múlat: mulat.

elmulaszt: az ecet elmúlasztya a fő
fájást =  megszünteti. 

murit neki: vége, meghalt, meg

döglött
megmurit: meghal, megdöglik. 

murgondi: takarmányrépa; (bur
gundi.) 

muskutáj: muskotály. 

muslica: apró légyféle. 

muszáj: nagy úr a muszáj! 
muszmúj: ügyetlen, esetlen, együgyű. 

műt a, muti (fitizsd): mutasd. 

mutuj, -kodik: ügyetlen, -kedik. 
mutyori: ua. és motyogó. 

mutyoríkol: motyog, magában beszél. 

muzsika: hegedű ; muzsikál: hegedűi. 
naapám: nagyapám. 

nadrágot, meg-, el-: ver, meg-, el-. 

naddza magát: nagyzol: (naddzOtta 
magát.)

nagybíres: öregbéres; (vö. k i s 

bére  s.) 
nagyítü: nagyevő, sokatevő. 

elnagyol: felületesen csinál meg. 

najsze«: nohiszen. 
nalclcó: no akkor.

nányám, nányus: nagyanyám, nagy- 

anyus. 
napféíkőtte: napkelte. 

napramorgó (tréf.): napraforgó. 
nádal, meg-, el-: ver, meg-, el-. 

nádmíz: cukor. 
elnáspágol: elver. 
elnástigál: ua.

nászasszo:i, nászuram: így szólítják 

egymást a házasfelek szülői. 

nehíssíg: epilepszia
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nehissígés: epilepsziás. 
nehíznyavaja: epilepszia. 

neküi. nélkül.
nemzetesúr: aki megtisztelő községi 

hivatalt viselt, pl. bíró, közgyám, 
esküdt volt vagy most az. 

nene (gyny.): néni. 
neszé's: szemfüles, mindentudó. 

nevekedik: nő; szípén ~  ez a gyer
mek !

nevetlen-ujj: gyűrűs ujj. 

nevelőidő: esős, melegidő, mikor 

minden gyorsan fejlődik, zöldül. 

nevendikmarha: már nem szopós 

szarvasmarhaféle; tinó, üsző. 
nevendékján: bakfis. 

némejikszer: néha: — ~  úgy is vöt! 
níhány: nehány. 

nijed: nézzed.

kiniz: nem nísz ki belülle; az hit
tem vizet se tud zavarni! — nem 
látszik belőle. 

noszoktat: nógat; — noszoktatni 
kel mindig mint a rósz lovat, 

noszpoja: naspolya. 

nőcselíd: nő.

nyafog: kényeskedve sirdogál. 
megnyakal: nyakon ver. 
nyagbavető: boa, sál, nyakra való 

kendő stb. 

nyakó bicska: olyan bicsak, amelyik 

nem áll mereven a nyelén, vágás 
közben könnyen megbicsaklik. 

nyakóc: meztelen nyakú; — te kis 
nyakóc!

nyaktekerő: paraszti nyakravaló. 
nyal, pofon nyal: pofon üt. 
nyalifali: nyalakodó. 

nyalkos: nyalka, cifra. 

nyavajog: sirdogálva durcáskodik, 
kényeskedik. 

nyálazó: fonó asszony nyálgyűjtője, 
pl. cukor. ’ 

nyálkásiidő: nyirkos, sáros, ködös. 
nyámmog: kelletlenkedik evésköz

ben, forgatja az ételt a szájában. 

nyámnyog: ua.; — elnyámnyogott 
eggy óráig!

nyámnyám: nyafogó, kényeskedő. 
nyápisz: gyenge, vézna, sáppadt. 

nyárfaszék: biztosan nyárfaszékre 
ütettik (mondják arra, aki sokáig 

ül vlhol.)
nyegle : rátarti, „kitarti“ (vö. kitart.) 
nyékiig: dadog. 

nyekegős: dadogó. 
nyelebel: nyelvel, nyelveskedik. 

nyelefendri: szájas, nyelves. 

nyersbül: — hogy vasalod? nyers- 
bül — nyersen; úgy, hogy a ke

ményítőbe áztatott ruhát nem szá

rítja meg. 
nyerséi: nyersbül vasal. 
nyersnyakas: csökönyös, makacs. 

nyifnyaf: nyafogó. 

nyifra (gúnyos és gyny.): cifra. 
nyiha-nyiha: néha-nélva. 
nyihut-nyihutt: néhol-néhol. 

nyilamlik: nyilall; — az ódalamba 
nyilamlott. 

nyílik az üdő: tisztul, enged, eny

hül ; nyílik az üdő, kienged ben
nünket a télbűi. 

nyirfaseprű: nyirfa ágából készült 

nyiszitel-nyeszetel: nyiszitel. [seprű. 

nyiszorog (az ajtó): nyikorog. 

nyisszent, le-, e l-,: egy vágással le-, 

elvág.
rányit: sose nyit rám kend: soha

sem látogat meg. 
nyitik : nyit, nyílik (virág.) 

nyivákol: élesen, huzamosan sír. 

nyivászta: vékony dongáju, beteges. 

nyivog: nyí. 

nyizbál: nyiszitel.
hyóc: nekem mindén ódalárúl nyóc

— nekem egészen mindegy. 

nyom (tréf.): vasal; — nyom ki 
mán ezt a ruhát, 

nyomás: a város körüli legelő. 

nyoszojnján: koszorúslány. 
nyől: nő, növekszik. 

nyőstet: mindig ~  mint egy buti 
boszorkán: jő-megy, járkál. 

nyőstí": nőstény. [használódik. 

elnyövik; elkopik, elrongyolódik, el
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nyúlik: nyúlik a szám a belesre, de 
nem ehetek belűlle. 

nyuszi, nyuszkó (gyny.) nyulacska. 

nyútódeszka: tésztanyújtó - deszka, 
lapító. 

nyútófa: laskanyújtó. 
nyútósztat: halottat ravatalra helyez: 

kinyútósztatták: ravatalra tették. 
nyűglődik : nyűgöl,. nyűgként alkal

matlankodik, lábatlankodik. 
nyűgös: elkapatott, neveletlen (gyerek) 
nyüzsgölödik: izeg-mozog, nem leli 

helyét.

ócska: úgy lüktet, mint eggy ócska 
pokolvar.

ócskás: ószeres, ócska dolgokkal 

kereskedő. 

ojándilc: ajándék.
odébb, odábbat: odább, messzebb;

— Geszt még odábbat van. 
ól: istálló.

oláecet: erős, mint az 

olápalacsinta: kőttes tésztából juh- 
túróval készült bélés. 

oldj: oláh. 

olosz: olasz. 
olosztök: sütőtök. 
onnat, onnét: onnan. 
onoka: unoka.

ónasidö: téli esős idő, mikor éjje

lenként vékony jéggé fagy a le
hullott eső. ■

onszol: unszol.

orca: arc; — nincs orcája, csak po

fája mint a Iának, 
őr =  orr; (orom, őröd, órát stb.) 
orgonái: ordít.

drjaleves: disznóorjával főtt leves. 
őrmóra kapájják (pl. a szőllőt) úgy, 

hogy a sorok között hosszant 

árok marad. 

ormótlan: otromba, idétlen nagy. 

őrös: csücskös kancsó; régen ebből 
itták a bort, különösen télen a 

melegitettet, mert nehezen hűlt ki. 
orvas: orvos. 

oskola, eskola: iskola. 

oszt, osztón, ótán: azután.

osztánhát: azután, aztán. 
othol: otthon. 

otholrúl: hazulról.

ottankörül: akörül, körülbelül annyi;

— vótak vaty húsza'1, — ottan
körül lehettek, 

ozsonya: uzsonna. 
kiöblint: kiöblít. 
ögyelég: ődöng. 

ögyelít: elegyít. 

ögyeledik: elegyedik. 
ökéme: őkegyelme. 
ökörnyál: őszi pókhálófonadék. 

ökröndözik: hányóingere van, hányik. 
önt is: babonás tétemény; titokban 

valami szokásos folyadékkeveréket 
öntenek valakinek az útjába, hogy 

belelépjen s ezzel meg legyen 

babonázva. 
ördöngös eggy asszony a !: számító, 

ravasz, hódító. 

őr: őröl; — két malomba őrünk, 
öreg: nagy, nagyszemű, késő stb.

