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KRIZA
NINCSEN SZEBB, különösebb, szorongat óbb látomás Erdélyről, mint Kriza
Jánosé. Mintha egész Erdély csupa bokor
volna, s minden bokorban egy-egy madár
szólna. Egyszerre énekel valamennyi. Zengő
tündérkert.
De talán elég egy ügyetlen mozdulat, egy
rossz lépés, — és a madarak mind elrepülnek. Magukkal viszik a füstként alakuló,
soha végig nem mondott, csodálatos dalt.
Szomjasan, mohón kell hallgatni, — beinni
a muzsikát, szöveget, mozdulatot, szárnyrebbenést. Mindent, ami elporzik a levegőben.
Kriza egy balladáért, egy nyelvöltögetö
dalocskáért, egy különös háromszéki szóért
„imádságos hevületű" leveleket tudott írni
ismerősöknek, ismeretleneknek ... Négy hivatal is kötötte, de ha csak tehette, „kifestett" mind a négyből és Kolozsvárról el(i)
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indult be a székelyföldre.
Utánaeredt a
Kádár Katát vagy a Bátori Boldizsárt
megéneklö ballada egy-egy új változatának,
olyan könnyen, földi gondoktól lekötetlenül, mintha nem méltóságos püspök lett
volna, de maga is szelekkel iramodó dal
vagy tavaszi füst a párás, friss földek felett ...
Egész életének munkáját, hitét, értelmét
egy nagy kötetben gyűjtötte össze, — ez a
kötet a Vadrózsák.
Mit takar a címf
Mindent, ami elporzó, veszendő „székelység" ; „egy vidor tánc-szótól a remek alkatú
ó-székely balladáig, egy gyermeteg néptalánytól a tündérmeséig": Erdély észjárását, érzéseit, kifejezésmódját, — erejét,
költészetét, halhatatlanságát.
Kitartásával, hitével, a székelyföld iránt
érzett szerelmével egyetlen tanulságot akart
élővé, erőssé tenni: ezt — „a székelyföld
az élő magyar nyelv classicus földrésze".
Ezt így hitte. Azért élt, hogy életével ezt
bizonyíthassa.
Balladákban, dalokban, népmesékben,
szólásmondásokban a beszéd élő, meleg leheletét szerette volna elfogni, papírra bü6

völni. Ügy jegyezte dalait, meséit, hogy
utolsó hangig minden sajátságos székely
legyen bennük. Aki olvassa majd, úgy
érezze, mintha „éppen akkor a száján pökte
volna ki egy székej embör vagy asszonyembörféle". Gryüjtőit is rávette, hogy a szavakat szinte kottákba foglalják, egyetlen
vitás hang miatt hosszú levelezéseket folytatott.

A BALLADÁKHOZ és dalokhoz Kriza
János kiegészítésképpen egy erdélyi tájszótárt is fűzött.
— Az Istenadtával — írja — annyit kínlódtam, hogy soha semmivel se annyit, most
is e gyűjtés csinálja leginkább a bajokat,
a lelkem se nyugodnék meg, ha ki nem adnám; nem is maradhat el, mert teméntelen
sok az ismeretlen székely szó..."
Ez az „erdélyi szótár" nem kulcs, mely
megnyitja a székely balladákat. A balladákat s az erdélyi szellem semüyen remekművét nem kell megnyitni, — szólnak és zengenek azok telt, forró hangon.
De éppen Kriza, ennek az erdélyi szel7

lemnek rajongó szerelmese jött rá először
arra az igazságra, hogy a különböző erdélyi
tájak szavai éppen úgy kifejezői Erdélynek, mint a bálladák, dalok, mondások, rigmusok. Gyűjtés közben ébredt rá, hogy
nemcsak az elfoszló, halhatatlan dalt kell
megfognia, de a nyersanyagot is, amelyből
ennek a dalnak illékony teste felpárázik.

A MAI ERDÉLYI ÍRÓK olvasóinak
szeretettel ajánljuk fel Kriza János tökéletes és művészi teljességű tájszótárát, —
azoknak az olvasóknak, akik a „lelket", Erdély művészetének lelkét már ismerik, de a
„testet", a szavak testét itt kapják először a
Kádár Kata és a többi remek székely balInda feljegyzőjének megkapó gyűjtésében.
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Tájszótár
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Rövidítések
Híg.: Háromszék
Utz.: Ddvarhelyszék
Cl.: Csík
Ktsz.: Kereszturflazék
Homrd.: Homoród vidéke
Hétf.: Hétíalu
Erdv.: Erdfividéke
IIaz.: Maroímzék
Artsz.: Aranyosszék
Tdjíz.: Táj szótár. (Budán 1838.)
ií. nv• Szót.: Magyar nyelv Szótára.
(Pesten 1862. >
V. 0.: Vesd öszve
L.: Lásd
V.: vagy
Vmit, vkit: valamit, valakit
Km.: Közmondás
(Hol a táj nincs megneveav», ott Hszék
értendő.)
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A
Abagos: szőrösen született gyermek (ebagos). V. ö. agos, agosság. (Tájsz.)
Abajdok: valami ízlés s arány nélküli nagy
test vagy mív. Nagy
abajdok ember; abajdokul rakott asztag. V.
ö. abajdocz. (M. ny.
Szót.)
Abaskodni: ágaskodni.
Abbavéteni:
abbahagyni valamit zavar s
ijedség mián.
Acczide: addsza ide;
Jiocczxde: hozdsza ide;
acczasza, acczag: addsza.
Addég: addig. Addég
b addég, hogy kifogyál
belőlle.
Agalni-bogalni: csűrni csavarni. Elágalni

bogalni: jobbra balra
magyarázni a dolgot,
(üsz.)
Agái: urat játszik,
magát fitogtatja.
Agyalnl: agyba-fejbe
verni. Megagyáljuk a
kizsupolt s aztán bötre
felvert kévéket.
Agyni: ágyaim; a
cséplök béágytak: a
cséplendő gabonát a
csűrben oldalfélt öszszerakták.
Agylag
agyon
varrni: két szély vásznat összevarrni. (TJsz.)
Agytörő: mikor a
leányt férjhez viszik az
apai háztól, másnap a
leányos házhoz tartozó
rokonok a vőlegény házához mennek látogatóba lakomába s e látogatást nevezik több
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helyt e kifejezéssel:
ágytörőbe vagy kárlátóba mentek. (U.)
Ahajt, ehejt (a helyen, e helyen): ott, itt.
(Mondják Csb. s Üszőkén s belévegyitik, ha
kell, ha nem, a beszédbe.) Aha'ról, ehe'röl,
aha'ra v.aha'ré, ehe're.
Áhl, ánkodi, ánkó:
tátott szájú, hülye,
ügyetlen.
Ahozléve: ahozkópest.
AJ: hajh, jajl Aj!
megfogd ötöt. (Népd.)
Ajang: átall, szégyell,
vonakodik. Ne ajangd
úgy dógozni: ajangom
megmondani.
Ájas: fecskefarkú;
ájason: feeskefarkulag.
(Usz.)
Aká'mlko": akármikor. (Usz.)
Alltt: vél, sejt: Nem
es alittsa: kevésbe veszi.
Alásféléz: alá s fel
jár, és: tétova beszél.
Állat: a szerfeletti
nagyítást a székely igy
fejezi ki: nagy állat
nagy ember; nagy állat nagy fa.
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Álmottam: ad, a: álmomban, — ódba, —
ába.
Ammog: ámolyog, lebzsel.
Annyé: annyi. Anynyíg:
addig, odáig.
Annyég nem mönyök
el. (Usz.)
Ánkuczáskodik: tácsog, bámészkodik. Te
ánkuczal (Homr.)
Aporkodík: kakaskodik, ingerkedik. Mit
áporkodol annyit te 1
(Usz.)
Apritts: takarodj in.
nenl
Apró: himlő. Nagyapró: hólyagos himlő;
kicsidapró: veres v. kása himlő. Meglette a
nagy apró. Aprókötés v.
aprókőtes.
Aránsu, egyaránsu:
egyenlő. Olyan egyaránsuak, mintha ikrek vénának;
egyaránsulag
lépnek.
Árnyék: jelenti ezt
is: főszer, szin. — Taszítsd bő ezt a szekeret
az árnyék alá. Mondják igy is: árnyék aj ja.
Arr: orr; arrot: or-

rot. Arrolni: orrolni.
Ne kongorgasd: fintorgasd annyit az arrodot.
Arrunnét v.arrunnól:
arról, arról felől. Arrunt: a tájt.
Arté: derék, pompás.
Árté vendégség. Yes.
síink egy árté pipázást.
Aszat: buza közti tövis neme. (Usz.)
Atal: középarány; valaminek átajját venni;
átköteni:
áthordani;
átálfa: kettőa rúd keresztfája; — átalabb:
rövidebb irányú — út;
átalíapu: közkapu; átal.

Vel6: átjáróhely; átallag; átlag. Ataligyenest v. átalegyenesbe.
Attól még es: ds
azért, mind a mellett
ls. Attól még ea elmenyek. Attótól fogva:
attól fogva. Csikb.:
ahattótól fogva.
Atsikitt: átcsuaztat,
finomul keresztül viszen.
Azalék: disznó apró.
lék. Disznyó kőcscség.
Azétt: (Hsz.), azé'
és azér. (Usz. és Msz.) :
azért.
Azonaránt: azon
irányban. Azonfele: hasonfele.
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B
Bá: bátya, báty. Ki
fia vagyt Én az Izsák
Pista báé. (Usz.)
Babba, babbás: szép,
csinos. Babbáson felőtözött a gyermek.
Babó: szőrével kifordított bőrbunda. (Usz.)
Babukol: búva dolgozik. Fenn babulcol:
éjjel fen jár-kel.
Bádik: bádog.
Baggat, aggat baggat: megférczel valamit téltúl.
Bajnok: jelenti ezt
is: alkalmatlan. Ne
légy olyan bajnok.
Bajossan: aligha. Abból bajossm lessz valami.
Bakarász: kapkodva,
v. akadozva beszél.
B akonta: f aeregető
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bakszán, v. talpszán.
(Hőtf.)
Bakős (Hsz.): ma.
mós. (Usz.): rémkép.
Baksa: egy éves berbécs.
Baksi, buksi, vaksi:
értetlen, rosszul kezelő.
Bálán: szőke szőrű
juh. (Msz.)
Balkán: balog. Balogol: balog üt; balog
hjajtásnyéra: a meddig
balog kézzel hajthatni
el.
Bánatmalom: oly malom, melynek ritkán van
őrlője, vagy vize nincs.
Bándogalni: bánkódni rajta időnként.
Bángó: bankó, banknóta.
Banyalitt: összehány.
vet, férczel. V. ö. vanyalitt.

Eargő: maszkura.
(Homr.)
Bárka: gát, töltés.
(Usz.)
Bédér: igen seres v.
igen aeritett fonal. Benderitteni: seriteni.
Béczélnl, v. beczéztetni, kényeztetni. Kényes bécze. (Hsz.) Böczélni. (Usz.)
Béfélékzik — a téj.
Bégyézi magát: oda
biggyeszti őt nem illő
helyre. Félbégyzi magát.
Béközlet: közbeilleszt.
Jól közleti a dó got: úgy
menyen el rajta, hogy
nem ejt hibát egyfelől
is.
Belétöjked: beléakad,
beléköt. Most miét tudsz
belém töjkednif
Bfelicze, bölicze: tiszta fejér bárány, melynek a szeme körül nincs
meg a szokott fekete
gyürükarika. Édes kicsi
belicze báránkáml
Berebuj: baraboly.
(Erdv.)
Bérrég: a juh mikor
fogad. A johok mégbérrégtek. Bérgessétek
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meg azt a juhot a berbécscsel.
Bérzéget: megbolygat, p. o. a száradni
kezdett szénát villahegygyel megbolygatják
— megberzegetik. Bezget. (Erdv.): nregbézgetik a szénát; bezditts azon a szénán.
Bérzóka, bérzéne: a
barázdában aprón maradt kender.
Bésajdul: béserül.
Bétácsol: elnémit. Letácsolni vkit.
Bétia: nagynyavalya;
törjön ki a betia!
Bétoszszatani; helytelenül bévetni. Bétoseszan: helytelenül bétántorodik. (Hsz.) Bétose: bétaszit. (Cs.)
Bévermélni: p. o. a
sok ételt. Mind egy falásig bévermelte a túrós puiszkát.
Biblrkálni:
matatgatni. Be bibirka ember vagyl
Bicskl: kis bicsok;
bicska: nagyobb bicsok; kicsike bicski:
tollkés. Te istennek fanyelű bicskája: semmi-

kellemetlen. Biszióknak
es megjár, olyan szép,
azaz nem igen szép.
Slzget: bizgat, bolygat. Ne bizgesd azt a
dógot.
Bizgentyti: valamit
mozgató eszköz, p. o.
zongora, pallócskák, óra
indó, stb.
Bitos, bltonyás: fájós lábu, nyavalygós,
gölöhös.
Bócsuznl: búcsúzni.
Bodócs: apró bogyó,
és: tinó. (Usz.) BodóCBozni: bimbózni.
Bodoru: egyetlen,
kedves. Csak egy bodoru forintom van. Csak
egy bodoru leányunk
van; egy pár bodoru
alma termett ezen a
fán.
Bogonyavéri: denevér. (Toroczkón.)
Bogaricza:
bogárszarvu tinó v. más
marha.
Bojdlt: bolydit =
felbolygat. Bojdulás:
fölháborodás. — Bolygatagság: önkénytelen
szét járás. Bója: balga.
Bókig: bokáig — érő

rekellő ember. Bicskás:
vad magavető; bicskos:
fenhéjázó peczkes legény.
Bien, bizen, bion:
bizony. En bien nem
montam. (Homr.)
Bilinkéi: billegve
jár; billent: fordul —
a tánczban.
Kettőt
hármat billentenék.
(Usz.) Billent a aánta.
Bimbolózás:
összebonyolódás, összeveszés.
Bincs: pinty. Ugy elrepül tölliink az élet,
mint a bincs.
Blncsolödik: midőn
két verekedő ölre men.
ve összefogontozik, v.
mikor a fonalszálak a
szövőn
ösezetévednek.
Belébincsalkodni: belécsippeszkedni.
Biralkodik: bir. Sok
mindennel biralkodik.
(Usz.)
Birik: Jut. Beabirik
a jószág. Elbirik kéziről a juss.
Bisziők: kerti növény. Virága olyan,
mint a fejér izsópé, levele szennyes sötétzöld,
illatja erős, — nem
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viz. (Bok: nincs használatban.)
Bong: gomb. (Ce.)
Bongor: apró vad
fákkal siiriin benőtt
hely. (Usz.)
Borittozik: neki bori ttozott:
változásra
hajlik az idő.
Boritott szekér:
egész boritéku; kóboros szekér: oldalt két
leleplezhető ablakkal.
Borshimos:
szőttes
neme, melyből a székely közasszonyok asztalneműt készitnek.
Boss-tartó: borstartó;
ojan mérges, mind a
bosstartó. Bossos csuka:
fagyökerü növény.
(Hsz.) Bosszöm Jankó.
(Usz.)
Bötani: boltozni: bótás: boltozat.
Botáz: tévelyeg, botorkáz, botlik; belébotáztam valamibe; önkénytelenül belébotlottam, v. beléavattam' magamat.
Bothál: összevissza
hányvet.
Botog: dologtalanul
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jár elé s hátra. (Usz.)
Bőcsü: bölcső; fektesd a bőcsübe. (Hsz.)
Bőcső: (Usz.)
Bökkent: pálczát, botot ellódit, mi két bötein = bütüin bakkadozva tovább fut.
Böncsölget: csömbölyget, csombolygat.
Bucsálódlk: búslakodik. 0 ojan bucsálódóféle.
Bucskázik: felbucskázik v. buczkándik:
bukik által. Bu cskát
vet a gyermek: a fején
átbukik. Megbucskáztam.
Bodréjos: bodros —
főkötő.
Buffl mikor valami
puffan. Ugy leesett,
hogy ugyan megbuffant. Bufog a sertés,
— a viz a fazékban:
pufogva forr. Vastagon buffog a bő forrásvíz. Megbuf fantlak:
hasba ütlek.
Búgja: boglya. Felbuglyázni a szénát.
Bukkik: bukik; bvlckani, lebukkani. (U.)

Burran: felburran:
röppen — madár, foglyok csoportja,
Burrog v. burunkozik: dong — cserebogár.
Burus v. burkos v.
buros: ágas bogas, terebélyes.
Bugojők: kis buglya,
és: búvó zugoly.
Buszu: boszu; buszuskodni: boszut űzni.
Világ buszujára: mások daczára,
Butuk:
hordozható
lábkaloda. (Usz.)
Butyikó v. butikó:
butikó, bütyök; nádibutikó: kibotosodó káka. A butyikós fele a
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páczának, a dolognak:
nehéz oldala.
Buzugán: buzogány.
(Usz.)
BU: gamat, takaritatlan. Bűnél is büvebb; büszerzet; büszemély;
elbűvölte :
megmocskolta — magát; büvölködik: moeskolódik, ocsmány dolgot kezeL
Büdü: büdös hely,
fogda; büdilbe: veszedelembe — vinni v.
lefogni.
Bttkfejes: konok,
makacs.
Bütü: betű és: böte
v. büte
valaminek.
Megbütüzni a végit.
Bütüs végü.

c

Cságat: balról jobb
felé hajtja a barmot,
és: cságassa a dógot
— másfelé fordítja a
beszéd értelmét. Ne esd.
gass hé! Cs& hó!
Csajpota v. csajpoti:
semmit számba nem
vevő; féleszű. Csajpotisdg. Ekkora csajpotiságot v. csajpotásságot az
ember ne es lásson.
Vesd össze: Csajbutag.
(Tájszót.)
Csalámboz: kószál,
tekereg. (Usz.)
Csali: csalfa.
Csandargat: keveri
a vizet valamely edényben ; a keverést: forrázást v. malátát a
kádban; csandaritt:
tésztát dagaszt.
Csángat: lármásan
harangoz, csenget. Bé-

csángattdk: elvégezték
a harangozást. Ne csángassatok annyit, tel
Csángó: pálinka tisztításakor az üst fenekén maradott
részt
nevezik igy több helyt.
(Usz.)
Csapzi: hízelgő, ide
s tova hajlongó.
Osármálni: lármázni.
(Usz.) Ne csármájj
annyit.
Csata: éji őrizet és:
csorda. Jó csata ménesem, jó esztena juhonr.
(Népd.) Csatás: kiháló
csordaör. (Usz.)
Osatt: csat. Csattolni.
Csavara: zavar, viszongás.
Cséméllik: csömörlik.
Megcsemellettem.
Csempe: kályha.

Cséngér, csöngör:
sürü bokros hely. (Usz.)
Csengető: nagyobbszerii vaskolomp; csen.
getyü: kisebbszerü rézharang; pergő: kisebbszerü vas v. réz kolomp.
Csepész: főkötő. A
szegény leánynak bú
szállott a fejire, s nyomorúság az ölibe, azaz:
cscprsa és bitang.
Cséppédős v. csépérő
— csépp; alig egy
csepp, végcsepp. Mind
egy cseppedős cseppig
megitta. Egy lecseppet
sem. (Hsz.) Csöpörő
csöppig: egy
utolsó
cseppig. (Usz.)
Csércse: apró barmok
állán v. nyakán függőlegesen kinőtt vékony
húsdarab.
Csereburung: cserebogár.
Cserékje v. cserökje: ágas-bogas fa lajtorja helyett. (Usz.)
Cserény: kemenczék
belső oldalán kőből v.
téglából rakott
fal,
melyre a kályhákat ragasztják. (Usz.)
Cserepes malacz:
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házba betanult, v. gazda, gazdasszony után
tanult malacz.
Csérpenyő: serpenyő.
(Hsz.) Csörpenyő.
(Usz.)
Csete: lakoma, (ritkábban használt. (Usz.)
Csia: pajzán, jó kedvű; fiatal marháról v.
gyerkőczéről is mondják.
Csiadoz: ijedezve
kiáltoz.
Csibbödni: csipedni,
csipkedni. (Usz.)
Csics: csecs. Csieseré?. pajzánkodva fogdossa a fiu a leánykát.
Csid: csikó hajtás
szava. Csid ide ne!: ne
daczoskodj I Csid alá
mdmi: kötődés a rossz
lovaglóval, v. bár elvetnél
Csldma: csizma.
(Usz.)
Csig-big, csiig-bog, v.
csög-bog: elko.hadt, eléhezett apró baromról
mondják, de igen törpe,
púposa horgaslábu emberről is. (Usz.)
Cslján, csillán: csaján. Dugjuk a csiján-

ba a guzsajat, met im- lani: hogy a csoma vimân kijött a csihán. gyen el; (tán pestis.)
Csombojog: valaki
(Km.)
Csikla: sikla, csukló. körül súrlódva vagy tapogatózva jár kel. Vidd
Csiklik: csuklik.
Csillámpol, csillám- el a gyermeket, ne
pozik:
káprázik
a cso>mbojogjon körültem.
szem, v. pislog alig a Elcsombojog a többi
között: megél ö is vatűz.
Csingolázik: csingál, lahogy. Jól csombojog.
C8Íugaszkodik, logánto- nak: tisztességesen élzik, valamiről függ, ka- nek. (Usz.)
Csongojltt: csombolimpáz.
lyit. (Cs.)
Csipbo-csopba: apCsontika: csontocska.
ránként. (Usz.)
Csiperkédik:
csim- Minden csontikáját észposzködik, czipekédik. szezőrgetém.
Csontorag fa: megNe csiperkedj reájn 1
csonkított,
töredezett
Csipke: minden fán
v. fiivön termő tövis. águ élőfa; csontorag
(Hsz.) Csüpke: (Usz.) ló: béna 16; csontorag
Csipnyebokor : csipke- fog.
bokor. (Homr.)
Csóró: nevendék fiu.
Csipor: csupor. El.
Csoronka: vizcsorgó;
törótt a csipor: el- csoronkál:
vékonyan
petyeredett.
csorog. Ma egy csorinkát som ittam. CsorrinCsirikol: csiripel
Csobány: nagy ju- tani.
hászkutya. így hijják
Csorotos csőré v. csua sósvizes átalagot v. rutos csurdé: merős
dobonkát is. (Usz.)
mezittelen. (Usz.)
CsókaszemU: kékCsorszog: csoszog.
szemű barna ember v.
Csög: bog, him
ló.
szarvasmarha nemirésze.
Csorna: gyakran holCsökik: törpén ma(2)
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rad — ember, növény;
innen csöki v. csökevész: törpe,
pulya;
megcsökött: pulyán maradt.
Csőlleni, csőrölni: fonált csőkre tekerni és:
tág torokkal inni
Csöntörge, csönkő:
erdőn levágott fának a
földből kiálló csutkója.
Csörge v. cserge:
pokrócz.
Csubbant: követ dobál a folyó mélyébe;
csubbot üt úszva. Csutból, csubukol: úszás
közt a vizet kézzel és
lábbal csapja.
Csucsorka v. csücsörke: a korsón ki.
hegyesedő ajak. Csucsorkâs korsó, lábas,
csupor.
Csug: sug; csugdos:
sugdos. (Cs. és Homr.)
Csukorék: p. o. alma,
mogyoró. (Usz.)
Csurgyál, csurdál,
csungál: csen, sikkaszt.
Csűri: csonka. Csűri
bicsok, réz a nyele,
czifra dáma, nincs eleje. (Tánczszó.) Milyen
csűri vagy: kinek a ha-

ját a bőrig lenyírták.
Csűri muri: hitvány, haszontalan.
Csusza: háncsu; törökbuza csuszája: hántott lapija; csúszik a.
(Usz.)
Csutika, csutka: alma, körte, törökbuza,
stb. csutika. Csuga:
amiben a makk terem,
csukának is mondják
Udvarhelyszéken néhol.
Csücsörödlk, csucsorodik: kidomborodik p.
o. az ajak.
Csilngelógáz: hintáz.
Csöngelünge — növény.
Csllpű: csepü. (Usz.)
Csilrkészni: kurkászni, keresgélni. (Usz.)
Csilrrent: vadra rivall, durrant.
Cstttört, esetért,
csétér: eszköz készítésre hasogatott s száradni tett fa; fa dereka; megmérni a fa
csetertjét: vastagságát.
Czápsa: kis czáp.
(Usz.)
Czallang: orsóra sodoritott gyapot.
Czárnok: levagdalt
s helyt az erdőn szára-
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dúsnak indult 8 háton
hazahordható
vékonyabb ágak. (Usz.)
Czéczczopó: csecsszopó.
Czéinpél-asszony:
nászruhákat vivő szekér
felügyelője.
Czépők: alig egy
arasznyi magas szárú
csizma, melynek oldalait szijjal fűzik.
Cziház: zaklat, kerget. Elcziházta az iilii
a tyúkokat. Ne cziházd
annyit e kutyát, hadd
egyék vagy nyugugyék.
Czlhos: a ki a lólopásban segél; de nem
az orgazda. (Usz.)
Czllingéz, szélingez
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v. szllingéz: egyenként
jön elé.
Cziréz: hadonáz.
Czom: czomb.
Czomporkert: falvak
végein az úgynevezett
vetéskapu = tanorkapu
mellett kétfelőlről való
kertelés. (Usz.)
Czorhol: húz — von.
Eleget czorholt minket.
(Msz.)
Czuczoráz: czibál,
megrángat, megfogdos.
Jól megczuczorázta a
gazdasszony a szógálóját.
Czömpöi:
levágott
magas fáknak szekérre
rakható része. (Usz.)

D
Dajbas: vastag kövér, dajna. (Torocz.)
Dandáxoz: dáridóz.
(Usz.)
Darék, darak, dérék:
derék, ügyee. (Kfsz.)
Darvas: kitűnő nagyszarvu-ökör. (Usz.)
Debég: dörög. (Usz.
fel vid.)
Degedős: a mi könynyen deged = dagad,
puffad; degedj meg :
gebedj meg; degeszt:
puffaszt.
Dékret v. dökret:
zörget, zakatol. — Nagy
dökretéssel mönyön az
üres hordót vivő szekér.
(Usz.)
Déllő v. döllő szántó
az, nrelynek oldalára
véggel több szántók
mennek. — Dölló föd.
Dérék út: töltött út.
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Déréndóczla nászt kísérő lármás teketóriák;
derenduczáBik:
nagy
zörgéssel menyen — a
rosz fakóezekérrel.
Ugyan derenduczáznak.
Derenducza.
Dérölni: délelni.
(Usz.) Dérelni. (Erd.)
DészU: derékra csatolt széles szijjerszény,
tüsző, gyüsző.
Diszké, düszke: egy
éves bárány, ifjú juh.
Szép döszkéje = neje
van.
Dobigál: hajgál, lódigál. Dobigdlódni.
Dobondál:
reá vesz,
reábeezél.
Dók: gyapotfonó kerék felálló, választékos
orra, melybe illesztik a
fonó vasorsót.
Dollik: torlik, terjed

emelkedőleg; kidollik:
kiárad, kitörlik. Leginkább: jégdollás.
Dorgó: légeresztő cső
a hamuzsir főzésnél.
Dorhol: hengerel,
mángorol.
Dorol: dong; és: megtámad. Dorolják v.
dongják a legyek a tejes fazakat s a méhek,
dongók a virágokat.
(Usz.)
Doroncs v. darancs
v. garancs: göröngy,
gajDöböcsköl: megnyomogat, töcsköl. A bihal a térdivel megdöböcsköli az embert.
Döblecz: sütő-tök.
Döglelni: restelni.
Dögleli a munkát.
Döhöl: ver, üt. —
Jól megdöhöllek.
Dőjt, dőt: dönt, fektet, p. o. csűrben a
csépelni való kévéket;
innen: dőtés = egy
egyszeri letétele 20—30
kéve rozs vagy búzá.
nak. Eldőjtötte a macska a tejet = elejtette
a becsületet.

Dőléndéz: dölingez,
dőlingel döllög: dűlőngölve jár; döllent: félrebillent. — üöUeszki:
oly ember ki a hasát kidüllesztve szokott járni.
Dömzsödi: köpczös
ember, hasók, döndi,
döndics.
Döndlt: buf fant, dönget; földöndit: lebuktat, hogy döng belé;
döng: hátbuff, ducz.
Döröczkölő v. dürticzkölő: ványolő.
Dörököl: döböcsköl,
meggyúr. Elveszett a
mónárok dörököló páczája: lágyan töltik a
zsákot.
Dsámbáz, megdzsámbáz: megver, megérintget.
Dudorodik: kedve jő,
neki kerekedik. Jó kedve dudorodott.
Duga v. dugaj: kis
gát, ároktöltés.
Dugocsolni: ide s
tova eldugocsolta: elrejtegette.
Duhad v. duvad: a
hó a házról.
Duláb: négy öt vaa-
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tag szál fenyőfából készült tutaj. (Msz.)
Dunás: megdun tatás
— feldugás; feldunják
a vizet a gáttal; fel.
duntatta a jég a vizet.
(Usz.)
Dungő: dongó; dungóvirág: tüdő-fü.
Durga: durva lepedő
forma, melyet többnyire
buza szárasztani használnak. (Usz.)
Durhódos: magát az

eszolősfiégig megdurált,
makacs. (Cs.)
Duvatag v. duvadék:
tapaszhulladék,
nagy
szuvat.
Duzmálódik: duzzaszkodik, mérgelődik, duzzog. (Usz.)
Dühercz: düher, vén
ló.
Dtthíl: düh; dühül)o.
gór: májusi hosszú, fekete, lágy testű bogár,
szárnyatlan mászó.
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E
EbLed, elebbod: ellankad ; elvetemül a seb.
Ebéd: reggeli. Parasztebéd: késő reggelizés. Délebéd: rendes
12 órai ebéd. Viszik a
delet.
Ébsémérég: börsömereg — arczon, karon,
nyakon.
Ecczérés-écczéribe :
rögtön. (Hsz.) Ecczó':
egyszer. — Ecczösmind:
egyszersmind (Kfsz.)
Edéségy: egy vér vele, egy testvér; édesegy
két ország; édese gy két
szív. M(i ketten édesegyek vagyunk. Az ő
apja az én apámmal
édesegy vót Édi v. édihe: édesem (gyermekszó), édesei, megédesel:
megcsókol; édes meg
lelkem apólát.
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Efélikor: éjfélkor.
Éflu:
ifiu, innen:
éíiattam, ad, a, = ifjú
koromba stb.
Egedelém: erfis boszuság, méreg, szenvedés, szorongató helyzet.
(Hsz.) Bgedelöm. Hol
az égedelömbe v. isten
haragjába vótált (Usz.)
Eghetetlen: éktelen,
szömyü.
Egy: rendes jelentésén kivül: mintegy.
Egy éfélikor lehet ott.
(Kfsz.)
Egy almuak: együtt
nevekedök, p. borjuk,
csikók, malaczok.
Egyébha: egyébként
ha, csak ha; p. o. nem
akar segiteni, egyébha
megfizessük.
Egyet sem: e kifejezés gyakori Háromszé-