-harang, -borsó, -este. 
öreglegí«: agglegény. 

öregtéfel: sűrű t.
összemegy (tej): összefut, kiválik a 

sajtanyaga, gulászta lesz belőle. 
összevész: összevesz. 

összeveszeszt: összeveszít. 

ötlődik: ötlik; — szemibe ötlődik. 
őtö: eggy őtő ruha — egy rendbeli. 
őtőruha: felsőruha. 

özön: nagyon sok; — özön búzája 
van; özön ember vót ott! 

pacalpaprikás: pacalból készült pap

rikás.

pacuha: „nagy, csúnya, bő.“ 

pacuhán; ja j de pacuhán áll! =  
mintha villával hányták volna rá. 

pacsmagol, el-, még-: ver, el-, meg-. 

pacsni: sárcipő. •

padlutyka: főzelékféle; fiatal ká

poszta- és kalarábélevélből vag
dalják.

pajta: csőszkunyhó, a szőllőben 
épített menedékházacska; kisebb

szerű nyaralólakás a szőllőben.
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pampulla: száj (tréí); ne járjík a felpeiíhéí: ruha aljái belülről pánttal

parizsnya: tyuk fészkére tett tojás, csinál valamit; tüzet penderített;

hogy vele a tojó tyúkot odacsalják. kipenderít.- könnyedén, hirtelen

parázs: omlós, porhanyós (pl. sült kidob, kivet.
burgonya, sütőtök stb.) pendsi (szólásban) : kicsi pendsi nagy

parinkó : piciny. (Vö. pirinkú.) popa =  kis gyerek, de sokat eszik.

partéj (uras): partié. (Vö. körti,. pengőszemű: nagyszemü.
borbi, körtély, borbély.) pényász (tréf.): pénz.—penzli: ecset.

parolásember: szavatartó, megbíz- perepúty: pereputty.
ható, peréda: tékozló.

papatyi (gyny.): 1. libahívogató szó. perédikál: lefetyel, fecseg.
2. kis liba. per: por; — pérge: pörge.

papái (gyny.): eszik. rápergél: rápirít, megpirongaf.

parhet: takaréktűzhely (sparherd.) pergéltleves: pörkölt reszelt tésztá-

parasztyúk: a nálunk közönséges, val főtt leves.
régi tyukfaj; nem fajtyuk. péti (szólásban): mesze mán néked

patics: vertfal. is, hogy el ne vezsd petit.

paticsosház: vertfalú h. petty: pici; — várj ety pettyet!

patka: 1. a kemence oldalain levő aggy ety pettyet!
vályogból rakott pad. 2. pattoga- petró, petlórium : petróleum,
tott tengeri. péce: határ, menedékhely, pl. a maró

patti: pattogatott tengeri. játékban, ahová a kergetőnek nem
pájinkabuíykos: részeges. szabad bemenni, ahol a fogása,

pájinkanóta: reggeli harangszó; érintése nem számít.
húzzák a pájinkanótái. példa: példabeszéd; —péva: polyva.

pájinkaputik: 1. pálinkamérés. 2. p íM s: pelyhes. — picurkar p icí.
részeges ember. piculisbank: kis heti betétekre -ala-

pálmafa: orgonafa. pított szövetkezet.

pappá (gyny.): apa. picsóka: csicsóka.

pára: élet, lélek; — kihajtották be- pikó: lányok egyágú hajfonadéka;
lülle a párát: megölték. pikóra van fonva a haja =  egy

párga: spárga. ágba (Vö. csikófarok.)
párnaciha: párnahuzat. pilátus: sáppadt, sovány; te pilátus!

párticédula: gyászjelentés. pille: főtt tej föle; víz színén ía-
pártüz: parázs. gyott vékony jégréteg.

pászmáseső: szalagonként, övenként bépilléddzik: folyadék színe vékony

eső, amely csak egy-egy részét rétegben megkeményedik, megvas-
éri a határnak. tagodik.

pécsi (gyny.) pecsenye. pillískenylr: egész kenyérből vágott
péjva: poiyva. ^  alakú első szelet.

pélága; piíágáz: plága, ütés a te- pincézik :\kend-' is «okát ~  .= • iszik.
nyérbe, tenyerébe üt. pinték: péntek. — pinyi: pici. —

péletyka, 1. pletyka. pip: 1. pipacs. 2. szarunemű. kemé-

p'élé: pléh,.bádog. nyedés a tyúk nyelve, hegyén,;- ez

pampullád. 
pang (a tűz); kialvófélben van. 

papér (uras) : papiros. 

papucsos: papucskészítő.

beszegi; de lelkem az aiját jó 
szílesen feipelíhclni! 

pelémasina: bádogkályha. 
penderít: gyorsan, könnyedén meg-
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á tyúk pipos; píp kőtt a nyel-
pipi (gyny;) : piros.- [verne*?.

pipiskegomba.: gombaféle. ■

pire-pire-pi-pi-pi: csirke-, tyúkhívo
gató szó.

pirihegyes: rátarti, hegyes-begyes, 

peckes; tarzs ki magad pirihegyes ! 
piri, pirinkó, pirinyó: pici, ici-pici;

várj ety pirinkót! ' 
pirítás, piritus: pirított kenyér. 

pirituszhordó: részeges. 
piross: piros. — pisla; pislogó. 

pislant: pillant; pislancs mán eggyet ! 

piszeg; ne piszégj mán !: szipog (a 

sírás vége felé.) 
piszi (szólásban): hiszi a piszi. 
piszkot, tneg-le-: szid. 

piszmogós: lassú munkájú, ügyetlen. 
pisszen: mukkan; tnek se pisszenny! 
pitar: pitvar. — pitiszkál: piszkál, 
etpityeredik-, sírva fakad. 

pityer eg, pityog, pityorog: sirdogál. 

pitypiritty: valami kedves v. nevet

séges, kicsiny; te kis pitypiritty! 
pityus: pityókos (spicces.) 

píz : pénz; pízizü : pénzérő, drága; 

gyere v e g y ü n k ! h m !  nem le
het: pízízű a! 

platt, platni: tűzhely vaslemeze. 
poc: pocok, pocegér. 

felpockol: vlmit rosszul támogatva, 

meg magasra állít úgy hogy köny- 
nyen leeshétik. 

pocsík: hitvány, rossz. 

pofa; két pofára eszik; szája mind

két oldalán egyszerre rágva mo
hón eszik. 

pofaszíjj: arcbőr; — de szíp pofa- 

szíjja van! (tréf.) 

pofázik: .1. (gúny.) eszik. 2. nagyo

kat mond, kiabálva beszél; — ne 
pofáz mán annyit! 

pogácsaalma: almaféle; 

pohos: nagyhasú. [berúgott.
pókhálós a szeme: 1. rosszul lát. 2. 

pokhec: kövér, potrohos (gyerek ?) 

pokolbélű; — vigyen el a pokolbélü 

sátán «  pokolbéli ?)

pokorravaló: rossz gyerek ; — itt ez 
a sok pokorravaló! 

pongyolka; pongyola, nem derék
hoz álló paraszti női kabátféle. 

pondrós: nyítves. — pongya: spongya. 
póráz: vezeték; ne erezd hosszú 

popa (gyny): étel. [pórázra !
porcoktat: rágva ropogtat. 

póréhagyma: allium porrum. 
poróba: fémjelző hivatal bélyege. 

párol: spórol.

potyesz: has ; teli van a .'~ ! (tréf.) 
potyol, el-, meg-: 1. lágyra ver, pu- 

hit (pl. almát). 2, meg-, elver. 
potyós (gyümölcs): lágy, megtört. 

povedál: sokat, hiábavalót beszél. 
pőcikél: lopja az időt; „elpőcikéli.“ 

pőre: bőrösen vagdalt friss szalonna 

töpörtője. 
pörge: fürge. — pöspök : püspök. 

pösze, pöszi, pöszke: szőke. 
pőtyögős: 1. nem elég szűk, bő (pl. 

ruhaféle,) 2. nem egyezik az igaz

sággal, nem lepi az igazságot. 
priccol; le-, m eg-: preckel. 

pé'rezent: ajándék. 
perezentéí, el-, meg-: ajándékoz. 

pucér: pőre, meztelen. 

pucovúl: fényesít,' csinosít, takarít. 