ken, kivált ha vonakodElárvászodott: árva
nak valamit tenni: én kinézésüvé lett.
biz egyet sem tánczo.
Elbéllel: elpalástol,
lok; egyet sem megy ele clcsinál valamit.
többet guzsajasba.
Elcsillent: egy váEgyikamásul:
egy- gással vmit lenyír.
formán, egyik úgy mint
Elintekén: elein teni
a másik; az alkuban a
napokban. — Az elein.gyengébb czikket fedezi
teken = a közelebbi naa jobb czikk.
pokban nálunk járátok.
Egyivelmássával, v.
Elélükken: véletlenül
egymássával: egymásra.
Éhénkórász:
éhen- előáll.
Élemész: élénk, életre
bolygó.
való.
E'iszöm: elhiszem.
Elered: elterjed a seb;
(Usz.)
Éjhált: éjt állott — elered a viz a töltésből.
viz. Igy ék éjhált vizet.
Élesz: élesztős keveKenje az éjhált nyálárék.
val, s meggyavul. ÉjjéElészálllngoznl: egyenszés: éjjeli virasztás. kint jőni elő, mint a
Éjnaponta:
éjjel éa csorda, majorság stb.
nappalonként.
Elészérkétel: elékeEjtégető: megkülön- resgél.
Élet: udvar; innen:
böztetésül a sürü szitától. Vedd elé az ejtege- élettartás 6s rakott élet;
töt, s ejts egy kicsi tö- jó élettartó: jó gazda.
Életszer:
mindenféle
rökbuzalisztetl
Éktelen: minden a gazdasági épület és
mi rendkívüli, ha szép eszköz.
volna is. — Éktelen
Elfélegél: felibemond
szép, éktelen nagy.
el. Csak elfélogeli a beElajangol:
elrestel szédet.
vmit félelem — v. szeElficczent: elhibáz —
méremből.
nyelvével.
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Elfíntérit: elfitit, félretol.
Elfogatkozik: elfoglalódik dologban.
Elf üdül: eldűl; elbitolyodik. (Cb.)
Elgyirél: gyérebben
rak, szélyeszt.
Ellg: alig. Elignébe:
eligecske; eliges onság:
csak alig. Elénés elig.
El is el: p. o. elmönt.
így: föl is fölment.
(Kfsz.)
Eljárt: honvénült leányról mondják, kihez
régebben jártak a légények: lejárt.
Elkanyvadt: betegség miatt eleTőtlenült,
legörbült ember. (Usz.)
Elkalapol: elsiet —
vmit.
Elkécczlnt:
elcsappint. FAkécczen: elesik
vmitől, kimarad a sor.
ból. Attól elkéczczentél:
nem lett részed belőle.
Elkérésztel: elgátol,
elakaszt — vkit tervében.
Elkérésztéz: megindítja az építendő faházat.

Elkezdégel: p. o. verni, szidni. Még elkezdegeli: még azt kezdi
mondani, hogy stb.
Elkotródott: a kerék
torka, ha váaás által
megtágult; és: elment,
elillant, elvarrott.
Elköpik — a hús, mikor a sülésben igen
megassz.
Élléget: eddegél.
(Hsz.) Öllöget. (Kfsz.)
Ellegyint: ellendít;
ellódit.
Elmagol: maggal bévet, Elmagolta a földet.
Elnapoz: napot tölt
hiába. Isten tudja meddig elnapoz.
Elnyárad: elernyed,
elárnyad (Trczkó).
Elódall, elodarol: félre megy, félre vonul, elvonul.
Elrejtézni: elájulni.
Elrékken, elrokkan:
elszenderül, és: félrerokkan, diil.
Elrlpni: p. o. elmondani a beszédet derékül.
Jól elripte = kivágta
— a tánczot.
Elsiritt, elséritt: elcsen, ellop. Elsirül: el-

megy nagy frissen, hir.
telen oda lesz.
Elsurrlnt, elsuhint:
ellop, elsikkaszt.
Elszáliugólni: kender
v. lenszálakat rosz kezelés által szétzilálni.
Elszelelni: széllel lobbal csinálni vmit.
Elszttkitt: elhúz —
más jószágát; szántáskor a szomszéd földjét.
Eltanól: elszokik —
más helyre. Más szeretőhöz tanólt. Töllem eltanólt
Eltanyltt: eltanit.
Elvarr: el oson = valamely baj elöl elsuhan,
nregszökik.
Elvederédni v. elh»deredni: elhányódni vetődni.
Elvetekedzik: elmér,
gesedik, elebbed =: a
seb.
Ember: az én emberem = uram, férjem.
Embörnyi embör: derék ember. (Kfsz.)
E'mönyön: élményén.
(Kfgz.)
Endelédik: émelyedik; elendeledett: elgyengült éh v. hideg

miatt; felendeledtem:
belsőm felháborodott.
Endellös:
émelyitős,
rosszizü édes.
Enyett: ért, által;
enyettfm, ed, e. —
Enyette kaptam meg e
hivatalt. Enyetted =
éretted tűrtem. (Usz.)
Epécsél: némi aprólékos munkával foglalkozik, pepecsel.
Éppen, éppen, éppen,
éppeng: éppen. Éppenes éppen.
Épség: épület; derék
épséget csináltak. Elkorult, elavult, elczondollott épség.
Érdég: ördög.
(Homr.)
Éredés: gyuladás.
(Usz.)
Erént: iránt.
Erészkédet: csermely
v. ér.
Ereszteni: e szónak
igen sok értelme van.
Elereszteni a dolgosokat, vagy a foglyot: elszabadítani, elbocsátani.
Ereszt a méh: rajzik.
Egyet
vagy
kettőt
eresztele: minthogy öl-
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tönyöm feszes, vagy melegem van, egy vagy két
gombomat kigombolom.
Ereszt, pl. az alfeléből.
Megereszteni: a lovat a
hámból étetésre a gyeprs kiereszteni. Eleresztem a véredet. Béereszteni a házba valakit.
Felereszteni — a czibrét. Nekiereszteni az
agarat a nyúlnak, vagy
a tábort az ellenségnek.
Leeresztette a f iilit:
kedve elveszett. Jere te,
ereszs* egyet ezen az
osztovátán: forditani a
fordító- vagy feszítőfával. Elől eresztelek: bocsátlak, hogy menj elöl,
vagy: nem bánom, légy
elsőbb mint én. Megereszteni : a aeritendö
fonalat; megtágitni a
húrt a fonókeréken; a
vésés lyukát tágítani,
vagy a belé illesztendő
fa csapjából lefaragni,
hogy jobban beléilljék.
Leereszteni: vmit a kútba, vizbe, gödörbe bocsátani. Ne ereszd: ne
bocsásd, hogy elfusson,
hogy tovább menjen,
hogy harapózzék, hogy

közeledjék, hogy áthágjon, hogy felhágjon,
vagy hogy leszálljon,
hogy siessen, hogy rendetlenkedjék. Magára
ereszteni: szabad utat
engedni, kényére hagyni. Magamira eresetettem: az ellenséget, kutyát, rosz embert magamra bátorítottam engedékenységemmel ; ha
a tetüt a lábadra ereszted, felmász a fejedre,
(ha a koldusnak magadon egy kevés hatalmat
engedsz, egészen elhatalmasul rajtad.) Megereszti — a kovács lágyra a kemény vasat; a
beretvás megereszti a
beretva butult élét,stb.
Ergéje, erbuja: ingerlékeny, eszelős, veBzekedő. (Usz.) Ergoja.
(Hsz.)
Erőst: erősen; erősképpen.
Errünnet v. errllnnét
v. errtlnnől: erről felől,
v. erről; errünt: e tájt.
Értémbe, értődbe, értibe: az én, te, ő, általunk megért időben.
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Ertire ad: értésire ad.
Ervendéz: örvendez.
(Homrd.)
Esdődik: vágyódik,
pl. a légy esdi a mézet. ügy esdödik érte,
hogy
Esedézik: hulladoz a
földre — az ember, a
hé. (Usz.)
Éskola: iskola.
Esmég, esméng, esmé', esmét, esment: ismét. (Usz. és Hsz.)
Esseni: esőzni; ess:
eső esik; sokat essett.
Elestetett az iidő: essö
lett.
Estendőn: estefelé.
(Usz.): estelös estig:
egész estig.
Esz: ész. Adjon isten
pszt. Esztolc: koponya.
Nem sok van az esztokban.
Eszédik v. eszéjédik
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v. eszénkédik: eszmél,
vmit eszébe veszen, p. o.
későre eszénkedem; fel.
eszénkedni: felocsúdni.
— Eszefitty: feledékeny.
Észtán: ezután, osztán. (Usz.)
Etélődik: eped, mérgelődik, töprenkedik.
Éténtók, néténtók:
ügyetlen.
Ető: étető, mérgező
étek; étni: étetni, megmérgezni. Etőt adott bé
neki.
Ez: iz; szilva-éz, alma-éz, körte-éz.
Ezzibe: izibe. (Kfsz.)
Ezént: ezennel és
ezenszerint.
Eveg: üveg. Eveges:
házaló üvegáruló. Évegablakot csináltassanak!
(kiáltja az utczán.)
Evegbót — bolt. Eleget
árulnak az évegbótba.

F
Facsaros v. csafaros:
csalárd, álnok. Csafaros lelkű.
Facsintos:
horgas,
egymást eurló lábú;
helytelen magaviseletű.
Fakócza: fakószekér.
(Hft.)
Falángérozik:
czékász. Elfalángérozta az
időt.
Falat: nyelv v. inykelés. Falatka.
Fallik: farlik, oldalog, pl. a szán v. szekér
oldalos helyen. Fallós
hej).
Fancsalog: elé s hátra jár, tekereg. (Usz.)
Fanczog: fanyarán,
fmyorán szól.
Fanyalog: immel ámmal tesz valamit: fanyalgás: kedvetlenség;
fanyart: rosz kedvű;

fanyolgat:
fanyarán
nyeleget;
fanyalgás:
nyavalygós, beteges.
Fartatós: dűlős út,
hely.
Fassáng: fársáng, és:
czégéres öltözet; fassán.
gos: álarczos. (Usz.)
Féjjel: feljűl. (Hsz.)
Fö 'jel. (Kfsz.)
Fejódik: mindég anyján fejődik a gyermek = anyján sürgölődve alkalmatlankodik,
nyá-skálódik.
Féjteni: félteni. Féjti mástól az urát.
Félbeszérbe: féligmeddig.
Félbizget: felbujt.
Felbizgette az eszit.
Azt a dógot minek bizgeted annyit!
Nem
halgatsz-e véllel
Félbugj áz: buglyába
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rak. Felbugjázta a leányát = minden eziczomát tulságig reárakott.
Féldurálni magát:
duzmálni, az orrát felduzni.
Neki durálta
magát.
Felelve: jótállva,
nyilvánugy. Felelve,
hogy ugy van. Felelve
adom.
Félénk: miénkféle.
Ugy-e te is félénk
vagy = hozzánk tartozó. (Hsz.)
Félék.
(Cs.) Ez a mü félékünk = felekezetünk,
— pártunkbeli.
Felesén v. felesleg:
félenként. Félésén vagy
félésleg: fölöslegcsen.
Féleszüdni, féleszinkédni, mégeszüdni, kieszüdni:
feleszmélni,
észre jőni, felébredni.
Félgérdül, félhérren
— disznó, és: felzúdul
több egy ellen.
Félhangu: hóbortos,
féleszű; hangosnak is
mondják.
Félhuppad: felpuffad ; lehuppad.
Félhutyorodik: felhúzódik, felhomorodik.

Elhulyorodik: erötelen
ina meghajlik, a hosszú
vékony vessző elhajlik.
— Eutyorog a gyenge
testű legény a tele zsák
alatt, a gyenge marha
a nehéz teher alatt.
Féllecsélni: felhabzsolni.
Féllendén v. féllendin: felszinleg.
Félni: ne félj senkinek = senkitől (tréfásan.)
Félpurczant: hirtelen meghalt; néha:
hirtelen haragra lobbant.
Felpuzdurázódnl, felpuzduriázni: felboszszankodnL
Félrebben: felserken
hirtelen, felránkodik.
Félszántulag: csaponósan, rézsút; mondják igy is: kétszántulag.
Féményén:
fölmenyem. (Usz. felvid.)
Foneket: fenekestől;
feneket felfordult.
Fenye: fene: menjen
a fenyébe. Be fenye
módon jár. Fenyeség :
bökkenő. (Csikb.)
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Fenyelég: ügyetlenül
enyeleg.
Férég: egér. Hogy a
féreg rágja le a füledet. Jelenti a farkast
is. Toportyán féreg:
medve.
Féretlen v. férhetetlen: nyughatatlan és:
illetlen.
Férhess v. nyughass: hagyj
békét.
Nem férhetsz el tölleml Férhess el tőllcmt
Féringézik: tolakodik — helyért
Férkézik: helyet enged, szorul. Férjezzetek faeákak, hadd férjen a csupor es.
Férmélődik v. fttrmölödik: fészkelődik.
Férős: tágas.
Feszté}: a tehénből
bornyuzás után két
vagy három napi romlott kifejctlen tej.
Fésze, fészi, féjszi:
fejszo.
Févaj: főalj, párna,
vánkos. (Toroczk.)
(Fival — Göcsejben)
L. M. Nyelvészet.
Fias: fiastyúk csil-
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lagzat, (Hsz.) hetevény. (Cs. és Usz.)
Flfelé: felfelé.
(Usz. felvidékén néhol.)
Fílingézik: fityegve
száll.
Finak: siheder.
Fincsalék v. ficsüika: szakadék v. hulladék rész.
Fintoros — posztó,
a melynek szélo ványolás után bővebben
marad mint közepe s
egyenetlenné lett.
(Usz.)
Flnyélődik: bonyolódik.
Finnyál: finnyásán
megvet, fitymál.
Finyorán: kényesen.
Ne egyél olyan finyorán l Mit finyorogst
tet
Firkó: csepü. Lenflrkó.
Firkol: az eb — farkát csóválja — kandargatja,
csandargatja.
Firkoló ember = hízelgő.
Firlzs, firlskó: fejér,
derékig
érő vászon
ujjas a nőknél; ily

ujjasok még:
kürti,
koczogány.
Firógond: kiszabott
munka.
Fitet: keresgél. Mit
fitetsz ittt
Fog: kezd. Mit fogsz
beszélni í = mit kezdesz beszélni f v. mit
beszélsz?
Fogontozik: a gyökér a földbe, a denevérek egymásba, a fárahágó az ághoz, a
paszuly ina a karóhoz.
Fojtást: folyvást.
Ma fojtást egyet ettél.
Fojtó: pálinkafőzéskor a katlanba befojtott rövid égő fa.
(Hsz.) Csűrök. (Cs.)
Fokhagymáson:
büszkén — viseli magát; fokhagymáson lépik. Fokhagymát ett:
büszkélkedik.
Küjjel
ültette a kerten a fokhagymát. Küjjel kőt
a kerten a fokhagyma.
Fokhégyen: végen,
szélen állni, honnan
könnyen leesik: p. o.
pohár az asztal szélin; kecske a szirt élin.

rónája v. fonákja:
visszája ingnek, vászonnak stb. Fonájával kifordittani; az inget fonájára vetted.
Fonolódik v. finyelődik: bonyolódik.
Esszefinyelődtek a lovak a hámba.
Forcsok: farcsik.
Fordított v. fonák
ember: álnok, ravasz.
(Usz.)
Forramat: előfolyam,
folyam eredete.
Forrózni: pálinkának
valót békeverni. Forrázás: keverés, maláta.
Fosztika v. foncsika:
foncz, foszlék; — fos»
tos: — rongyos.
Fostoros: lucskos.
Fostarangos.
Förgetegös: bolond.
Förödik: fürdik.
(Usz.) Férédik. (Hsz.)
Fövelkédik: főni
kezd, hévtől buzogni
kezd; fövül. (Htf.)
Felfövelkedett:
fövő
meleg lett.
Fudázó: futri: szeleskedő, hóborgó.
(Hsz.) Fudáza. (Usz.)
Futri Kati.
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Fuvalkodik: szikkad. Mig a főd szine
egy kicsit nem fuvalkodik, haszontalan a
szántás. E tisztességesen megfuvalkodott.
FUdül: bódul.
Fünőte v. fűnőtés:
füvei benőtt hely.
Ftlremédni, megfüremedni: frissen megindulni, megelevenedni. Megfüremitni vmit.

(8)
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Fürmöl v. reszetél:
vakircsál — késsel.
Füstös szalma-lé:
ser. Német bornak is
mondják.
Füventibe: zsenge
korában. Setedfüre
ment: hetedik évben
jár a marha; tréfásan
emberről is mondják:
30-ad fűre ment gyermek.
Füveny: fövény.

G
géréncs, göröncs, doroncs, gaj, gajd: göröngy.
Gajos főd,
szántó; göröncsös, gerencses, görincsös, garangyos, doronesos út,
ösvény.
Garaszol: doroszol.
Gartat, férre gartat:
fartatva jár, hol fél
oldalra, hol keresztül
az úton, — büszkén körül oldalol, (mint a kakas a tyúk körül);
ielégartat:
ügyetlenül
belekezd valamibe, hívatlanul v. váratlanul
résztvesz, mint mondják, beléüti az o r r á t . . .
Gazmota, galáz, gezemuza, gazmalék: folyók partjain tömegbe
verődött sok holmi.
Gazlat: gázoltat —
vetést marhával.

Gabógyás: okoskodni
akaró, de arra
semmi képességgel nem
biró ember.
Gagymatol: az ételkészítésben czél és Ízlés ellenesen s unadalmasan jár el. Innen:
gagymati,
gagymóta,
gagymótás.
Galagógyi,
gelebógyi, giligógyi: nehéz
felfogású, féleszű forma ember.
Gámor: gyenge kerítés. Egy küs gámort
vanyalittok. (Usz.)
Ganár: gunár. (Usz.)
Ganczi. (Hsz.)
Gangos: büszke, negédes járású, — kivált
asszonyember.
Ganyé: gané, trágya.
Megganyéztuk a fődet.
Garangy, garancs,
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Gázlat: folyón lóval,
szekérrel átmegy.
Gázló: folyón átjáró
hely, hol a viz csekélyebb.
Gazsó: cserebogár.
(Hsz.) Gorzs v. gozzs.
(Usz.)
Gebbencs: lomtestü,
lomha.
Gébér: a házfedélnek deszkából alkotott
bütiije. Géberfal: tűzfal.
Géra v. gére: a kiforrott sósviznek hófejér kemény tömeggé
lett átalakulása. (Usz.)
Gérézd: rendes értelmén kivül: a faépületek szegletrakása.
Gérjefa: villám érintése miatt lábán kiszáradt fa. (Usz.)
Gérnye: gerincz, girincz.
Gérzsa: mankó
(Usz.), sántabot.
Gimiz-gamaz: a legaljasabb emberről
mondják.
Gindár, csingár, csingárdi: elhitványult.
Gindár ember, gindár
v. csingár marha.

Gira: marka (pénznem) és: lelki ajándék.
Girát osztó Mindenható.
Gérbincsea: görcsös:
girbincs ember.
Gircsáva: zavar,
izetlenkedés; gircsáváskodik: izgágáskodik.
Girókus v. felcser:
chyrurgus. (Homr.)
Góbéta: bóbita.
Góbé: miveletlen ember, természetes ártatlansággal.
Gócz, góg: tűzhely;
góczalja (Usz.) pestalja (Hsz.) = a kemencze hátulsó feléni
ülőhely. Ulj bé a
góbba, gócz alá. Góab.
(Csángó.) — Góczlál>:
kemenczét a szegletén
tartó fa v. kőoszlop
forma.
Gógány:
vesszőből
font s agyaggal megsikált házi tüzelő kemencze a szegényebb
nszcályuaknál. (Usz.)
Goklesz: nagyügyetlen.
Gomolyog: émelyeg,
háborog — a belső ré-

szó. Hurka gomolygás:
gyomor émelygés. A
hagyma jó étel hurka
gomolygástól.
Gondolom ökrei: tündér ökrei. (Népmesében. Usz.)
Gőrincza: hosszú vékony növésű, czingárdi.
Gősnya: legsietőbben
harapódzó fene. (Usz.
és Erdőv.)
Göbbedéz: merüldöz;
göbbent: bemerit vmit,
a mi göbögő hanggal
merül el; elgöbben: elmerül. Göbbenes: fiaskó; göbéz: öblösit.
Göbe, göbő: útakon
sárral, vizzel telt gödröcske, — folyó hirtelen mélysége.
Göbecz: lükkenős gödör a kis patakokon,
melyet vízmerítő helyül készítenek. L. Köpecz.
Göbőd, meggöböd:
üt, sujt, megrak; egy
darab fával jól meg.
göbődték.
Gödröcsös: sok gödrös.
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GŐJe v. göune: emedisznó.
Gölöhös: aszkór- v.
más nyavalyában folyvást sinlődve köhécselő ember. (Usz.)
Görözdöl v. gürüzdöl: súrlódik, midőn
az eke földszint erős
földhöz
karczolódik.
Innen: görözdölő hangú, énekü ember.
Gőte: vizbe torhadt
fa; götés: torha nyiroktól; innen götös:
náthában sinylő.
Gozsörög, güzsörög,
guzsorog, görnyedez —
hasfájás miatt; gözsörit v. guzsorit: összecsavarit; összehúz, pl.
a görcs.
Gözsörtös: csög-bogos, facsaros fa.
Gránicza v. daránicza: bükk- v. cserfazsindely, fatégla.
Guba: buga, golyó,
p. o. a szemed gubája.
Gucsmi: konty.
Gudu: kis lyuk =
tömlöcz.
Gugyi: pálinka
utólja.

Gujáz: czigléz. Gujáeik; dagad, csomósodik; felgujázott a fejem: feldagadt — ütés
miatt; akkorát gujázott, mint a kujakom.
Gunyaazt:
szunyókál, lüktet egyet egyet
a fejivei = gyökint.
Gurdancs, gurdéj: kövér helyeken nőtt sokféle haszontalan pukkantő, laboda, bürök s
több efféle növények
összege.
Guvad: duvad; guvadt szemű béka.
Guz?aj: rokka. GuesajülWiü, guzsajvirág.
(Hsz.) — Mszéken: kaknsmandikó: őszike. Elé
lehet venni a guzsajat,
met kijött a guzsajüllőfü.
Guzslás: megfacsart
vesszőveli kötés; elcsi.
gázás. Guzílódik: sok
bajjal
nyomorkodik,
csigázódik;
elguzslott
marha.
Gübtt: gamatlé, moslék; ti& köpülőfa; innen
gübülni: köpülni. Háromszéki
értelemben:

mucskos, gamat. Te gübül Mit gübülődöl anynyit. Bubüfa, gübülőf a:
halászó rúd a halak hálóba hajtására.
Gyaka: a szekér oldalát tartó lőcs felnyúló hosszú vége, mely
a kévét megfogja; asztagkarimába
szurdalt
fedéstartó apró hegyes
fák; asztag és csűr hegyébe állított hegyes
rudak. Gyakázni, meggyalázni, felgyakázni.
Gyakor szita: sürü
szita.
Gyakrozni: sürün rak.
ni.
Gyámbál: tépdes,
gyömötöl.
Gyámol: nyomtat, he.
lyében erősit.
Gyanántam, — ad,
— a: helyettem, — ed,
— e. (Személytévesztés.)
Gyanántam ölelte meg:
mintha én volnék, a kit
gondolt.
Gyápol: letepel, a
földre térit, tép, és:
fedd, gyaláz. (Cs.)
Gyavul: javul, gyógyul; gyavit: gyógyit.

Gyépél: gyepen legel.
Gyilak:
daganatos
nyavalya szarvasmarhák
lábán.
Gyiresz: gyér növésű
erdő; gyirölni: ritkítani, szertébb rakni.
(Usz.)
Gyomatag: gyomőtás,
gyomnőtte hely.

Gyöntölődni, gyöntölögni: fejét törni vmin.
(Usz.)
GytikérT gyökér. A
szemed gyiikere! = te
ügyetlen!
Gyütteni: gyűjteni,
takarni. — Szénagyüttők.
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H
Ha: hanem. Nem Piter vót, ha' Pál. (Usz.
néhol.)
Habarcs ember: tisztátalan, eszelős. — Eabaricza: csinálatlan útakon híg, vízzel elegy büdös sár. Eabucskol —
a vízben. (Usz.)
Hadaritt: kever. Hadaritsd meg azt a pálinkát! (Usz.)
Hadni: hagyni; hadhassam v. hathassam.
Hagyakodik: igazi,
tandőkat tüz ki.
Hagyatl: halogatódzó.
Hagyati módra menyen
a te dolgod. Hagyatiskodni.
Hajdonfejt: hajdonfővel.
Hajk v. halk: forgács, mely rovásból pattan ki; rovaték. Kettős

halkkal vágni: kétfelöl
bevágott halkkal, melyet után feszitnek.
Eajkol v. halkol: rovatékosan vágja le a fát.
Eajok: a ki nagy élőfa
levágásához fogott, arról mondják: igen nagy
v. igen kicsi hajkot vett.
Eajókra dolgozik: a ki
késedelmesen visz végbe
valamit.
Hallint: fülhegy gyei
hall.
Halovány föld: tippadt, elázott szántó.
Hamfi: hamar. Hamâ
no! (Usz.)
Háncsu: lehántott fahéj.
Handász:
hányvet,
hadonáz.
Handarikál: hadrál,
hevesen veszekedik.
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Hang03,
f élhangu:
hóbortos, féleszű.
Hányadik a te házad
az enyimtől? Harmadik
azaz: az enyim mellettin kezdve a számlálást.
Hányadik a te házad az
enyimhezf Negyedik, azaz: az enyimen kezdve
a számlálást.
Hányasdiba jár?: hányas fogattal; hányadán csépelnek t — hányadik véka a cséplőké!
Hánytori, hányiveti:
hánytorgató, magavető.
Háljad: méghajlad,
pl. a faedény a napfényen.
Hányctág: hanyatt.
Hapsa, hopsa: szer,
rész; midőn a marhát
nem fontra, hanem rész.
letekbe vágják ki, vagy
több részvényesnek, kik
szerbe állottak — ez
esetben mondják: Hopsába vágták ki. Hopsába sem jutott.
Harák: hákk, turha:
phlegma.
Hárám: könnyüszerüleg csinált gyepű v.
kert; innen: l éhárámolni.

Harang monya: harang ütője.
Harél: cseveg, mindent összebeszél. — Sokat ne haréjj! (Usz.)
Hárintozik, hárintkozik: félrekapkodja magát ütés, fogás elől.
Harizsál:
harázsol,
széthadargat. Ugy kiharizsálád-e azt a tüzetr
Hárogat: hárintgat,
félretologat.
Hasas: terhes, viselős.
Falu végin hasas leány
irós vajat kéván. (Vajverés melletti mondóka.)
Haskó: pókhasú, göndő, (gúnynév). Haslag:
hasán; haslag dőlt: hasal.
Hatagos: fakadékos
= a hátaHátai, meghátal: meghusángol, doronggal elver, megkosztol vkit.
Hatlat: szeleskedve
dolgozik.
Hatol: jól, gyorsan
halad. Valahogy elbotolunk: eljutunk, elvergődünk, elevedzünk.
Hától: hátul.
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Havadi: tavaszi virág: nárcziss.
Hédérég: hányódikvetődik — vmely házi
eszköz.
Héj: megszólító, úgy
is mondják: hécske.
ügy tiza hécske.
Hejj: hej. (H.) Hej.
(Kfsz.) Hejjés, héjös.
Hejbe: helybe, dere.
kasan. ügy megforgatták, hogy — ugyan hejbe!
Hőjja: hia v. híjjá;
héjjános: hiányos. Annak még sok héjjá v.
héjjánoss&ga van; azonban: héába.
Héjju, héjú: héj.
Hekre, hekkésén: gőgösen. (Hek: főnévül
használatlan), nagy hekre: nagy zajra, nagy
puffra. Ojanhekre tartja
magát, mind egy faragott pipa.
Hendebitélni: a gyermek hánykolódva összegyúrta = összehendebitélte az ágynemüket.
(Usz.)
Henem: hanem; heneha: haneha. (Usz.)
Kengér: hóhér, és: la-
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tor, másokat nyugtalanító ember; meghengérelni: megkínozni.
Héppég: lassan jár.
Heppen, leheppen: leesik. Csak leheppenti
magát = leül heverni
— a tunya munkás.
Hérgél: harizsál. Kihergelte a tüzet, és: íz.
gat, ingerel.
Hérzborz:
puzduri,
hirtelen felpattanó ember.
Héss: hess el,hess ki!
a Hszékiek szokták használni a többesben is:
hessenek el! hessetek el!
Hetei havai: az időt
eltölti ok nélkül valami
járásban. Se hete se
hava a dógodnak. Elhitetni.
Hetfü = hétfő.
Hezsetél: helyt álló
testnek vagy állatnak
nyughatatlan, játszi, zajos mozgásáról mondják. A kis gyermek kezivel, lábával, nyelvivel
hezsetel a bölcsőben, a
lúd a ketreczben stb.
Menj tova gyermek, ne
hezsetelj körülöttem. Hezseti: szeleskedő.

Hibbad: lappad, lelohod. (Csak felfúvódott
sárról mondják.)
Hibók: pocsolya, híg
sár. Hibonczás, hibar.
czos, hibókás: ingoványos vizes hely.
Hijó: hajó. (UBZ.)
Hím-hám: ím ám v.
himezés-hámozás.
Hink-hánk: akármilyen hányt vetett, léha.
Hink-hánk ember, dolog, gondolat.
Hirpitél: hiriczel, nehezen lélekzel. (U.)
Hó: megszólításnál,
Uszken egyik kiáltja:
Pista hó 1 apa hó 1 ez feleli: hói Hszéken igy
felelnek: he!
Hobban, lehobban:
leesik, lehuppan, lesuppan valahonnét.
Hobpipa v. hoppipa:
liabpipa. Ugy ül ott,
mind egy hoppipa,
Hóczbeli: jobbfelőli
— csábeli: balfelöli —
ökör.
Hojpad v. tojpad:
gyengén horpad; innen:
hojpacsos,
hojpadtas,
tojpadásos.
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Homp: gyep, hant.
Felhompol: felhantol.
Honcsokturás: a vakondok által felhányt
csomó föld. Az ördög is
megúnja örökké egy
honcsokon ülni. (Km.)
Hopoczál: térdin v.
kezin a kis gyermeket
alá s fel hintáztatja.
Horgászódik: tudakozódik. (Usz.)
Horokáj: harkály.
Hosszú kutya: agár.
Höbűrcsös: bibircsós.
Hörczög: (Usz.) hérczég. (Hsz.): herczeg.
Huporcs, huporcsos:
hol sok apró dombocskák vannak egymás végtibe.
Hunyor a szöméje
(L. 261. Népdal.) Itt
kétségkívül a székely
nép hunyor nevü virága
értődik, mely pirosló virágokkal és szárakkal s
e mellett fekete pettyes
zöld levelekkel lévén ellátva, a barna pirossat
ábrázolja. Bővibe van a
vidéken. (Usz.)
Hurbolnl: elviselni, elnyuni. Hurbolódni: fá-

Huttyanni, nreghuty.
tyanni: vékonyodni,
összeesni.
Hutyorő: vessző. Törj
vesszőt hutyorónak; hutyoll v. hutyorol: megsuprál.
HUlajtó: a pitvarajtón egy külső ajtó léczből csinálva — a hűl
szótól, minthogy a szél
szabadon járhat rajta
át. (Homr.) Levélajtó.
(Hsz.)

radozni, magát kínozni
valamely dologgal.
Húros, hurbancs, gurbancs: félig öltözött,
lusta, tongyó. Húros fejérnép. Hurbancs módra
öltözik. Gurbancsoson
jár.
Hurutni: köhögni. Ne
huruss annyit!
Husztaj v. hujsztaj:
farkas. (Hétf.)
Huzalkodni: veszekedni.