pugrics: falusi, műveletlen (nem 
városi polgár!) 

puhegyel, e l-: ver, elver.' 

pukkantó : szerecsika. 

puklis púpos. [pásztorkutya.
pu li: hegyesfülű, drótszőrű magyar 

pulicka: puliszka.
punyi: pici (vö. pinyi.) [légyéi! 

punt: pont; — ebbe a pundba it 
purdé: cigánygyerek. 
purinkó: piciny.

ptiriksia: idegenország (gúny.); — 

onnét j ött ez valahunnét puriksiábúl! 

puruszli, puszii: női ködmönféle. 
elpuskáz: ellő, elront. 

elpusztít: elveszít, elront, megöl, 

megesz, semmivé tesz. 

putriház: L alacsony;- félig földbe 
épített ház; 2. kicsiny  ̂rozoga ház.
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putu: (gyny.): tetű. 
puzsi: 1. pulykahívó szó. 2. (gyny.) 

pulyka.

puff; béállít naty püfre: hiába (pl.
nem kap otthon senkit.) 

piiffen; ahogy esik úty püffen: lesz 
ahogy lesz. [cipő.

piifö l: ver, dönget. — püpö: (gyny.): 

rács: tornácajtó; (többnyire lécből, 
vagy fűrészelt díszítésű deszkából.) 

rágicskál: rágcsál. — rágós: ke
mény, nehezen rágható. 

ákszémcúkor: cukorkaféle. 
elrámol: rendbeszed, elrakosgat. 

kirándul: kificamodik. 
ráz-, mcingyünk ruhát rázni =  mo

sott ruhából szárítás előtt a vizet 
kirázni.

racsít: kiabál, veszekedik, lármáz ;
— né racsiccsatok! 

ragadóskezü: tolvajkodó. 

ragyaeső, ragyáseső: meleg eső nap

sütéssel; a nép hite szerint ilyen 

eső után lepi el a ragya a nö- 
ragyás: szeplős. [vényzetet. 

raj-, jaj de naty csomó raj! (gyerek.) 

megrajcsúroz: megver. 
rajosember: mézzel kereskedő. 

rajtavaló, (rajtamvaló stb.): ruhája, 
(ruhám stb.) 

rajtoja: lajtorja. 

rak, el-, még-: ver, el-, meg-. 

elrak: eltűntet, elrejt. — rakicsgál: 
rakosgat.

ramatyol: rakosgat; szedi össze a 

cókmókját. — elramatyol (tréf.): 
eltesz, de úgy, hogy nem leli. 

rángatóskút: szivattyuskút. 

rátotta: rántotta, rántott tojás. 
rebdes (a szeme): repes, rezeg a 

szempillája, — rebég a szemem, 
sírást írez: ua. 

rece, recekerítés, recéskerítés: léc
kerítés. 

recefice: egy növény levele. 

redves: rothadó, málló faféle stb. 
[rejtőzik]: el van rejtőzve; elrejtő

zött — elájult. .

renget: ringat. — rengő: rácsőá 

gyerekágy. (Nem bölcső!) 
repetsarkú: rossz hírű (leány.) 

rétka (tréf): nagyon ritka. 
retyerutya: 1. cók-mók. 2. pereputty. 

megrezzent: megijeszt. 

rézsdéréje: túróval, mákkal hintett 

rezida: rezeda. [derelye.
rédikál: kalatyol, fecseg. 

regulás: szigorú, fegyelemtartó, 
megréguláz: megfenyít; régulázódik : 

fenyegetőzik; ne régulázóggy! 

rézeleje: pálinkafőzet legeleje. 
rézsunt: rézsút. [áll rajta.

rí: sír; lérí rúlla a ruha: rosszul 

ricsaj: lármás mulatság; csetepaté. 

elrídogál: elsirdogál. 
rígénté«: régen.

rímtelen : rémítő; rímtelen soká jön. 

riska: tehén.
ríszes : részibe dolgozó munkás. 
risz-rossz: rossz ; — összeszéd min

dén risz-rosz rongyot. 

rivalkodik: sirdogál, sírva kiabál; 

jó tud rivalkodni, ebbű jó kántor 
léssz.

rívós: sírókedvű, sokat síró. 

rityég-rotyog: rotyog. 

robodba dógo zik: igen sokat dolgo
zik, öli magát a munkával. 

robog (a tűz); vígan ég, hogy hali

szik a lobogása, ropogása. 

rocska: fából való merítő edény. 

rohad, rohaszt: rothad, rothaszt. 

rokkantás, rokkant: felvarrás, fel- 
varr; félrokkantyák, ha hosszú. 

rokoja: szoknya.
rombol: rombojja a gúnyát: nyüví, 

szaggatja (pl. játék közben.) 

megromlik az egíssige, az íte: él-.
romlik, odalesz. 

rongyász: rongyszedő. 

rongyosleves: húsleves, amibe vé
kony tölcséren eresztik a tésztát. 

mégront: megbabonáz; rontás: ba- 

bonázás. 

rottyantott: rántotta (tréf.) 

rosseb: egyem még a rosseb; (rák?)
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rostaajj: gabona kirostált alja, sze- 
rostí: tornácajtó (1. rács.) [mete. 

rostokol: hosszan, unalmasan marad 
egy helyben. [rosseb.)

rossz: egyem meg a rossz! (Vő. 

rozsdáslé: sültfélék barna zsíros 
mártása. 

röfög (tréf.J : röhög; ne röfögj! 

röhencs: röhögős, könnyen kacagó. 
belérögzik: beleszokik. 

megrökönyödik: fülledt, dohos lesz; 
pl. ruhaféle, ha nedvesen egy
másra rakják. 

rőthajú: veres hajú. 

rövid lére, hosszú lére: vastag, sűrű 

v. híg lére (főzni vlmit; pl. gulyást). 
rucatalpú: sarkára, befelé lépő. 
átruccan: átrándul. 
mSgrűdal: megver. 

ruhamoj .-sok ruhát szaggató (gyerek.) 

ruktat: siet; — huvá ruktat kend? 

rücskös: gyűrött, r. kípű: vánnyadt 
arcú, himlőhelyes. 

riizsír: zsiradék rüh ellen. 

sajtalan: sótalan. 

salapdl: csapkod, kalapál, ver. 

sallangos: Ízléstelenül, cifrán díszí
tett, öltözött. 

salló: sarló. — sandalít: sandít. 

sandaszemű: gyanakodó tekintetű. 

sánc, pipasanc: pipában meggyűlt 
bagós nedv. 

sas: kerítés oszlopfája, cölöpje. 

saskönnü: nagy körmű. 
saslódik: kínlódik. 

sató: sajtó. — satyak: sipka. 

savankás: kissé savanyú. 

sárgafőd: az agyagos talaj tréfás 
neve ebben a szólásban: máj 

meggyógyúl, ha a sárgafőd mek- 
szíjja; a földben. 

sámli, sámedli: zsámoly. 

sápit, sápítozik, sápog: panaszol;
sopánkodik, méltatlankodik. 

sárkánszájjú: veszekedő. 

sárvíz: keserű híg hányadék; — el
lep bennünket hónap a sárvíz 

(mulatság, ivás után.)