47

I
Idelg-háig: bizonyos
idő — kevés időig.
Idöre-hára csak meglesz.
Idilló: ügyetlen.
(Usz.)
Idő Jutva: ha idő jut
reá: idő tanálva: ha idő
úgy találkozik.
Igaziba: igazában.
Igaziba búsult.
Igén-úgy: többnyire
ügyIgyenössen: (Usz.)
Igyenéssen. (Hsz.)
Ik, Ikszeg: ék, ékszeg: megikelni. Néhol
a marha lábába verni
szokott jégszeget is ik.
szegnek mondják.
Ikránlk v. ikrándik:
undorodik valamely eledeltől, irtózik.
Hlározik: dáridóz,
mulatozik.
Hlaszt: szalaszt; ki-
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illaszt: kiszöktet; illog:
bolyog bujkálva. Illasztani p. o. vminek.
Hlint: koppint, köppöget. Illogat: iddogál.
Imélyég: émelyeg.
Imétten: émett, imett,
ébren, eszmélten; imetten, — ed, — e; ellenkezője: álmottanv, —
ad, — a.
Immá, immán, immág,
immáng: immár.
Inaskám: kis fiam.
(Usz.)
Ingérség: harag; tngeri: ingerkedő.
Innap: innep; innapolni.
Innye: ennye.
Int: raggal gyakran
élnek Hszéken kicsinyítve : dobint, hivint,
köhint, húzint.
Ippaszkodik: kiver-

gödni, elémenni iparkodik.
Irbontalan nagy:
idomtalan.
Iromba: az aprón tarkás v. fejér és kékes tol.
luval vegyi tett, úgynevezett kendermagos tyúkról mondják.
Iromjáró: iromba járó
ló, mely gyorsan léptet.
Irrant: — sikkaszt el
hirtelen.
Istenget: istent emleget. Istenkedik: könyörög mint az Istennek.
Istennébe: istennevébe, t i. pufra, ingyen
dolgozik.
Iszánkodik:
(Hsz.)
sikolándik. (Usz.): csi-

csonkázik, csicsinkázik.
Megiszamodás. Meny.
nyünk az iszánkodóra v.
jégre.
Iszkitél: eszkétél: izgat, ingerel. (Erdv.)
Iszkola: gránicza:
bükkfa zsindely.
Itil, itilet, ítél, Ítélet.
Ittégyén: itt, itten.
(Usz. felvid.)
Izgána: izgága.
Izomba, egy izomba,
egy izromba: egy vágásban p. o. ketté vágni
fát, vagy egyebet.
Iztet, megiztet: megpüsszögtet a portubák,
légvonal stb. Izteti:
püsszöghetnék.
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J
Jára-futa: lótás-futás. Jári.futi: futkosó.
Járkotál: sifitel.
Járős: guzsajasba já.
ró legény; az ő járássá:
az ő szereteje.
Jártas-kőtes: jártköt:
a ki sokat járt-kelt. Jártas kőtes legény.
Játoz: druszáz, e főnévtől ját — drusza,
pajtás. (Jád: Hétf.)
Javátolni: javallani,
ajánlani, rábiztatni.
Jehetök: jöhetek; jehessön. (Usz.)
Jérke: egy éves
kecske.
Jeszke: ijedős; jeszke
ló. Jettség:
i jetség:
jedni: ijedni.
Johászodni, megjohá-

szodni: kiengesztelődni,
megcsendesedni.
Johok: a juh szónak
többese. Adj enni a joii oknak.
Jókarat: mikor a legény leányt oszt a másiknak a tánczban, azt
mondja jóakaratnak.
Jókora: sem nagy,
sem kicsi. Diókora, öklömkora = dió, öklöm
nagyságú.
Jóllakástól való: csak
arra való, hogy jóllakliassék tőle vki.
Jószerint: jószerüleg,
jórendin, alkalmasint.
Juttig való: elegendő,
mindenkinek rész juthat
belőle.
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K
Kabala: mikor a nratolláló vétségből azon
egy nyomban kétszer
veti a fonalszálat, mondják: kabalát vetett. Kabala jelent Uszéken
mindenféle lovat is. Kabala: ekekabala. Csíkban : kételen csúszó.
Kacsula: játék a gyérmekeknél: egy t. i. állva
lábai elé veti sapkáját,
a több társak akarják
azt előle elrúgni, ő gondosan igyekszik azt lábával megakadályozni s
a ki elrúghatja, némi
előnynyel bir. (Usz.)
Kahoj: az a fa, melyre a házi kemenczék
cserépkályháit alapítják.
Tedd a kahojra, a kahoj fára. (Usz.)
Kajács, kajcsa: horgas lábu, kajsza.

Kajt: kajtárkodik,
kajtárol, kajtat. Ne kajtass annyit! Oh mit kajtassz te kajti!
Kákni: tátni a száj á t (Toroczkő.)
Kákvirág: havadi nárciss. Fejér havadi, sárig v. sárga havadi.
Czukros kákvirág.
Kalák: lopott marhának megtérítésiért előre
adott pénz. (Usz.)
Kalári: kontytartó lapos hosszukó ón v. vas.
Kalongyál: rakosgat,
papusál. Napestig csak
a lábát kalongyálgassa
— egymásra papusálja.
Kam: Von. Eredj, re.
keszd bé a kamot; kiherélték a kamokot.
Kancsi: kancsal. Kancsitni.
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Kándász: kondás.
(Usz.)
Kankő: akárminémü
fa, va- horog v. kapocs,
és: mankó.
Kanzsa: egy éves kandisznó. (Usz.)
Kánya orrú: horgas
hegyes orru.
Kanyvadoz: a virág
dér v. forróság után.
Mondják igy is: konyvad, lekonyvad, kányvad, kánnyad.
Kapdál: vmi után v.
vmin.
Kápőna: kápolna.
(Usz.)
Kápsál: kápsálódik:
vakaródik; a medve
mcgkápsálta ;
minek
kápsálódol annyit, tetl
Kapsogtat: csattogtat.
Kapuzábé: 'tapufélfa.
— A kapuzkbétól vett
búcsút.
Karamitt: kört csinál. Jót karamitott belőtte — levágott. Kara módik: kanyarodik —
part.
Karé: karaj, és: rozsalj; karéi: rostál; karén v. karéba: félkőrde-

den, kerekitőleg —
rakni.
Karikás: karika —
lábu.
Karlngó v. keringő:
örvény. Karingó bábó v.
kerembábó: gyerekj áték, midőn valami körül forog.
Kar jos: karosszék.
Kármentő, karmantyú
= aratóknál.
Karuj: karvaj.
Kasmat v. kasniota:
mindenféle hányt-vetett
portéka, mi, ha érintik,
zajt csinál, innen: kasmatlás, kasmatolni: zakatolni.
Kaszaj: kazal. Kaézaj
széna v. fa.
Haszeró: koszorú.
(Tczkó.)
Katrat: valami aprólékságot keres és szedeget össze. Katrass tüzgyuj tani valót.
Katyó: főtt szilva;
katyós, megkatyósodott:
ellágyult.
Kaunczol: a meglánczolt ebről mondják,
mikor békétlenül ugat
magában.
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Kebeles: torkos, nagyiható. (Cs.)
Kecczér: kétszer.
(Hsz.) Kecczör v. keczczö'. (Kisz.)
Kecskebukka: kecskekóra. (Erdv. kecskebucska.)
Kéczégtet: a lovat
szájc-sattogtatással hajt.
ja; keczeg: perczeg —
az óra. Keczczen, lekeczczen: gúnyosan mond.
ják a gőgösről, hányavetiről, ha lóról v. hivatali polczáról is lepotytyan.
Kelevész: épülotszarvazáskor egy rúdnak felső végére kötelet
kötnek s azt a felállítandó szarufák kakasüllőjére rákötik, s rendre
azon köteles rúd segélyével állítják fel a szarufákat — azon köteles
rudat kelevésznek nevezik. (Hsz.) Serkény.
(Usz.)
Kóllősködik: magakelletőleg bánik, viseli
magát.
Kencs: kenőcs. (Cs.)
Kénterfalaz v. kön(4)

53

törfalaz: fog ide is tova
is, fertályoskodik.
Kényszéri: kénytelenkedő. Be kénszeri módra
menyen a te dógod.
Képös, p. o. nem képes: nem lehet. (Kolozsvárt: nem képesse.)
Ugyan hogy képes ezt
tennedf ha képes, tedd
meg = ha lehet, tedd
meg.
Képészkédik, v. gebbe8zkedik: rémesen rámereszkedik, mint egy
fakép.
Képni: képpedni. Kép.
ség: csoda; megfogta a
képség: csoda fogta;
elképtem rajta: elhűltem rajta; képtet: bámit, ijeszt; képtibe:
képpedtibe — eláll szeme szája. Elképpedni:
elbámulni.
Képzelődik: Nekem
ugy képzelődik: nekem
úgy tetszik.
Kerek: egész Hszéken
v. Úszókén nincs párja.
De nem szokták mondani: Kerek egész Csíkba v. Mszéken. Ezt Csíkról igy mondanák ki:

Csik országába nincs
párja.
Kérczél: rágcsál, p. o.
egér.
Kerinbógázik: körbe
kalimpál, karingózik.
Kérincsél: kéreget.
Keröng: kering.
(Usz.)
Kérőre szólni: mikor
a marha kérőt rág s
ezért szól a csengető
rajta sajátságos hangon.
Késleg: p. o. hajtani
a marhát annyit teszen,
mint tereh nélkül sza.
badon v. kötéllel összekötve, vagy járomban,
de teher nélkül hajtani.
(Késenn: szabadon,
nyűg nélkül. Ormánsági
szó. L. Tájsz.)
Kés szaka: a késnek
a nyelv és éllapja közti
nyakrovatéka;
innen:
szaka — a ktrék és abroncsé. Szakát vetett a
kerék; az abroncs szakája.
Késén: későn. Késéiben.
Kételenkédik: kénytelen kelletlen módon
cselekszik. Kételenségem
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tartja: kénytelen vagyok vele.
Ketti vágni: ketté
vágni. (Usz.)
Kevesség: kevéssé;
kicsiddég: kicsi ideig;
többég: több ideig.
Kezdik: kezd. ö fogadkozni kezdik. (Usz.
néhol.)
Kézügyön v. kezeügyibe; készenkaphatólag — tartani vkit. Kézenközön: közösen, több
kéz között.
Kibekkédés: utálság,
irtózat. Kibekkedés nézni is. Kibekkedem
miatta.
Kicsidélni: kicsinek
tartani.
Kícsinnébe: kicsinbe,
kevés hiján — múlt,
hogy —
Kicsök: a gyermekek
egymást kicsökik: kiütik a likból a lánczszemezésnél.
Kidülleszt: kidőleszt.
Kifoggat: kipuhatol,
kikémlel.
Kihérgél: kitúr.
Kiközlet: közből kihagy.
Kllakni: kilaknak a

gyermekei = másutt
szolgálnak.
Klméncsérült: kidüledt — szeme.
Kimil: kiméi. (Hsz.)
Kéméi. (Usz. és Cs.)
Kirlán: éves bárány
(Msz.), mióra. (Usz.)
Klrr6g a tojáson ülő
tyúk.
Kiszi: kocsonyaforma
étel neme, zabtocsból,
kovászszal megkeletve
úgy főzik, mint a kását
s téjjel v. szilvalével
eszik, — csak nyelni
kell, de megrágni nem
szokás.
Kiszinléli, kiszinli:
kiürügyeli — magát belöle.
Kivaszkolödik:
kivánszorog, kászolódik —
az ágyból.
Ki világra ojan: éppen olyan.
Kócs: kulcs; kócsár:
kulcsár. Kócsollik: keményen csukódik össze;
kócxos: kemény csugáju
— dióbél.
Koczogány: derékig
érő ujjas zekeposztóból
a közrendüeknél. (Usz.)
Kodágnl: p. o. a tyúk.

Kodoz: éhezve jár
szét v. ül; kodozik:
szenved éhségtől. Egyél,
hogy ne kodozz, mind
otthoni Elkodohozott.
(Usz.)
Kohéngatni: kohén
szóval csúfolni, mikor
valakit szeméremsértő
működésen kapnak, v.
ha elbuvik egyik gyerek
s a más megkapja, lekohéngatja e szóval. —
Kuhit mondani: megvetőleg elhagyni vkit, lemondani róla. (Usz.)
Kők: botyikó; kókos
pácza: a végin, hol fogják, csont vagy réz botyikós. (U.)
Kollát lábu: horgas
lábu.
Konászodík, megkonászik: csendesedik, magában megjö.
Konczol: türköl —
gyermek a tojással.
Kondorlkő: kondor
szál — futó növényen.
Konkorgat: fintorgat.
Ne konkorgasd az orrodat 1
Konkorodlk, koncsorog: —kigyó; szalonnabőr a tűzben.

55

éjjeli szállásra megrekesztvék. Kasárnak nevezik azt a kerítést is,
melybe a határon prédáló marhát elzárják.
Megkasározni a földet
annyit tesz, mint rajta a
nyájat trágyázás végett
meghálatni. Megforgatni a kasárt azt teszi,
hogy azt a megtrágyázandó földön tovább helyezik, a mint következik. Kasornya: e szóval
mondják ki a virágtartó,
élelemhordozó,
gyümölcstartó, strinrflikötő, s bármely másféle
kisebbszerü kasokat.
Kosda: több éves berbécs. (Usz.)
Koszik: kopik, vásik;
koszlat, kosztat: hámlat.
Koszlobár: kisbecsü,
alávaló ember.
Koszmosz: koszos, varas, piszkos.
Kosztolni: koszttal
v". karóval verni — a
gyümölcsöt a fáról.
Kosztorang:
túlságos
magas növésű, arányos
izmok nélkül.

Könny aszt: nyakon
üt. Ma jól megkonynyasztlak 1
Koppsemmi:
nagysemmi. Mit kaptál f
Koppsemmit 1 Hoztál-e
vmitt Igen koppsemmit!
Kopocskál: kopácsol.
Kopogó fejemre:
egyesegyedül — vagyok.
Korcsia: kis szánkó,
korcsolya. Korcsiázni.
Kóré: kóró.
Korhadék: száraz takarmány-roncsolék.
Kor hántó: semmirekellő.
Korittó: kisded sajt.
Korkojó: féleszű,
csodatermészetü.
Korlát: deszkakerítés
(Msz.) = iistfa. (Usz.)
Kosár: e szót a hszéki ember e három szóval
mondja ki: kas, kosár,
kasornya, még pedig
mindég megkülönböztetett értelemmel. Kas :
igy nevezi a törökbuzás
kast, polyvahordó kast,
búzatartó kast: Kasár:
az a kerítés, melyben az
esztenás juhok, vagy
más nyájak, makkoló
sertések erdőn v. mezőn
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Kotymány: sáros hely
utakon.
Kótya: egy hosszú
fácska, melyet a játszó
legénykék négyesben
szoktak ütni botokkal;
kótyázni. (Usz.) Kotyka: lapda; kotykázni:
lapdázni;
kótyázás.
(Tkón.)
Kotyogós: ittas, jó
félbe van.
Kotyós: igen elért
szilváról mondják.
Köblös: gomba neme,
mely a gabona közt terem, akkora mint egy
nagy egér füle, némelykor teli apró maggal,
mely elein veres, később
megbarnul. Az aratók
abból jövendőlik meg a
gabona eresztőségit, ha
t. i. sok mag vagy kevés
van benne. (Usz.)
Kögyös v. kigyes v.
kegyös: kegyes, és: szép,
szerény; (Usz.) kegyes.
(Hsz.)
Köllős-közepe: éppen
a közepe.
Kön, megkön: elérik.
Meglcönt a szilva: megránczosodott. (Cs.)
Könnyedön v. köny.

nyedén v. köimyüszölleg.
(Usz.)
Könyöklő: a hol a
marháknak a csűrből keresztül enni adnak.
(Usz.)
Köpecz: göbecs, tócsa (Hétf.) és: egy erdővidéki falu, honnan a
közszó: Baj van Köpeezen = meggyült a bajunk.
Köpörödik: töpörödik.
Körmönködik:
kapaszkodik. Körmös legény: jó fogd meg legény.
Köröpöl:
körüljár,
repdes, p. o. mikor a
fára szállt ülüt szarkák
s varjak körülrepdesik
eseregve, károgva —
szokták mondani: ugyan
köröplik a varjak. Köröpöli a leányt a legény: jár körüle, víjja.
Kötelezkédik: Ígérkezik.
Kőtes: czikás, csirái
— gabona.
Kőttség:
átalában
minden, a mivel a kenyeret v. puliszkát enni
szokták.
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Közi: közé. Közből:
pl. baj van még közből
= nehézség van még a
dologban.
Közküpülődik:
házsártosan, izgágásan veszekedik.
Közlet: közbe ejt,
közbehagy; közletőleg:
közbefogőlag. Jól közlesd azt az árkot, nehogy a kerék beléessék.
Közöst: közösen; közöst birtokolva; közöst
igazittsuk: együtt hajtsuk végre.
Kuczkaríngés: ezikornyás, kacskaringós.
Kuhar: terméketlen
omladványos
hely.
(Msz.)
Kukujza: áfonya.
Kuréz: tréfál. Ne kurézz héj 1

Kurittyol: éjenkint
az utezán kurjongat.
Kuvad: guvad, p. o.
a fa kérge, midőn lehámlik. Kuvadoz a szárazon szántott föld.
Küjjel, kült, küvül,
kiviilt = kivül, kül, kívülről ; küjjebb: kiebb;
künnebb: kinnebb; künnét, küvünnét, küjjelről
stb.
Kilrül: körül;kürülbí:
körülbelül, mintegy.
Kiilü: nagy só- és
máktörő famozsár. Zöld
kiilü: zöld harkály.
Küsdbe menni: birkózni, birokba menni.
Küsdeg, küsdég, küsded: kisded. Kiisruha:
zsebkeszkenő.
Küsélesz: kisélesz —
élesztős keverék.
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L
Lábánvaló v. lábos:
vetés, termény, mely
még nincs learatva, lekaszálva. — Lábica: lábcső, faláb; lábkázni: falábon járni. — Lábint
v. lábbint: lábával nyomint.
Lacsik:
mikor
a
macska, kutya iszik v.
leves ételt eszik, a székely ezt ugy mondja: a
macska lacsik, a kutya
lacsik. Lacsni.
Lagymatag, lagymatég: lenge, félmeleg, és:
lágy — ember.
Laj: zsilipen aluli
hely, v. lezuhanó viz
deszkából készült árka,
malomnál — a malom,
kerék felett.
Lajtol: a hegyre nagy
bajjal kilajtol. (Usz.)
Lak: alak, buba ér-

telemben. Édes lakom!
szép kicsi lakocskámt
Lámpó: lágy puha,
lomha.
L&msza v. lámszag:
hadd lám = hadd lássam! Láddsza.
Lándég: ládd-et(Usz.
és Erdv. néhol.)
Lángálló: palacsinta
—
kenyértésztából;
mintha mondaná: langon sült sütemény.
Lanyhó, laj hó: lágy,
puha ember v. marha.
Be lanyhó ember vagyl
Lapi: lapu, akármi,
nemű fa v. veteménylevél. Lipilapi:
igen
gyér levelű káposztafőről mondják.
Láhatom: láthatom.
Láhassuk.
Lapótya: vastag palacsinta.
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Láz: nagy fennsik.
Lecskédni: locsolni,
sáros vízzel preczkelni.
Leb: a láng éle v. teteje. (Usz.)
Lebbedéz: lebked. Jó
izün lebbedez a szél.
Lebelég: szellőzi magát, restelkedik.
Lebénkél, libonkál, libinkél: lebeg p. o. viz
szinén.
Lecs: elfőtt ázalék;
lecskáposzta:
lucskos
káposzta. Lecsi, licsificsi, lecsperdi.
Lecselő: a kovácsoknál; a kürtőskalács sütésnél.
Leczikkent: lecsippent, leszegint.
Leczirmolni: legyalázni, legazolni.
Ledercz: gamat étel.
Leduzni: leleppenteni
— ajakát.
Legőntém, ed, e.
Leántam, ad, a: legény,
leány koromb. Legéntembe.
Legén! erőssen megházasodám: bizony rosz
házasságot tevők. (Usz.)
Legyáfol: legyaláz,
ledifl árnál.

Lekajladt — a kedve:
lekonyadt. (Usz.)
Lekeremitt: kereken
leszeg.
Lélekdobáló: kenyér;
lélekhajgáló: galuska;
szájbosszantó: pálinka
(tréfásan).
Lelibbenteni: leltbbenteni — szél a kalapot az ember fejéből.
Lénge:
lágymeleg,
langyos — víz. — Léngedik: lengül, langyul,
lengésedik.
Léngeteg:
megernyedt, elviselt, szakadásnak indult, p. o. ing.
Lengyén: sárga oláhvirág. Olyan sárga, mind
a sárig lengyen.
Lepcs: leppentyü, és:
pittyedt ajak, meg: pofonlepcsentés. Ugy vágta pofon, hogy ugyan
meglepcsent. Lepcsés:
lusta öltözetű v. sok beszédű. Lepcsés: sárral,
hóval elegyített hígság.
Lepényén: lustán, leppesen.
Lépesül: gazdagodik.
Leppencs v. leppégő:
késedezve, szaggatva beszélő ember.
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biczkel: sántáról mondják. Libbents erre felé.
Licskol: lucskol;
licskos: lucskos.
Liklik: csiklik (tréfásan).
Liphecz,
libhecz:
ügyetlen.
Lipicsán:
gyáva,
rossz testállásu.
Lipinka v. liponka:
libegő hinta, és: libbegő v. sántitó ember.
Lipinka Péter.
Lóbita: lógó mi, fityegő.
Locsadék: rossz, híg
étel. Loosadékkal is kielégíti.
Lódigálni, dobogálni
v. hanyigálni: dobálni.
Lófiu: csidkó. Lótok:
hám. (Cs.)
Lógározni: tétova járkálni.
Lóginyázik, lókonyázik: azon egy helyen
ide s tova mozog, p. o.
a sasfa a földben, az
ág, növény, kóró stb.
Lok: két hegy közötti keskeny tér.
Lombi: lombos szőríi.
Innen az ökör nevezet:

Leptibe: halkan, lassan, nem szeleskedve.
Lesdi v. lesi: ólálkodó; leskődi ember.
Lesunnyasztani: letartani, leereszteni fejét
v. farkát; leginkább fülét a macska, a kutya,
ló.
Lésza: a vékony veszszöből font szekérkast
és a majorházaknál a
juhok akla körüli, tovább vihető kertelést nevezik így. (Usz.)
Leszinélni: lefölözni,
letisztitni — mézet, és:
lebárdolni.
Letópélni: levetni, letiporni a földre.
Leterittézni: földre
lefekünni, valamit maga alá teregetve, s a
nélkül is.
Lézéregni: lézengeni.
Lezsbél: lebzsel =
tunyán hever.
Levesz: lesenyved —
tag. Leveszett a kis
gyermek hónyalja v.
ágyéka.
Libár:
izomtalan,
gyenge termetű. (XT.)
Libbencs: egyik lába
kurtább. Libbent, li-
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Csá lombil — Lom,
lomos, lómat lan: szőrboritékos, szőrboritéktalan.
Lopacsolni: lopdosni.
Lopicskálni, lopocskálni, lopocskolni.
Lóposz v. lőposzogő:
puhatag, pöfeteg = almanagyságu,
gombaidomú fejér növény kaszállókon s erdőben,
mely megérvén, idővel
füstölgő szürkésfekete
hamuforma por jő ki
belőle, ha gázolják.
Lopta: labda; loptáeni.

Lök: likas térség
magas helyen. (Usz.)
Lötő v. lőjtő: lejtő.
Lötyke, lötyögős: a
mi felolvadt; lötykölni: higra keverni; lötytyed: meghígul.
Lőtyönfitty: hitvány,
gyáva. Lötyög fütyög.
(Usz.)
LudbfirU: bibircsóa
bőrü.
LUkkenő: útgödör.
Lükütölni: mikor a
gyermek magát a földön ülve lógatja, mire
neki azt szokták mondani: lüküt, lüküt jó
mozsárl
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M
Macskálódik: nyügölődik, ügyetlenül, ferdén tesz vmit.
Mácsik: mákos esik,
nagypénteki étel sodrott tésztából. (Usz.)
Maga: ugyan, deugyan, no. Maga miért f = ugyan miért I
Maga ne dolgozzál!
Maga bizon: no bizon.
Magábavalő: magányszerető és: magán,
különlevő.
Magamszin: magamszinü v. szinemf éle:
oly színű, mint én.
Magyaré: mogyoró.
Mái: mai. A mái
szentséges nap.
Majt, majtég: majd,
majdég.
Makuj: makacs, akaratos, szóra nem vehető, makranezos.

Makverő: vakmerő.
Málász: árvíz összehordta v. a vizszinén
összeverődött mindenféle apróság. (Kfsz.)
Maláta: az eczetnek
megtört vadalma elvetni való része. (Usz.)
Mállik — akármi,
a mi zsendül. Mállik a
szilva, zab, törökbuza,
cseresznye.
Mamös: mumus, rémkép. Megmar mamós!
(Gyermekeknek mondják = ne nyúlj, v.
nem menj oda!)
Mamuszkol, majkol,
mamókál: nagylassan,
majszogva csinál vmit.
Mán, máng, má': már.
Mányi: másikanyó
= nagyanyó. (Hétf.)
Mápó v. mák: má-
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sikapó =
nagyapó.
(Hétf.)
Marin, nagy marin:
tályog — fültőn, nyakszirten v. egyebütt keletkező nagy csomó,
kelés.
Marul: marjul: Kimarult a lcarja.
Másodolni: ismételni.
Mászok: apró szőrportéka, a mi a gyapjtfnémüből kiszotyog.
(Usz.)
Masztol,
maszatol,
mosztol: mocskol, öszszezúz, morzsol, apróra őröl. Masztos: mocskos.
Maszuta: a ki gyáván s hosszasan pipizál = dolgozik vmit.
Ifajszi, majszogó.
Matarász, matikál,
matrizsál: keresgél —
kézzel.
Mazlag: rongyos csepü öltöny. (Usz.)
Mázsár:
mozsár.
(Usz.)
Me, mesze: ne, neszel Mesztek, metek:
nesztek.
Méczkéndár: metzenseifer.

Megbogároznl: futosni. (Htf.)
Megbüzlögel: téltul
megbüzölget. A marha
a kóstot csak megbüzlögeli s ott hagyja.
Megcsámporodik: savanyuság által megromlik.
Megcsukorgatni:
megsugorgatni.
Megernyesédik: megsikul — az út. (Homr.)
Mégesétt: szüvibe =
megszomorodott. Szüve
megesett rajta = megsajnálta.
Mégeszelni: megészlelni, felfogni.
Megcséppenteni:
megfejni a tehenet mikor kicsi tejet ad.
Meggyakrozni: siirün
tűzdelni — lábát a
tánczban.
Meghitvánkozni:
megsoványodni.
Meghódlik a gyermek: azt tartják, hogy
ha a kis szopó gyermek a holdba néz, hassikulást kap, elfogy és
elsárgul.
Mégi: megé. Bébutt
a pest megi.
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Méglntlen, megéntlen: viszont, megint.
Megkörmözzik — a
sár, mikor fagyni kezd.
Megmejjed: elpusztul; kimejjedt
mindemből.
Megmirgilusodott:
rossz kedve van, megbikacsolta magát.
Megmurran: megbúsul ; megmurranta ma.
gát a szél.
Megnégyelni:
vkit
észrevehetőképpen megverni.
Megoklok: jótállok.
(Usz.)
Megöbred: fölébred.
(Usz.)
Megrázta a ló = az
idő_, a nyomorúság, az
öregség.
Megrékken: rogyva
rándul v. ütődik.
Megrökönyödik — a
fa, midőn az állásban
megromlik, megfő.
MegsirUl: neki iramodik. Megsirült, mint
a forgószél.
Megsuvasztani: erősen megütni akármivel.
Megslillen: a tűzre
visszatett puliszka, kása.

Megszabni: diszarányossá tenni, p. o. az
oszlop megszabja az
épületet; a magyar
köntös megszabja az
ember testét, v. dalibbá teszi.
Megszűntetni: megsejteni. (Usz.) Megszénteni. (Hsz.)
Megtepsenni: elnyúlni.
Mégvénni: a disznónak a szakáját, tyúknak a pipját; megvenni
az égő épületet = meg.
menteni. Megvétte nőül
— elvette. Megvette a
félszit =
félelmessé
tette magát előtte.
Méhejt v. méhejt:
mely helyen, holl Méhére:
mely
helyre.
(Usz.)
Mejjékest: egy vonalban
— mentem
vele. (Usz.)
Méncserédlk: p. o.
ha az iszákos szeme a
sok szeszes ital miatt
elvérmesült s elrútult,
mondják: lciméncseredett a szeme. — így az
elkényesült anyás gyermekről, a ki, ha kedvit
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be nem töltik, mindjárt
mérgesen sir, s száját
elvonva rút képet csinál, szokták mondani:
Ha valami nem tetszik
neki, mingyárt elméncseredik.
Ménés: van ki egyet,
len rosz lováról is
mondja: az én ménesem. (Msz.)
Ménkő: mennykő.
(Usz.)
Merénke: raeritő sétár.
Merénkédik: kétkedve készül ugrani át —
az árkot.
Merét, merőt: merően v. merőben, merőiben, folyton. Merős
— mereibe: egészen.
Merkél: duzzog magában.
Merrilnt: mi tájt,
hol? Merrünnet: honnan, merről felől f
Messzüve, messzüvé:
messzire.
Met, mett:
mert
(Hsz.), mer v. mé.
(Usz.)
Métt, miétt: mért.
miért.
(Hsz.) Mé',
mér v. miér? (Usz.)