,í .... . ,., ■■■ wu'asjMi.'
sátánkodik: vlkinek rossz hírén mun

kál, rossz hírbe kever. 
se, ojan se: olyan meghatározhatat

lan, formátlan, idétlen, színtelen, 
nem tetsző; se ilyen, se olyan; 

mijen vót? ojan se. ,
sehonnábú (jö tt ): idegen, jövevény, 

beköltözött. 

seleppes: sleppes, uszályos. 

sémmennyi; mennyi lett? — sem- 
mennyi.

kis'émmiz: kitud, kijátsz, kitúr (vlmi 

jóból); kisemmisztik a vagyonábú. 
sSmmitlen: vagyontalan. 

senye; senyekezű, senyesanya : . bal
kezű ; senyére: balkézzel; senyére 
vág; senyére üt; senyére fogja: 

balkézzel. 
serbei, e l- : lop, el-. 

serkentöóra: ébresztőóra. , . ;

sertepertél: ténfereg, lábatlankodik. 
elsertepertéli (az időt): ténfergéssel, 

oldalgással eltölti. 
seszínií: színtelen, színehagyott, bi

zonytalan színű, ( ... , .
setSr-kotor: kotorgat, sepreget, , 
sete-suta: suta, ügyetlen. , [iit-ver. 

setteg-suttog: suttog. — setyepotyál: 
sétakert: sétatér, nyilvános park. 
sétálló: 1. létra, amin a tyúkok a 

kakasülőre járnak. 2. óra-inga. — 

sétállóóra: _ ingaóra. 

sétifikál: elé-hátra jő-megy. . 
sihé-puhé: ütés, verés hangutánzója 

sihé-puhé! úgy elnástigáltam ! 

síjétf, síjeszt: sülyed, sülyeszt. 
sikari, sikarikari: zsugori. [kai. 

sikánkózik: iszánkodik, jégen csusz- 
siket; ojan siket ez a ház; vissz- 

hangos, üres, tágas. 
siketbóka: süket. M

kisikerül; kicsit akart (sütni) oszt 
mégis spkra sikerült k i! — lás

suk, mire sikerül k i! ,, . t .
sikít, sikítoz, sikkongqt: sikolt, ̂ ,-qz, 

siíáp : nagy darab .(Kenyér); mijén 

nagy s láp kényéit vág,} , m  
simító : vasaló. — elsinkófál: elcsen.

41



42 VISKÍ k á r q l V

siíip-salap: sipp-supp; a salapálás 
hangutánzója. , 

sinor: zsinór. /— sipak: sipka. 
sipirc! =  mars !, lódulj! 

sipítoz, sippg: sápit, jajveszékel, si
ránkozik. 

sípogós: siránkozó, panaszkodó. 
sípol a mejje: leheléskor sípoló han

got ad; sípol a tűz égés közben. 
sir: csak úty sír rúlla a butaság (1. 

siralmasház: halottasház. [lérí.) 
siratóasszo« : régebben a halott mellé 

szokás volt siratóasszonyokat fo
gadni, akik naphosszat siratozták 

az elhunytat. — siratóeste: vir
rasztó (?) 

sirbakol: őriz ; fenn-s.: fennül, éjt- 

szakázik (pl. olvasva, munkál
kodva).

síró-rívö: síró. — sisteríkel: sistereg. 
sitet: sütet; ety sitet kényír. 

sityak: sipka. [sivatag jég.

sivatag: ojan hideg a keze, mint a 
slifitel: csoszogva jár. 

sodra van a késnek: a sokáig fent 

késnek elvékonyodott, fűrészes és 

hosszában letörhető vagy letörül
hető éle a sodra, 

sodrott: tésztaféle. 

sohanapján: soha. 

sojáta, sajáta: saláta. 

sokadalom: sokaság, vásár. 
megsokál: azt mondja, hogy soká 

tartott; — méksokálnak othol =  

azt mondják, hogy sokáig kés
tem, maradtam. 

sokírő: drága, vagyon; sokírője van 
=  gazdag. 

sonfordál, el-, ki-, bé-: -lopóddzik. 

somolyog: mosolyog. 
sonkojos míz: lépeülepedett, meg

vastagodott, megcukrosodott méz. 
soros: sor szerint következő; té 

vagy a soros: rajtad a sor. 

sor: naty sor a ! =  nagy dolog az; 

jobra fordul a sora =  sorsa; 
naty sort nevettem rajta =  so

káig ; né nízd a más sorát, láss a

magadého =  törődj magaddal; 
nincs sorja, hogy most elmenj =  

nincs ideje, nincs rendén. 
sóz, meg-: meghint; itt a cukor, 

sózza még; cukorral jó mék- 
sózta. [odamond.

rásóz, odasóz: 1. rávág, odaüt; 2. 
lesóz: besóz (káposztát.) 

sublót: fiókos szekrény. 
sabick, suviszk: fénymáz. 

ságár: húsztam ety súgárt: alud
tam egyet. 

sugdos-bagdos: sugdosódik. 

sugorgat, e l- : tartogat, el-. 

összesugorodik: összezsugorodik. 
suhog (a víz forrás előtt): mikor a 

fövése kezdetén zúgni kezd. 

sujom: nyílhegy alakú sült tészta- 
sujt, meg-, rá -: ráüt, meg-, [féle. 

sujtós (ütés): sajgó, súlyos (nem 
lapos.)

süli: sunyi. — sanda (csunda): 
csúnya.

sunyiskodik: sunyin viselkedik, lap

pangva ravaszkodik. 
supajt: sopánkodik. 

suppol, el-, ki-, haza-: -toloncol. 

sut: a kemence és fal közti tér. 

suta (labdaütés): lapos, ferde, ha a 
bot nem éri egész erejével. 

sutavállá: lecsapott vállú, vállatlan. 

sutul: súrol, érint (pl. elmentében 

könyökével, testével, játékban lab

dával síb.) 

lésutul: lesúrol, (mozgás közben) 
úgy érinti, hogy leesik. 

suttyómba: alattomban. 

sül, el-, lő, ki-: elhervad, kiég (nö

vényféle), megbámul (ember.) 

sündörgőddzik, sündörgőzik, sün
dörög, süntörög: forgolódik (vlki 

körül.)

sünyöl: nagy szorgalommal, küsz
ködve dolgozik; mindig sfinyöl, 
mint ety köszköpű. 

sürít: sürög-forog, forgolódik. 

sütögető: kenyérsütő (iparos, nem 
sütőtök : sütnivaló tök. [pék )
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sütet, sitet: egyszeri sütés ered

ménye ; ety sütet kenyír; ety sitet 
szalonna. 

süveg: főrevaló (kalap, sapka.) 

süvegei: kaíaplevevéssel tisztel; sü- 

vegelík a fiai? (temetésen =  födet- 
len fővel kísérik-e a koporsóját?) 

sz: hiszen; sz as-se monta, hoty 
kell-i, nem-i. 

mekszabdal: ráver; úgya mekszab- 

dallak, hogy még rostának sö lesz 
jó a bűröd! 

szabódik: szabadkozik, húzódozik. 

szabógallér: hagymával, kásával töl

tött főtt tésztaféle (levesben). 
szacskó: szajkó (? tacskó ?): égymán 

te kis szacskó! 

szaggató, fánk-, pogácsa- : bádogból 

készült szerszám, amivel a tésztát 
darabolják. 

szaggatóddzik (a feje): szaggató 

fájdalmat érez benne. 
szakad: jaj ója sok a dógom, as-se 

tudom hányfelé szakaggyak. 

szakadás-szakadatlan: szakadatlanul. 

szakajt: el ne szakajzs má ászt a 
ruhát! =  szakít. • 

szakasztó kosár, szakajtókosár, sza

kítókosár: amibe a kenyeret szag

gatják. [szalonna
szakmán: szatmári. — szalona: 
szalonafelsö: szalonna felső (több

nyire avas és sós, paprikás) része. 
szalonasütís: uzsonna a zöldben 

(néha szalonnasütés nélkül is). 
szalagáre: ammóniák. 

szaiajt: szalaszt. — szallag: szalag. 

szappan: lúg-, epe-, fehír-, jószagú-, 
mandula-, tojás-. 

szapál (szapú): szid, pletykál felőle. 

szapulót rak: a ruhát szapulásra 
berakja.

szúdorog: 1. szédeleg (betegségtől): 

szádorog, csak úty húzza a lábát. 
2. ácsorog, csavarog. 

szájaskorsó: 1. szélesszájú korsó;

2. szájas, fecsegő személy. 

szájatáti: szájtátó, bániész.

szájízelitö: kóstoló: — gyere mán 
ety kis szájízelítőt! 

szálember; emmá osztá ety szálem
ber! (szál hangsúlyos) =  magas, 
hatalmas növésű. . 

elszáll; máj mikor elszálnak a gye- 
rekik =  kinőnek a családból, ke
nyérkeresők lesznek. 

elszáll: felszállott a búza ára =  
emelkedett, nőtt. 

szállás: enyhely (pl. aratók fa alá 

hevenyészett tanyája.) [dőlsz ? 
számít; huvá számícc? =  mit gon- 
számos : számít, érvényes; nem szá

mos : nem számít. [kózik. 

szándok: szándék. — szánkóz: szán- 

szárasztórúd: ruhaszárító rúd. 
szárazbeteksíg: tüdővész. 

szárazelesíg: hideg étel (pl. sületlen 
szalonna, sajt, hideg sült stb.) 

szárazcsontok: sovány; gyér ide te 

szárazcsoníok! [malom.

szárazmalom: lovasmalom, kézi-
szárasztíszta: gyúrt, főtt tésztaféle, 

amit nem levesbe főznek (pl. 

túrós laska, mákoscsusza stb.) 
szárnyasegér: denevér. 

szártekerő: amivel bocskor fölött a
lábszár alsó részét bokán felül 

becsavarják. [szedeget.

százlátó: üvegprizma. — szedegél: 
szedelőcködik, fél-, össze- : készülődik. 

szederjeges (szederjes) a szád szilé. 

szedő: aki nagykereskedőknek ösz- 

szeszedi a környéken a tojást, 
baromfit, gyapjút stb. 

szegelet: szöglet.

szegesborsó: borsófaj, mely nem

gömbölyű, hanem sokszögű. 
szegín; gyenge; jaj be szegín kalá

csuk mek szégín boruk vót! 

szehet: szedhet. [gombaféle.

székfügomba: apró, barna, illatos 
szekírkenőcs: szekérkenő. 

elszelel: elillan. [lűle a szelessíg. 

szeles: szeleburdi; sose mety ki be- 

szem; szemmel ílt e kírem =  gabo

nával. (Szójáték: szemmel tar-
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totta — nem gabonaszemmel, 

hanem csak figyelte, nézte.)' 
szé’mel: szedi á gabonaszemeket, 

gabonát eszik (jószágfélé) 

szerhet, szemétéi, szemecskél: sze
merkél (az eső.) ’ 

szé'melint: személget (jószágféle.) 
szentes-ügyes i ója« szemes-ügyes 

ján, hogy no ! '

szenieszáktibe: csak úty ~  níszte 

még =  csak úgy oldalvást, fél

szemmel, hirtelen. [gyei.
szetnlékédik: vigyáz, szemlélődik, fi- 

szSmre-fixre: külsőleg, szemre; ~  
megjár, de abbú nem ilnek el. 

szenvehhctö: meglehetős; jó vásár 

’tő i?  hát szenvethető. 

szepe: szeplős; (lóra is mondják, 

ha fehér v. szürke alapszínen ápfó 
sötete'Bb pettyek vannak.) 

szer : 1. se szűrt se száma ; 2. kész, 

vállalkozó: szer vagy rá; szer 

vagy ijenre; mindenre szer, ammi
nem- jó. ■ ' - ................... ■

széráka: szegényes, nyomorúságos > 
oan kis szeráku ruha vót rajta. 

szerbusz-, szervusz. [risznfa. 

szeréda: szerda. — szérédás: ta- 

szerélembiborcsó (tréf.) : pattanás az 
arcon; kilelte a szerelemhideg; 
(mondják, mikor Vikinek szája 
szélén van pattanás). 

elészerez: előkeres, megszerez. 

szerviánpaprika: édespaprika. 
szerzet-, miféle sz. ? =  kicsoda, mi

féle ember? 
elszetyepotyájfa az üdőt =  hiába

valósággal eltölti. [deleg.
szídelégi ojam beteg, csak úty szí- 

elszidelég: elillan, elsomfordál. 

szígyé'ntelen: szemérmetlen, komisz. 
szíjártó: szíjgyártó. — szikkal kény ír: 

keményedő k. szilajon!

sziláján: gyorsan : mennyén a munka 

szilánk: gyufa. — szilvaiz: szilva- 
szimőcs: sümölcs. [lekvár.

színeslőszínig: színig, színültig. 

szlp'apám; öregapám, ősöm.

szipáko!: szippantgat. — szipeg: 
szepeg, szipog. 

szipeleg: udvarol, teszi a szípet. 
szípkevés: nagyonkevés. 

szíp szerint: szépen, figyelmesen;

nem lehet ászt ~ . 
szítat, még: vízben megázíat, (pl.

húsfélét, fájós lábat, kezet.) 

szitál (az eső): permetezik. 
szitlcolődik: szitkozódik. 

szitkos: aki szitkozódni szokott. 

szitokszó: szitok. 

szívanó: szénvonó. 
szivárványoskút: szivattyuskút. 
széd: szed. — (csupa) szél, szél

görcs : szeleburdi. 
szélkotya: kolontos, féleszű. 

szélkelepce: szélkelep; úgy jár a

■ szája, mint a sz. 
szénamurva}eredő: szénamurva fő

zetével készült melegfürdő. 
szódé: nagyétű, falánk, telhetetlen. 
szóhordó, szóhordozó: pletyka. 

szók: 1. szokik, itt is mekszok; 2.

szokott; úgy is szók lenni. 
szőkiszőlló: szókimondó; kiszól:

megszól.
szógál! =  kikapsz, megverődsz;

vigyáz magadra! szógál! 
szólingat, szólongat: szólítgat. 

szólítósdi: labdajáték. 
szómektartó: szótártó. 
elszompojodik: elszontyolodik, el

kedvetlenedik. 

szopornytkás: taknyos. 

szorul: megszorul; szorúsz Sgy gara
sír ! máj szorúsz akkó! 

szortyog: szortyogó hangot ad (a 

vizes csizma.) 

szotyó; yin sz.: vén szipirtyó. 
szotyós (gyümölcs): összetört, meg

lágyult.
szögdicséi: szökdécsel. — szőllős- 

kert: szőllő (hegy!) 
szöllőskertkúcs: rendesen csinosan 

faragott nagy fakulcs, amivel a 
szőllők fazáras ajtaját zárják.
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szörmelík: hulladék szövetdarab, fo

nal-, cérnaszálacska stb. 
szöszmötöi: piszmog. 

szufía (tréf.): lehelet; huncut még 

a szuflája is! [szöglei.
szűrtük: lomtárnak használt zug, 

szurgál: szúrkál; szurgáló : 1. ten- 
giriszurgáló. 

szurkapiszkál: szurkál. 
szurtyongat, szútyongat: . mérgesít, 

szurkál (szóval). 
belészuszakol: beletöm, beleszorít. 

szuszka, szuszka-muszka: orrán át, 

dünnyögve beszélő. 
szuszog-muszog: piszmog; szuszog. 

, szil: sző. — szűkkezü : fösvény. 
szülötíefőggye: szülőfölde. 

szümöcs : sümölcs. (L. még szimöcs.) 
szünet-szüntelen, szünös-szüntelen : 

szüntelenül. 
sz&nyeg : szőnyeg. — szürű : szérű. 

szürkűllik: alkonyodik, sötétedik, 
szűzleves: hús nélkül főtt vékony 

tajicska, tajiga: talicska. [leves. 

takaró: szénacsináló munkás. 
takaróddző: takaró, paplan. 

talatom bütyök; hát bizon t . ! (tré

fás felelet hiábavaló vagy értel
metlen sok beszédre. 

talló, talíóföd: tarló. — tanál: talál. 
tambók: nagy tenyeres-talpas, dro- 

medár, nagy mamlasz ; naty tambók! 

tanyabélü, tanyahasú: nagyétű. 

tanyás: a tanyán lakó cseléd. — 
tanyasi: tanyai. 

tapickál, tapickol, tapicskál: vízben, 
híg sárban tapos. 

tapicskoló (gyny.): láb. 

mektapogat: megver. — tapogatolód- 
zik: tapogatóddzik. 

tapsifüles (gyny.): nyúl. 

tapsíros: nagylábú, tenyeres-talpas. 

tarabba: trappban. — taraccsol: 
traccsol, trécsel. 

tarakta: eszem-iszom, trakta. 
tarampli: nagy, otromba, trampli. 

tarjagos (kalap): tarajos, nagy tol

las, magas.

iarkaváróné: nőiruha-varrónő. 

tarócs: gyerekpajíás, játszótárs; ne 
hij annyi tarócsot ide! kűd el 

innét ászt a sok tarócsot! 

kitart: kitartya magát, mi=‘ kél csű 
tengiri egy zságba; — társ ki 

magat pirihegyés =  egyenesen 
tartja magát, kihúzza magát, húzd 

rátarti: rátartós. [ki magad.
tasli, tasliz, mek- pofon, pofoz, meg-. 

taszint, taszingál: taszít, taszigál. 
taszít; kupán taszít: pofon vág, 

orrba üt. 
táborszájjú: nagy szájú. 