Métő: métely. Métős:
mételyes. (Usz.)
Mézge: mézga: mézgéllik: mézgát ereszt
némely fa tavaszkor.
Micz: perez. Egy
miezre megvan, csak
fogjunksza hezza. Nem
kell neki több egy
micznél.
Mihent, mihentésén,
mientés miónt: mihelyt.
Mihót: mióta.
Mllk v. meik v. mik:
melyik, mely. Valamik,
valameik.
Mijes: műves, p. o.
kőmijes. Te mijes vagy
ebbe dologba: részes;
mijesnap v. miesnap.
Mik8 = mikor. Mik6
mögyiink el? (Usz.)
Millér: szénnek kiégetés végett összerakott facsomó. (Usz.)"
Mimélég, bibélég =
nebeleg.
Mindénlétteképpen:
mindenképen.
MindonkO: mindenkor. (Usz.)
Mintsebb: mintsább:
mintsem. (Usz.)
Mióra v. millóra:
düszke v. diszké = elő-
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hasú juh, egy éves bárány.
Minyát,
minnyát,
minnyá, mingyá, mingyát: mindjárt. Mintőnés minnyát (Hsz.)
minnyájtoson. (Hétf.)
Mióka, miuka!: kis
macskát szólító nevezet.
Mirgyllusos = mérges.
Mődotlan:
tehetetlen, szegény; módulag:
módon, p. o. jómódulag
építeni. — Azonmódulag: azonmódon, úgy.
Mohodt: mohult.
Monyas, monyi: ménló.
Mordáj ember: erős,
bátor, haragos ember.
MordiAs v. morgyiás:
mord, iszonyú.
Morgó: a M.-Vásárhely melletti Maros
vizágak összszakadása.
Mormojál: duzzog,
morrog.
Morzslka, morzsinka:
morzsácska, morzsalék.
(Hsz.)
Mozzszúcska.
(Kfsz.)
Moskotár,
mocsko-

tár: muskatáj — szilva, szőlő stb.
Mosztolék v. mosztalék, moszt: morzsalék; elhányt héja 8
rothadt darabjai a gyümölcsnek; egér mosztolék; egér által apróra őrölt gabona v. kenyér aprólék.
Möndöle, möndölecske: a juh mesebeli neve. (TJsz.)
Mönyön: menyen.
Mönj el tel Hát még
nem möntél elt (Usz.)
Muczkorodik: melléje muezkorodott: lapult, vonult, helyezkedett. Hezza muczkorodtam.
Muha: moha: muhá.
sodott: mohosult.
Mumák: szótlan,
buta, hallgatag.
Murrantani v. murrogtatni: mikor a követ hengergőleg dobják el az úton és murrog v. durrog. Murrog:
a szél, elhajtott karika,
kő stb. Murrogtató :
durrogtató.
Muszkotol:
elmor-
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zsál, megzúz. Elmuszíotolja a gyerek a kezibe adott kenyeret
Musztika: lépsalak
— sajtolt.
Muszuj: fersing. (Toroczkó.)

Mutuj: szótalan, miveletlen, durva — gyermek.
Muzsda: a szántók
s kaszálók közti füves
barázda. (Cs.) Mézsde.
(Hsz.)
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N
Nagyot falt = ereje
fölötti munkához fogott valaki
Nainnya: nagyanyja.
A nainnyád halála; nainnyád térgye. Akkor
mondják, ha valaki
rosszul találva a tárgyat, szól a beszédbe.
Nálunk felé: hozzánk
felé. Nálunk felé jő az
ellenség. Jere nálunk I
Nanás: a ki legénynek leányt, leánynak
legényt szerez közbenjárása által. (U.)
Napnyuguti: napnyugoti. (Usz.)
Nászolódik,
nászenuszkálódik: szedi össze
magát s holmiját, készülődik.
Né: ni! — Né! né te
né! = ime. Felkiáltó
szócska figyelemkeltés
végett.
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Nebelég:
lebeleg,
hasztalankodik.
Neki-illéngetni: mó dosan neki helyheztetni — magát.
Neki türőzik: neki
türközik.
Néma: persely. (Toroczkón.)
Nemáj v. mit máj:
miért t Nemáj vesztögetöm rea a szót, v.
mit máj vesztögetöm
stb. (Usz.)
Neszere: szeles, futó
eszű; neszel, neszetel,
neszlet: zajt csinál.
Neszüdik,
neszitt:
indulatosan vágyik rá;
néki neszitett: vágyat
kapott rá.
Néténtók: ügyetlen,
együgyű.
Netet:
szeleskedve
összezavarni vmit, ide

s tova kapkod. — Ne
netess te neszere! Te
neszeti!
Netez: tétováz, kapkod, néz szerteszét.
Mit netezsz annyit tel
Nevetlen ujj: nevendék ujj.
Ni, nitt, nul, nOl:
hoz, hez, nál, nél, tél,
töl — lakhelyre vonatkozólag: Pálni, Pálnitt,
Páléknul, Eszteréknül.
Menyek a
biróni, a biróékni, a
birónul jövök.
Nihány: néhány.
Nlma: néma.
Nlmet: német. Nimct
szél: nyugoti szél.
Nőrincz: Lőrincz.
Nunta:
menyegző.
(Hétf.)
Nünnyögni v. nyünynyögni: ünnyögni v.
iimmögni.
Nyábálódik, nyebelég, lebelég: ügyetlenkedik.
Nyakal: nyakba ver
= nyaklevest ad neki;
és: kaszálás közben a
fűnek csak hegyit szeldeli a rosz kaszás.

Nyak csigája: nyak
csigolyája.
Nyakintani:
biczc zenteni;
nyakingat:
gyökin get; nyakánga t ni: vonakodást jelen,
teni. Te mit nyakángatsz annyit! tám nem
akarsz jö'nif!
Nyálazó: mivel az
asszonyok fonóban egymást kinálják: pityóka, főtt
törökbuza,
alma stb.
Nyányó, nyaviczka,
nyámi: ügyetlen, gyáva.
Nyáskálódik, nyáskál, nyáskotol: nyügölődik, hágdos, peczkelődik, pőczikálódik.
Nyég = nyög. Nyegödözni. Mond ki mán
egyszer no! ne nyegődözz annyit vélle!
NyelventyU: a szántásnál a két első ökör
tésoláját feltoldó v.
összekötő
eszköz v.
peszlek.
Nyess: nyers.
Nyevere: minden lébe
kalán: kényes, gyáva.
Nyeverég: nyavalyog.
Nyifatol: nyafog,
nyifog.
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Nyig, — nyég; —
nig, — nég; nyira, néra,
— nyére; p. o. hajtásnyig, — nyég, — nyira
v. hajtásnyéra; egy méföldnég, — nyére v.
nyire stb,
Nyilamat: nyilat, p.
o. hegyé.
Nyilamodik: nyulamodik, p. o. előre; a ló
elényilamlott v. nyilamodott.
Nyillog: nyilong.
Nyilva, nyilván: bizonyosan.
Nyirángos: nyirkos
— út.
Nyiszitél, nyiszkitel,
nyiiszöl: reszelget v.
metsz vmit rosz késsel.
Nyiszorog: nyikorog,
nyakorog, nyekereg, p.
o. az ajtó (ritkán: csekcrög. Usz.)
Nyivászka: élhetetlen, vannyogó — inkább
leánykáról.
Ny 61: nyúl; nyójt:
nyújt; nyólik: nyúlik.
Nyólik a nyaka belé —
sok gond s költségibe
kerül. Nyólás: nyúlás.
Egy nyólást szőtt már
az osztovátán: egy részt.

Ez a nyüsttöl a csigáig
hátranyúló darab, melyet szétszednek és két
pálczával elkülönitnek,
hogy a fonal össze ne
sodródjék, mit egy nyólásnak neveznek. Nyűtani: nyújtani.
Nyomodni:
nyomkodni.
Nycsztolnl, nyosztani: nyuzgálni, tépdelve nyúzni; nyosztika:
nyosztalék = roszul vágott hús v. bőr.
Nyugunni: nyugodni;
nyuguszom; nyugszom.
(Usz.)
Nyújtó: a szekér derekát összetartó hosszú
farész.
Nyulánkol: lassan dolgozik.
Nyüsgeteg: helyt nem
ülő, mint a nyü.
Nyüszkötöl, nyüskötöl, nyüstöl: sifitel,
nyugtalanul hánykolódik.
Nyüszilleány: nász v.
nyoszolyóleány; nyüszü.
pogácsa: lakadalmi pogácsa. (Hsz.) Nyaszaró
jány. (Tkón.)
Nyüvestén: nyőstény.

0 ö
Ócsu: olcsó. (Hsz.)
Ocsó. (Usz.)
Odalá: oda le.
ödalbahó: farkas.
Hujzad ki a völgyből a
fát, ha megetted a
polyvát, hogy egyen meg
az ódalbahó. (Hétf.)
Odacsosszintani: hebehurgya nródon odaadni.
Ódallagos:
ódaltos,
ódalsó; ődallani, ódarolni v. ódarlani: oldalt
járni; ódallós: fartatós
út; ódaltag v. ódalt =
oldaloslag.
Odaülni: kimaradni.
Ödik: oldódzik; megódott — a szijju.
Odor: udor = csűrben buza v. szénatartó
hely, szakasz, földtől
fel a koszorufáig.

Odvarhely:
Udvarhely. (Homr.)
Okrándani: ikrándani
=
irtózni, hökkenni.
Megokrándott.
Októ: oktondi. Nagy
októ vagy tel
Ollóba venni: az épitésnél az összekötött szarufákat szokták inkább
ollóba venni, azaz: hoszszu rudakra kötött kö.
téllel átkapcsolva emelni és fenntartani. (U.)
Omlólag van: terhes.
Ontok v. őtő: mit a
mejjékbe
belészőnek
vagy ötnek. Lábbogó:
mikor a mejjék egy része, megfittyen; megjáró: a mejjéknek az a
része, melyet nem fogtak bé a bordába,
nyüstbe. (Usz.)
Ontorácz: az oly ka-
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kascsirkét nevezik igy,
melyben a nemi ösztön
későre fejlődik; átvitt
értelemben legényről is
mondják. (Usz.)
Ormé: bőrnek kelése,
felcsattanása. — Ormós: hoporjas. Felormódzott. Ormojodzik:
görözdölődik, horzsolódik.
Orotás: orotvány, ortovány, irtovány: felszántott bokros, erdős
hely v. gyep.
Orrongatni: haragot
mutatni. Orrolni vkire:
boszut forralni. (Usz.)
Ort v. ert: ezzel csak
rákot számlálnak; egy
ort rák: 25 rák.
Orvas, orvasság: or.
vos, orvosság.
Osső v. ősé: orsó.
(Usz.)
Oszltt: uflzit.
Osztág, osztáng, osztég, esztág: osztán. (H.
és U.) Ojsztán, ojsztántoson. (Hétf.)
Otó: turó beoltásra
való szárított báránygyomor.
Ottogyon, ittégyén:

ott, itt, azon v. ezen a
helyen. (Usz.)
öbred: (Kfsz.), ébred (Homr.), ebred, ébred és ébred. (Hsz.)
öcsém,
écsém és
écsém (vegyesen használják Kfszéken);
écsém. Hszéken.
ődöng:
dülöngözve
megy az úton — az elhízott ember.
Őkjeme. Szegény 6kjeme: ezt akkor szokták
mondani, mikor vki értelmén, erején vagy tehetségén feljül feszül,
feszeng; mikor nagyot
akar, mire nem képes;
mikor olyat kiván, mire
nem tartják érdemesnek.
ökörcsata: ökörcsorda. (Homr.)
ökröndi: buta, bárdolatlan, durva ember.
önged: enged, öngedetlen. (Kfsz.)
Örökfal: a falunak a
mező felöli védkertjei,
és a vetésmezőt az erdőtől elválasztó sánczhányás.
örözni: őrizni.
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összedollik, összedőllik: összetorbad, összedobollik.
összeöklöm: ésszeöklönr: két öklöm együtt;
ésszemarok: a két markom együtt. Akkora
mind az ésszeöklöm
vagy mind a két ésszemarkom.
összesolllk, esszesollik: összetorhad, össze-

senyved ; esszesollik-f ollik: összeforr, összetekerőzik, összeáll.
összesunyja: összehúzza, kuczoritja — magát v. egyebet.
összevétni v. ésszevétni: összetéveszteni,
ösvény: ösvény,
özönfa: vizben keménynyé avult fekete
fa.
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Pác*: a meghéhelt
kendernek a csepünél és
szösznél valamennyivel
finomabb részecskéje.
Megpáczolni: ecsetelni.
Paczkona: patkoncza.
Pad, padláda: hosszú
keskeny láda, mi egyszersmind ülőhelyül is,
fejérnémük tartásául is
szolgál.
PadmoJ, padmaj: pandal. Padmojt ás a viz a
mart alá. A sírnak padmojja.
Pajmog, pusmog, pustog: magában évődik,
kárpálődik, mondogat.
Pustog a fülibe: sugdos.
Palánt: a székely aszszonyok palánt alatt
csupán káposztapalántot értnek; másnemű
palántnál kimondják:

hagymapalánt, répapalánt. A nagy palánt
kész káposzta, a nagy
leány kész gazdasszony.
(Kmf.)
Pálha: a mit az ingnek a hőnya alá varnak
fel. (Usz.)
Palicsinta: előhaj választék leányoknál.
Palinkára v. palinkóra : szélnek eresztve,
fillengősen venni vállára
a zekét. — Paliiikózxk,
palangozik, palankál v.
palangol: lebeg a szélen.
Pallag: parlag. Pallagon sült pogácsa.
Parázs v. parázsa:
parázs, zsarátnak.
Paré: játszótér; ki a
paTéral = parlagtérre.
Pasmag: a kártyázó
ifjúságnál egy hasoga-

tott végű fenyőlapoczka,
melylyel egymás tenyerébe ütnek játék közben.
(Usz.)
Pássadozni: henyén
ásítozni. Csak ne legyen
olyan nagy kedved a
pássadozásrat indulj immán écczér dőgodra!
Pataró, fataré: oly
him állat, férfi, kakas
stb., melynek születés
szerint nemző ereje
nincs. (Msz.)
Péczék: nyelve, hegye
vminek, u. m. szijcsatnak. Péczkéz: hegyez.
Péczkélődik: erőlködik valamire ereje s
ideje felett; póczkoló.
dik, nyáskál.
Pedig-hogy: jő —
hogy! — (nem remélt
sikernél.)
Pejp: sejp.
Pélénke: pehely, pihe.
(Hsz.) Pölönke v. pilinke. (Usz.) Pilinkéz
v. pilinkél v. pilingel =
szállingol — a hópehely.
Pemhedéz: ingyen él,
lopja a drága időt a
diványon. (Cs.)
Pélleni: perleni. (Hsz.)
Pölleni. (Usz.)