tájoggyökér: fehérhúnyor gyökere; 
állatok fülébe szokás húzni, hogy 

gennyet húzzon. 

tákol: fold; tákojja meg a csizma

dia (tréf.) 
kitálal: kimond, mikor még nem 

kellene. — iám: talán. 
támadás(os): kelés(-es), pattanás(-os). 

táncili-táncili (gyny.): táncra biztató 
eltángál: elver. [szó.

táskaleves: leves, amiben tüdővel, 

májjal v. kásával töltött láska van. 
táti: apa; — tátika, táíogó: oroszlán

száj (virág.) [mamlasz.
tátiszájú : tátott szájú, bámészkodó, 

tátos; annyit eszik, mint efy tátos. 

tátva- nyitva: tárva-nyitva; táíva- 

nyitva az uccajtó. 
felteccik a hajnal: hajnalodik. 

teccős: tetsző; mentül szőplŐsebb 
antúl teccősebb. 

tehénkedik, le-, rá -: terpeszkedik, 

nehezedik, le-, rá-. 

tejbegombóta: tejben gömböc. 

tejesfű: eltörve fehér nedvet eresztő 
növényféle. 

tejmerő: tejmerő kanál. — tekenyős- 
bíka: teknősbéka. 

tekercs: szalmatekercs. 

tekereg: csavarog; eltekergi az időt. 

rátekergőddzik : rátekeredik. 

tekerőmuzsika: régi húros hangszer;
ma a verklit is így nevezik. 

ekeröskút: kerekeskút.
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telebélti kenylr: nem ritka, nehéz, 

keletien. [vélle az ember.

eltelik-, jóllakik, megúnja; eltelik 
telingesteli, telisteli, telizsdenteli, te- 

lizsdedénteSi, telizsdedteli: telides. 
temjén: tömjén. — temíntelen tö- 

templi: bélyeg, bélyegző, [mérdek. 
tempós: lassú, kimért, rátartó, szer

tartásos.

tengiri: kukorica. — tengiriszurgáló: 
áralakú kukoricamorzsoló kézi
szerszám. (Vö. szurgáló.) ten- 
girigóré: 3.kukoricakas; kukorica- 

kóró. — tengiritucskq: amiről a 

szemetlemorzsolják ;tuskó, csusza. 
tennap: tegnap.

tente-tente (gyny): altatószó ; alugy. 

tenyeres: tenyérbeütés ; hány tenye
rest kaptál ma? (az iskolában,) 

belétenyerel: tenyerét belemélyeszti, 

két tenyerével beletámaszkodik; 

tennap is belétenyereltél a sárba; 
ne tenyerelj belé! (vasalt fehér

neműbe.) 
leteperedik: leül, „letelepedik“: 

tepsik (tréf.): tessék. [tereferél. 
terefel: talál (treffen.) — terepeséi: 
teréfákodik: tréfál. — tereget: terítget. 
teré'mt, le-, össze-: összeszid, leszid ;

odateremt: odavág. 

kiterémtettéz: kicifráz. 
teremtöz(ik); — hunnan teremtősztek 

ide ? =  termettek. 

mektennik: megterem; mektermik a 
feje =  tetű lesz benne. 

terpetin: terpentin. 

tessík-lássík; csak úty tessík-lássik 

=  csak úgy szemszúrásból. 
testál: haldoklik; döglődik. 

testű barátok =  tegeződők (per tu.) 

teszi: em mán osztán teszi! em mán 

teszi! =  ez már aztán valami, ez 
már beszéd (t. i. értelmes, érté

kes, kiváló, arravaló). ' 
feszégéi: tesz-vesz. 

tetejes: egy tetejés víka búza éíy 

forint vót: tetézett, nem csapott. 

tetejest: tetézve; tetejest van a víka,

mektetejez: 1. tetézve tölti, rakja. 2. 
Jancsi még az eperfát is mektete- 
jezi =  még az eperfán is áthajit. 

tetejibe-hegyibe! ,-táncszó; komám, t.! 

tethéj: oda vigyem a tethejre ?

a helyére, a mondott helyre. . 
tettemes — tetemes. — té: tej. 

tetügerébje: fésű ; tetűserke: fejtetű 

petéje.
téfelesszájú: nagyzoló fiuk, legény?

kék gúnyos jelzője. 

téglásgalamb: téglaszínű g. 
téka: faliszekrény. 
térgy, térgyei, térgyepei: térd, térdel. 

tériíl-fordúl, megin visszajön: ke- 

rül-fordul. 
tésúr: tekintetes úr. — tésis: te is. 

tibeg-lábog: lábbádozva nehezen jár, 

tipeg, csoszog. 
tíglinc: tengelic. — tikácsol köhécsel. 
eltikkad: eleped (melegtől, sietéstől.) 

tillinkó : tilinkó. — tilóris : tirolikifli. 

tintanyaló: hivatalnokféle. 

mektlpáz: megtépdes. — tipelődik: 
aggódik. [becéző szó.)

tipitopa: tapogó, tipegő (gyerek- 

tirímókus; vigyen el a t .! 
tiszeg-toszog: piszmog, csoszog. 
tisztaliszt: lángliszt. — fityeg: tipeg. 

tódító: gyere mán te t ! (Akkor 
mondják, ha két beszélgetőhöz 

bizalmas harmadik közeledik.) 

tódit: nagyít, lódít, hazudik. 

eltojik (a tyúk): félre, nem egy szo

kott helyre. 
tojtat: becéz, dédelget, kényeztet. 

tollászkodik: szépíti, ékesíti magát, 

hiúskodik. 

tonka (késféle); életlen; tónkul, el-, 
mek-: meg-, elromlik az éle. 

topa: nagy, otromba; naty topa 
csizma. Vö. tipetopa. — topalábu: 
nagy lábú; — ety toppantot se 
mozdúj! =  egy toppot se. 

toprongy{os): rongyos; te toprongy, 
tollasbál; te is jössz a tollasbálba 

=  ágyba. (Gyereknek mondják, 

ha a nagyokkal ő is bálba készül.)
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toloncGS: lompos, rendetlen. (Vö.
loncsos.) [pecsenyeféle.

topánka-, cipő. — torkospecsi'nye: 
tornácajja: a cölöpökön, v. oszlo

pokon áiló tornác alatti üres rész. 

torokpenísz: torokfájásféle. 
torom: torony; szép két torom !

(Nemcsak ragozva.) 

tormoságy, tormosnyoszoja: tornyos 
ágy, magasra rakott párnákkal. 

toroskáposzta : aprított friss disznó
húsból és vagdalt káposztából. 

torottyosbanda: a városi rezesbanda. 
toroz: tort ül. — toszít: taszít. 

toszog-moszog: lassan tesz - vesz, 
ámolyog. 

továbbacskán: kissé odább. 
továbbideig: tovább, több ideig. 

tökdinnye: ízetlen, elfajzott dinnye. 

tökélettenkedik: idétlenkedik, léhás- 
kodik. ,

eltökít, ettölcint: elrejt, eltüntet, el

veszít, elpusztít, hogy nem tud, 

vagy nem akar számot adni róla;

— huvá tökitettltek aszta seprűt? 
tökmag (ember): kicsiny, törpe. 
töllöruha: törlőkendő, törlőrongy. 

tömsödi, dömsödi: tömzsi, pufók. 

törís: lábbeli okozta seb, horzsolás 

a lábon ; feltörte a cüpő a lábom; 
törís e ! [köly.

töretlen : szántaílan. — törkőlé: tör- 

törökmíz: cukorkaárusoknál kapható 
fehérszinű, puha, nyúlós cukor. 

törőszék: burgonyatörő szerszám; 

nagy mennyiség összetörésére válú- 

alakra készül fából. 

törtpaszuj, törtborsó: szitán áttört. 
bétörűközik: berúg. — türüllő: tör- 

lőgummi.

törvt": biróság; pörös, törvényes el
járás ; mengyek a törvímbe ; felatta 

a törvínre; törvímbeli ember: bí
rósági alkalmazott. 

feltőt: töltöget; kapával földet húz 

rá (tengerire, szőllőre stb.) 
tötike: szőllőlevélből készült tölte- 

lékes főzelék.

tőt is : mű út, kövezett, kavicsozott út,

(törvényhatósági és állami út); 
sarkadi tőíís; váradi tőtis. 

tötyög: tipeg, totyog. 

töviskesdisztó, töviskeskutya: sün
disznó, földi kutya. 

tözek: trágyából és szalmából kevert 

és hasábokban szárított tüzelőszer. 
trapacüpő: munkacipő, viseltes c. 

tráfszekér: társzekér. 

trupli: csizma-, cipőhúzó fül. 
tacskó: tuskó.

kitud: kijátsz; kitutták a vannyábú. 

tudákosasszo* : tudósasszony, (ku- 
lulipáni: tulipán. [ruzsló.)

tukmál az ítelbe: turkál. 
turkász: turkálva kutat, kurkász. 

táros: közös lúnak túrós a háta. 

turuccol: dacol. — túrái: túlrúl, 
kituszakol: kituszkol. [tulnan.

tuti, tutiszőllő: egy szőllőfaj. 

tiicköl: tüszköl, tüsszent. — tiíddzel: 
tűkőrfija: tükör fiókja. [tűzdel.

tülleáltó (tüllemálló, tülledálló): a 

testtől elálló (ruhaféle.) 
tünölődik: tűnődik. [tűrömfű. 

türömfü (tréf.): türelem ; elfogyott a 
tiiriilköddző: törülköző kendő. 

tűrülmeccett (rokona) :  közeli, való

ságos (rokona.) 
tűskosár: tűtartó kosár; tüspárna : 

tűpárna; tűtartó : tollszárból vagy 

fából készült tűtartó szerszám. 

tütü (gyny.): ital. 2. szeszesital (tréf.) 
bétütükél: berúg.

tüzesmasina: gőzgép. — tüzfogő: 
szénfogó vas. 

tűzött (kabát, lajbi): „ki van gé- 

. pelve", gépvarrással díszített. 
tyiszta, tyisztás: tiszta. 

tyisztákodik: tisztálkodik. 

ety tyúkajja tojás : egy kotló alá való 
tojásmennyiség. 

tyúkeszü: rövideszű, könnyen felejtő. 
tyúkmiska: tyukászkodni szerető

gyerek. 

ugat (tréf.): csuklik. 

ugatíroz (tréf.): ugat.
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uccagyásza: uccagyerek. — ucc- 
ájtó: uccaajtó. (-gyerek.)

uccakati: uccázni szerető leány

ugorkás (dinnye): ugorkaízű. 
ugribugrí: ugráló, szeieburdi; ug- 

rikborbála : ugrándozó (lány.) 
úgyértve: tudniillik; mos vót ez a 

múiaccság, úgyértve a gazdáké. 
ugyi-bugyi? =  ugy-e? (tréf.) 

úgyjan (tréf.): úgy van. — új fe n i: 
újra, megint. 

ú jít: csak neveti a készet, de nem 
tud újítani; újícs valamit! =  újat 

mond, hozzátesz (beszélgetésköz
ben), részt vesz a társalgásban. 

újság: újhold.

untercikk: vastag gyapotszövetből 
készült ujjas, puha ruhadarab, 
(rendesen kék); férfiak viselik hi

degben s rendesen mellényt is 
vesznek rá. 

untig: unalomig, váltig; untig bisz- 

tatta; untig elég =  nagyon, bő

ven elég (1. még :isten-világ-untig.) 

ne úti!jjátok egymásra! —  ne fog

játok, kenjétek, toljátok egymásra 
(a hibát.) 

úticifra házi rossz; amojan úticifra: 
cifrálkodó, de otthon rendetlen. 

útilapu: útifű.

utolír: elér, rájön; odavan, ha utol- 

uzovál: használ. [íri a köhögís. 
üdő : idő. — üdvégy: ügyvéd. — 

üeg: üveg. fiába kél.
elügyel: úgy ügyel rá, hogy elvész, 

ühiim, öhöm: gúnyos igenlés, he
lyeslés.

ülepedik (a ház): rokkan a vájugfal 
s vízszintes repedések keletkez
nek rajta. 

ülöget (magába): üldögél. — ülőke: 
ház előtti lőca. 

ütlegel: titöget. (Vö. székely bűzlegel 
=  bűzölget, szagolgat.) 

ütöhejibe: ott, oda, ahol ü l; mekhót 

ott ütöhejibe; ütöhejibe viszem. 
iímget: hm hangot hallat (csodálko

zik, kétkedik, boszankodik stb.)

ürög-forog: sürög-forog. 
ürügy: milyen ürügy alatt jöt kel

méd? =  miért; mi járatban van? 

ürií: heréit kos. (Neme szerint a 

juh: jerke (anya), kos és ürű; 
ideje szerint (kora sz.): bárány, 
tokjií (=  másfél, két éves); tehát 
van : jerkebárány, kosbárány, ürfi- 

bárány, jerketokjú, kos-t., ürű-t. 

üszköl: serénykedik, buzgólkodik. 

üszkötöl: ösztökél. — üszög: üszők. 
üt: dombot üt: meghal. — ütleg: 

pofon, ütés. 
üti-véti (a dolgot): köntörfarol, ke

rülget, másra tereli a beszédet. 

ütő: harangnyelv; óra ütőszerkezete; 

kiesett belűlle az ütő =  elhallgat, 
elhül (ijedtében.) 

vackot■ ágya]; vackolódik: helyez
kedik; forgolódik, mozgolódik a 

helyén.

vaccsibe (vadcsibe): fogoly. 
vacsít, vácsit, vácsázik: kiabál, óbé- 

gaí, veszekedik. 

vagabundás: csavargó. 
megvagdal: szóval jó  megvagdátam : 

odamond. 

vagyogat: elvan, éldegél; vagyoga- 
tok valahogy =  csak elvagyok, 

éldegélek. (Rendesen erre a kér

désre felelet: hogy van ?) 
vaj: vájjon. —, vajalma: almafajta. 

vakarik, vakaró: vakarcs, kenyér

tészta, vakarákból sült pogácsa. 

vakarás : vakaróddzó; méntű koszo

sabb, antú vakarósabb. 

vagbögő: dölyfös. — vaklú (tréf.): 
vonat. [rekkenőség.

vakmeleg: napsütés nélküli nyári 

vakpista, vaksi, vaksipila, vaksi- 

pilátus.
vakszem : halánték; vakszemen üt. 

vaktetü: viszkeíegféle a testen. 
valami: (mindig hangsúlyos!) ; ez 

valami fiú ! — derék, ügyes fiú; 

valami jó e ! =  nagyon jó ; valami 

e! =  megdöbbentő, szembetűnő, 

feltűnő (jó, rossz, szép, érdekes,
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keserves, nehéz stb., stb.); valami 

a, hogy itt soha sincs víz; valami 
jajkeserves nóta ja ! 

valami: vagyonka; eidanóta a vala- 
mijit =  elmulatta. 

való: igaz; — való a ! 
avalló vagyok én is ! amondó v. én is. 
előre van: elébb van, elül jár (a 

munkában; előrevam min lővei a 
piritussal. 

van: vagyon; könnyű a vamba ílni; 
elitía a vannyát; — elkótyavetyéte 

a vannyát. (kézimunka)
vár : varr; várás, váró : varrnivaló 

varangyokosbíka: varangyos béka. 
bévaraddzik: bevarasodik (seb) 

varázslóddá«: jövendőmondó, jós, 
kuruzsló cigány. [deszka.

vas : ruhavasaló; vazsdeszka: vasaló- 

vasgyermé'k: erős, egészséges gy. 

vaskó: rossz kés, sárkaparó, csizma
tisztító vasdarab. 

vasláb : üstnek való láb szabad tűzön. 

vastagítel: rántásos főzelékféle. 
váróka-, varrogató társaság. 

vartyog: beszél, jártatja a száját;

né vartyogj! 
valka: pálinkafőzet legeleje, rézeleje, 
váb: sváb.

váesa: iárma; nagy vácsát csapnak. 
vácsit, vacsit: lármáz, kiabál; né 

vacsíccs! (Vö. ácsit!) 
vág; vág a szemivei: int, kacsint. 
bevágnék kocsisnak: fölcsapnék. 

megvág: megbánt; nem akarta meg

vágni szóval. [dohányomat. 
vágat: egyszeri vágás; égy vágat 
vágódik-, eszémbevágódott: hirtelen 

eszembe jutott, [vándorlegény. 

vájugverő: vályog vető. — vándolló: 
összevánnyad: összeaszik, zsugo

rodik, eisoványodík, összemegy. 

várasdi: gyermekjáték; két szekérnyi 
homokdomb már lehet vár; erről 
lökdösik le egymást. Aki fenn van, 

az mondhatja, hogy „enyim a vár, 

tiéd a lekvár!“ 

városházás: aki minden kis sére

lemmel panaszra fut a városhá
zára ; városházáskodik: sűrűn pa

naszkodik a városházán. 
vár ás: város; váruzsba mengyünk. 
elvásol: elváslal; elvásolódik: elvásik.. 

vászoncseléd: nő, asszony; no ez 
szilaj vászoncseléd! 

változó: fehérnemű, amit hetenként 
váltanak; hoz bé a változómat! 

egy váió gúnya: két rend ruha. 

vál; jó  vát az esze; jó  vát a hangja
- szellemes, gyorsan gondolko

zik, jó hangja van, jól énekel. 

vátott: ojan vót, mint égy vátott: 
megijedt, elsáppadt, beteges kül
sejű.

velecipő (tréf.): velocipéd. 
vendíggomb : kivehető inggomb; ven- 

díggombra jár (pl. a szekrény

ajtó, ha sarka ki van törve s ki
nyitáskor leesik.) 

vendígmaraszt(al)ó: nagy bot. 
vendígódal: szekér oldalrúdja. 
megveri szemmel — megigézi. 

ver; verd a körmödhö adógot: siess. 

veresszilva: nyári szilvafajta. 

verseng: felesel, szembeszáll; né 
versengj véllem! 

vertfal: fából épült, vagy ágból font 

és sárral bevert fal. 

vertyog (vernyög): 1. =  vartyog. 2.
nyafog, siránkozik. 

elévesz: elér, meglep (betegség); 

sokszor eléveszi a hideg : elévette 
a hányás. [elvész.

összeveszeszt: összeveszít; elveszik: 

veszt: nyomorít, pusztít; sose törőgy- 
gyík vélle, csak a lelkit veszti 

vélie (t. i. ha annyit bajlódik a 
gyerekével.) 

veszkődik: vesződik, bajlódik. 
odaveszti magát: ott felejtkezik. 

elveti magát: elvetődik (oda, arra.) 

vetéjkedik: pöröl, felesel, szembe

száll ; mit vetéjkécc kedvesanyád
dal ! (Vö. verseng.) 

vetkölőddzik: vetkőzik. 

megvetkezik (tréf.): megvetkézel .*
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üti meg azt, aki jobbfelől áll 

viszk, viszkol: viksz-ol. [mellette. 
viszketeges: viszketős (testű.) 
vízállóföd: ami legfennebb kániku

lában száraz.

annak mondják, akinek valahol 
hámük a bőre. 

kivető: kivetni való; ammi kivető, 
vessík ki belülle. 

megvér: megver; vét: vet. 

kivész, kiveszik: kipusztul. 
megveszik: megvész (kutya.) 
vickel-vackol: fészkelődik. 

vicsak: 1. patkány. 2. túlságosan 

barátkozó, mozgékony, helytelen, 
furakodó gyerek. [w'csog'.)

vicsog: vigyorog, kacag. (L. icsog- 
vicsorí: vigyorgó. (L. ácsori-vicsori.) 
vicsorog: vigyorog; viganó : szoknya. 

vígedes-vigig, vigeslenvigig: véges
végig.

vigyáz: szemmel-keres; vigyázd meg 

kedvesapádat! (vásárban.) 
vigyori: vigyorgó. [hancúroz.

vihancároz; viháncol: vihogva, léhán 

vi/iompizü, vikondongájá: vékony
pénzű, sovány. [világé.

világasszonya: kikapós, az egész 
világcsúfja : nagyon csúnya; világ- 

szípe: nagyon szép. 

világai (a tűz): világít, [megvakul. 

megviláktalanodik, megviSáktalanul: 
villahajtó: fából készült szerszám; 

ebbe szorítják a villának való 

nyers faágat, hogy kellő görbület

tel száradjon meg. Szólás: tegye 

az isten a villahajtójára ászt a vím 
boszorkánt! [bajussz

villája (a szőllőnek): kacs, „szőllő- 
villámhárintó: villámhárító. 

villongás: tekintgető, villogó szemű, 
magafitogató, rátarti, hiú; villon- 

gós egy menyecske ja ! 
vilojavirág: viola. [asszony.

víncsoroszja, vínsibilla (gúny.) vén- 

virágostarja : marhahús része. 
vinnyog: nyávog. 

vírbélükörií: pirosbélű körtefajta. 
viselőruha: hétköznapi r. 

visong, visongat: föl-fölsír, sikongat. 

visszakézbül: nem a teste felé, hanem 
oldalt, kifelé fordított tenyérrel.

• (Jobbkezű ember pl. visszakézből

vizeszű: vízfejű, buta. 
vízfojásos (szövet): kanyargós min

tázatú, hogy a víz kanyargós út

jára emlékeztet. 
vízicsirke: vizityuk. [elméjü. 

vizigágó: nyápic, beteges, gyenge- 
viszhordó: satnya (pl. malac, de csak 

így): az a víszhordó kosztok. 
vizikli: paraszti blúz. 

vizsla: szemfüles; vizsla egy gyermek. 
vonyó: vonó, hegedüvonó. 
megvonúl: megnyirkosodik (nedves 

helyen a ruhanemű.) 

vontató: kisebb boglya rakják a 
gabonát vontatóba. 

vőfi: vőfél; nagyvöfi, kisvőfi. 
vőf¿pántlika: 1. vőfél botján, kalap

ján való p. 2. (tréf.): pókháló. 

megzabál: annyit eszik, hogy meg
betegszik tőle; mán megin meg- 

zabátá.
zabolás : akinek szája szöglete pállott. 

zapszemőtís: a zabszemre emlé

keztető öltésmód. 
zaha (tréf.) : haza; zahamégy. 
zaharí: habari, gyorsbeszédű. 
zakurál: zaklat, háborgat, sürget. 

elzavar: elkerget; e.-ták a háztú. 
mégzavarodik: megtébolyodik. 
zeke: rövid, testhez álló női kabát. 

ziboja (tréf.): ibolya; mennyünk 
zibojaszedni. [zörget: zörget. 

zimankó: fergeteges idő. — zirget- 
zokszó: szój m án egy zokszót! =  

szólj már valamit (te is.) 

zoldavíz (uras): szódavíz. 
zacskölödik, össze- : rázódik, törődik, 

össze- ; zöcskös : összetört, rázott, 

¡neglevesedett (pl. gyümölcsféle); 
zöcskötöl: összetör, összeráz (pl. 

gyümölcsöt). 
zörgős, zörgő: száraz (pl. szalma, 

kitépett paszuly stb.).
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zörög (az ég): menydörög. 
zúgattyú: két helyen átlyukasztott 

korong; spárgát húznak bele, a 
korongot megpördítik s a két lyu

kon áthúzott és összekötött spárga 
folytonos húzogatásával tartják 
állandó forgásban és zúgásban. 

zugoj: városrész, uccarész, zug, 

szöglet; ebbe a zugojba lakik. 
zuké (második tagja hangs.): a zu

hanás hangutánzója. [fán.
zúz, zúzok: zúzmara; zúzok van a 

zsalukáter, zsaru: zsalu. 
zsanna-manna: képzeletbeli ennivaló;

mit ehetnél ? tán zsannamannát ? 

zsendice: felfőzött juhtejsavó.

zsebbeli, zsebbevaló, zsepkeszkenő: 
zsebkendő. 

zsibvásár v. zsidvásár, zsigvásár. 

zsidóbicska: olcsó fanyelű bicska. 
zsidócseresznye: diszfaféle; zsidó

gomb : bádoggomb; zsidómijatyánk; 

játékkártya. 
zsidrák: zsidó, [máznak, zúgnak. 
zsinat: zenebona: zsinatolnak : lár- 

zsírbasüit: tésztaféle; zsírospiritus: 
zsírra! kent pirított kenyér; zsírozó: 

főzéshez szükséges zsiradékféle; 

nincs zsírozom. [kezűen.
zsufásosan, dufáisosan: bőven, bő- 

zsukáz (tréf.): táncol.
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