Péndér: kondor, pödrött; penderjeges: öszszefonolódott
kondor
szálainál fogva a felftlyó növény; penderke 7.
pendergő: kondor szál.
Péndikés: inges =
gyermek.
Penég, penét, penyét,
penyég: pedig. (Homr.)
Penető v. penete: ölni
hosszú, pálcza vastagságú rudacska, csomóba
kötött szalmával végén,
melylyel a kenyér sütő
nők, — miután vonóval
és azsaggal félrevonták
a kemenczebeli tüzet,—
előbb vizbe mártván,
megseprik a kemencze
fenekét.
Penyész: penész.
(Usz.)
Pepe, papa: kenyérkalács. A kenyérből az
idén pepe lesz: akkor
mondják, mikor gyenge
termés mutatkozik =
becses lesz.
Pepöcsöl:
pepecsel,
apróskodik. (Usz.)
Perémonda: útravaló.
perepács v. gyakrabban : parapács: friss beszédű. (Hsz.) Párápács
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— gyermek. (Usz.) Perepáty. (Kolozsv.)
Pérme, pérméte, permeteg: innen permézik
v. permetézik. Permeg:
permedez — a hódara.
Pérmeszteni v. forrolintani p. o. tejet; gerjeszteni — tüzet. Permese-tüz:
elevenkedő
tűz, melyet mezőn aluvóba hagytak.
Pessedéz: fakadoz —
— viz.
Pézserég: forrad —
bizseregve.
Péstelödzik, péstálódik v. péstálgat: mikor
valakit valami sért, de
nem mondja ki egyenesen, csak példálózva,
hogy mi az, ugy mindazáltal, hogy lehessen
érteni. (Usz.) Pestélődzik. (Hsz.)
Pestfenék: hely hol
szerelmesek, ivók, kártyások szoktak találkozni. Minden hitvány
ember nálad tartja a
pestfeneket: nálad ta.
1 Alj a magát.
Pézdérjédzik. Szemibe
pezderjédzett az esső.
Pézzs-bitz: perzsbüz

=büdös szaga égő szőrfélének.
Pikákos: kényes, válogatós. Pikó: bohó.
Pikkenni: repedni =
fel.
Pila: ügyetlen, féleszű — leány.
Pilisznyák: élhetetlen
gyenge gyermek.
Pill: pillanat. Egy
pillba: pillanatba. Egy
pirra: pillra = pillanatra.
Pillámlik:
gyengén
villámlik. Pillamodik :
pitymallik.
Pillancs: pillangó.
(Usz.)
Pilled: pelyhed — le,
szét. Pili: pehely.
Pimpós = a kenyér,
mikor az hosszas tartás
után
megpenészülvén,
mintegy szöszforma alakúvá lesz rajta a penész; mondják így is:
megpilisznyedett.
Pimpózik: pelyhezik,
gyapúk, — a virághullt
bimbó, p. o. a barkáé,
a csipkeburjáné.
Pintóka: félfertály
fele, egy porczió.
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munka; és: piszmogó —
Pintyerél: szerfelett
ember.
vékony fonalat fon.
Pisztiricz: kedves izü
Pipál: hintálja p. o.
gombafaj.
orrát a 16.
Pitiszkál: más dolgá.
Plpős: finnyás, kéban gáncsoskodik; nényes. (Usz.)
Pipizál: pepecsel. Pi- mi apró kézi munkával
foglalkozóról is mondpiszkál: piszkál.
Pirimőkos: magát túl- ják.
Pityögtet v. tojat v.
ságosan cziczomáző, magáról szépet képzelő. tojtat: kényeztet —
gyermeket. (Usz.)
Né te, be pirimókoson
Pocskondiáz: pocskol,
ül ott 1
pacskol, piszkol, legyaPirinkó v. piránkó:
láz. Pocskos: szennyes,
igen kicsid, paránkó. Pipiszkos, lucskos.
rinké hó; dara hő; pire,
Póczikálődik: poczkopirike v. pisién: kis
lódik.
csirke. Piri! piri! v. piPoczita, puczita, rarxke ! pirike! = igy hijdina: gyermekágyas nőják elő a csirkéket, tyúnek vitt ételleli látogakokat Hszéken.
tás. Te hova mésszt Én
Pirisznyédik v. pilisz- radinéba! (Hsz.) v. punyédik: penészedik.
czitdba. (Usz.)
Pisojog: mosolyog.
Poczkos:
potrohos,
Pisólyog mind a vadnagyhasu.
alma. Milyen szép piPoczok: hasi tószeg,
solygása van. Uszék ha- forma, fejsze alakú, lavasalján azt teszi: vil- pos hegyii fácska.
lámlik.
Pogánbors: törökbors.
Póka: póla, pólya;
Piszonyodni: piszkosodni, penészedni, rozs- bfi-pókálni — a gyermedásodni. Ez a szilva ket.
Ponk (Usz.) Pánk.
megpiszonyodott.
Piszmota: piszkáló (Hsz.): pók. Pánkháló.
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Pánlc magára nem igen
dívik, csak pók. Megmászta a pánlc = teréhbe esett.
Folozsnok: tojás, mit
a tojó tyúk alatt hagynak, hogy fészkétől el
ne szokjék.
Pomhadni: dagadni,
p. o. a lő lába.
Ponkostor: az osztovátának hátulsó hasajójához kötött (L. Tájsz.)
pálczaforma gömbölyeg
fa, melyhez a leszövendő melyékfonal végét szokták kötni.
(Usz.)
Pónyálni, bonyálni:
p. o. kerten esett rést
gyengén fonni bé veszezővel s ágboggal; felpónyálni: p. o. szakadózott bocskort rossz madzaggal felkötni szükségből. (Usz.)
Ponyoró v. poronyó:
porlionyó.
Porczolán: porczellán.
Porgolátkapu: vetéskapu a falvak végein,
sok helyen tanórkapunak is mondják.
Porka hó: egy-két
ujjnyi hó, melyen —

midőn njon esett, czélszerübb a vadászat. Innen porkászni: porkán
v. friss hónyomon vadászni.
Pornyálnl: legeltetni
a juhokkal esti időben;
kopár oldalon szedegetni.
Poroncsol: parancsol.
Porongy: a folyók
melletti fűzfa forma
vesszős bokor, melynek
vékony szálaiból apró
kézi kosarakat kötnek.
(Usz.)
Posz v. peheteg:
gombanem.
Poszátolnl: sokfelé
oszlani. (Usz.)
Posztitni: pusztitni.
Posziia: pusztia. Menj
pusztiába 1 menj akárhova 1 A posztia verjen
le. Hasonló ehez: elment Mántovába: pokolba.
Potyor: toplicza =
oly híg sár, mely — ha
rá toppintunk, csizmánkra szökik fel.

(ÜM.)
Pöszlek v. pészlek:
gazdasági mű eszköz-
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darabjai p. o. szekér v.
osztováta pöszlekei. Be
hitvány
ekepöszlekei
vannak I Te hitvány
peszlek I (Usz.)
Pötörke v. pétérke:
a szarufának az a beróvottan kivékonyitott
vége, melyet a koszorúfának számára vésett
lyukába állitnak.
Pözme v. pézme: apró száraz ágak. Eatrass
egy küs pözmét ősszel
(U. és Msz.)
Prozsmitál: feleslőleg
vonogatja magát teljesitni a parancsot.
Priinnyög: a tehénről
mondják, midőn bornya
után s a bornyuról, midőn anyja után esd;
mondják gyermekekről
is.

Puczik v. puczék: puczok.
Pufra: ingyen, istennébe (nevébe). De én
neked nem adok csak
ugy pufra, hallod-e t
Púja: gyermek. (Usz.
ritkán.)
Púmba: pontba, tűstént. (Usz.)
Purczan: lepurczan:
magas helyről leesik.
Lecseppen, lepottyan.
Putypuruty: fürj,
pitypalaty.
PUcsi: borjú. Me pücsi, me!
Pülü: pele = egy állat neme, mely a bükmakkon nagyon elszaporodik, elhizik, s húsát
és zsirját meg szokták
enni, (myoxus glis.)
Pölhészni: pelét fogdosni. (Usz.)

80

R
Rács: ostornyél nagyságú fácska, melynek
egyik végére szagos
hust kötve, folyóba bocsátják s erre a vaczkokból kibútt rákok a
hust csipkedve megfogatnak. (Usz.)
Bácskotol, rácskál:
rágcsál.
Bagymatol, ragynrat,
ratymat: ügyetlenül rakosgat. Ne ragymass
annyit tel
Rajtöja: lajtorja, létra. (Usz.)
Bakosás: rakodás, pakolás, helyeztetés. Ba.
kasgatás. Bakolódás.
Bánkódik: ráng, rándul. Ne ijegess, mert
úgy megránkodom belé,
hogy elesem.
Bánkor: elfojtott harag, (czinemintye.)

Bánkorodik: borzad
— rosz falattól.
Bapcson, rapcsont:
repcsen.
Bátotta: laposan sütött pánkó. A mi tojásból készül: tojás rátott.
Bea: reá v. rá; réik:
(Hsz.) réok (Usz.) =
reájok. — Biám, riád,
ria, riánk, riátok, riok.
(Cs.)
Béatanólni: rászokni.
Béabirik: reajut birtokul.
Béahuzintani,
réanyirinteni: rávágintani.
Beamereszkédik: rágebbeszkedik, ráképped,
ráképeszkedik.
BéaneszUdik: rávágyik — ingerülten.
Réanyügülni: rákötni
magát nyűgnek, bajnak;
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rászegődik,
rányügiti gél: röpdös; Bepingetni
— madárfiut.
magát.
Bepösöl: repes. BepöBéaszemlélni: ráissölt a szive; s a kis
merni — figyeléssel.
gyermek, mikor az anyja
Bébédözni: ijedezni.
felé terjeszti ki kis ke(Usz.)
zeit, és emelgeti magát.
Bebénczés:
jeszke,
(Usz.)
ijedős.
Bepsedni, lerepsedni:
Bebérnye: a százados
elöfáról mondják, mely henye módon ülni.
régisége miatt megodvaBesta: rosta. (Usz.)
sulván, csak külkérgei
Bétám, rétad réta:
maradtak; nagy reberrajtam, — ad, — a, rónye fa.
tok. (Usz.) rétik
(Homr.) = rajtok.
Bébzeni: sejteni —
rémlöleg; rébzet: révéBeteszt mondott v.
zet, rémiét.
vetett a puska: nem
Beczeficze: csipkeido- sült el.
mu cziczoma nőknél s
Botyesz: nem magas,
leányoknál. (Usz.)
nem is karcsú, sovány,
Beges: énekes — egy- hanem tömött tagokkal
házi s népünnepélyek alalkotott; retyesz gyerkalmával. Bégi szó; itt- mek, nő, marha.
ott Udvarhelyszéken ma
Bévézetös: csúnya, ilis hallható. Eljöttek a
letlen magaviseletű; réregesek: énekes fiuk, le
vízet: utálság. (Usz.)
gények.
Kezelni: hazudni. FéBeketés: rekedt hanlek rajta, hogy csak regú.
zelsz.
Benyeködni, renyőilBezes: a pálinka legni: tűnődve aggódni valami rosz miatt; re- eleje.
Biczálnl: tépni —
nyődi: töprengő. (U.)
ránczikálni — a haját
Bejtőke: rejtékfiók.
Eepdénczél v. repes- valakinek. Biczálja a
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farát — a szolgáló, mikor szitál. (Usz.)
Ribancz: rongy. Ribanczos. Menj a ribanezba. Eibirongyos.
Riggat: ríkat, bőget.
A népet megriggatja p.
o. a pap érzékeny be-

Szádévei.

Rigófütty: a reszelt
tésztában levő darabka,
melyet a nők ujjokkal
a reszelő baloldalához
nyomitva formálnak.
Rigojás v. rigoja-bolond: nyugtalan, házsártoB férfi, s kivált
nő; ijedős és nehezen
szoktatható barmokról
is mondják. (Usz.)
Rimog: rimánkodólag
sír.
Rlp: siritt: nyomit,
hatalmasan folytat, erősen rajta van. Jól rípi.
Rípjed, ne haddl Ma
jól pofon rippentelek:
csaplak,
rittyentelek.
Rípi vagy ropja a tánezot, a ki ügyesen tánczol.
Rippadoz: idétlenül
lármáz, visítva sikoltoz.
(Usz.)

Risszenteni: sebesen
elszelni.
Rityi: leány v. tyúk
= olyant értenek alatta,
minek lába kurta s vastag teste van, v. a mint
mondani szokták: testibe habarodott. (Usz.)
Rityi, ricsó. (Hsz.)
Rityolódó, rityálódó:
gáncsoskodó.
Ritty:
ostorcsattanás; ritty eg: csattog;
rittyenteni: ostorral nagyot csattintani, pofon
rittyenteni kézzel. Ritytyegteti magát: tánczolva egy helyben lógatja magát.
Rizámodni: ha valaki hirtelen megijed
némi nem vélt okból
s mintegy borzadás
futja el tagjait, mondják :
megrizámodott.
Megrizámodtak a lovak : hirtelen megijedtek.
Rivulni: ríni. Anynyit ne rivujj te!
SióJia: siró gyerek.
Robog: zuhanva dörög. Robogós: zuhanós.
Rocskol, röcsköl v.
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rücsköl: összegyűrni papiroskötést «tb., röcskölődni: gyúródni, ettől: röcsök: redő, rögecs, innen: röcskit kivenni.
Ródalni: rovólag vagdalni ; igy rearódalni:
rávemi. Ródaló fésze.
Rogy: gát robogója
alatti mélység, p. o. a
rogyban fereszteni a
lovakat. (Marosvásárhely.)
Rogya: ragya; (Hsz.
és Usz.) rotya. (Cs.)
Hogyog: ragyog.
Rokkan:
összébb
ereszkedik. Megrokkant
a szénabugja, az asztag. ügy elrokkantam
ttót: álomba merültem
volt.
Rókon: rokon. Az én
rókonom.
Róllam, — ad, — a,
róllik. (Hsz.) riollik.
(Cs.)
Romázni: földbehajtót játszani — kurta
hegyes gyakával.
Rongya: minden mosónemü átalában, még
a ma készült fejérnemü

is; rongyás: fejérnemü
áruló.
Rostika: rongy, foszladék. Bostollik, rostikázik: foszladozik.
Roszrügy: rosz gyerek.
Rőköl: sir, nem szippogva, hanem szünetesen bőgve. Annyit ne
rőköjj!
Rőkönyödik: rothadásosan eltorhul a fa,
faedény, stb.
Röstölő v. porsoló:
egyfülü csészécske.
Röv, rövebb: rövid,
rövidebb. (Cs. és Usz.
havasalján.)
Ruhavásár, czérnavásár v. leányvásár:
mikor a sokadalmi napok
közé vasárnap
esik.
Rözsnyicze malom:
kézi malom, és: kásatörő malom; puszta
épitetlen malmot is
mondanak igy. — Oláh
eredetű szó. (Usz.)
Rühölődni: súrlódni,
fészkelődni, nyugtalanul valakin csüngeni.
Még rühölődhetnél-eí
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Bájára — lépni, dolgozni: későre lassan.
Sajdul: sirül alattomban. Mellém sajdúla.
Salapi,
salapoló:
vmibe nagy sürgölődve járó, vmit megnyugvás nélkül untalan üző.
Sandalogni: halk s
lassú léptekkel v. sunynyogva menni az úton.
(Usz.) Sandarolni.
Sánta-arasz: előarasz.
Sántos: csengetyü v.
öntött pergő. (Usz. felvidékén.)
Sarangos: sarjangos,
jövéses — fatörzs.
Sárczi: vékony, sovány mint az agár.
Sárig v. sárog: sárga.
Sallat v. sollat: kényszerítve vallat, nyilat-

kozatra erőtet; zsarlat.
Ne sollass annyit!
Sármántyu: sármánkó.
Sarvalás: összeeresztése rézsútosan
két
deszka szélének. Sarvalatlan maradt.
Sarvalt: gyalult —
káposzta.
Sáspis, sáspi = áspis. Te sáspis teremtés!
Sasulni, sassudni:
elebbedni, lankadni.
Sátoros-kert: előbb
tövissel, azután feljül
szalmával födött, veszszőből font kert. (Usz.)
Lészás kert. (Msz.)
Savanyó: savanyu.
SavöszemU: igen világos — kékszemű.
(Usz.)
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Sébegni: sebesen beszélni.
Sébest, seb ten v. sebtibe: sebesen.
Sejmék: ingoványos,
mocsáros hely, hová
nem közeledhetni veszély nélkül. (Usz.)
Sékóra húzni: kérdőre vonni.
Sélét: serét, srét.
Sémérédik: kékül —
bőr, koszosulva, élesülve lesirül.
Sémmiléttenképpen:
semmiképen.
Sémminébe: semmikép — se jő. (Usz.)
Sérditni:
megserényitni; ma bizony megserditlek, ha még ámolyogsz.
Serége: seregély; seregéle: seregélyek, stb.
Seres v. sérüs: serzett, serültes — fonal.
Sérkeleves: zsemlekása leves.
Sérpetél:
szorgolódik, ratymat. Sérpitél,
szérpétél.
Sérszik v. sebzik —
föl, sértődik, sértidik.
(Hsz.) Siérszik: fáj.
(Hétf.)

Sérzik: sert kap, 8*
rülődik — czérna.
Sétár: sajtár.
Sied v. sijed: sülyed. Siedj el! (átkozódás.) Siedjek el ebbe
helybe, ha nem úgy
van!
Siffenteni: csisszenteni — lábával.
Sifletni: elé s hátra
vislatni.
Sijanni: sírni, visitni; sianva: riadva.
Siját v. séját: saját.
(Usz.)
Sijátság: erdőtlen sima föld, rónaság. (Usz.)
Sikajos: sikos — út.
Sikitt v. sikál: simit
— tapasztáskor.
Sikkan: csuszszan.
Sikkattyu: egy kis
gép az osztovátában,
a melybo helyhozett
csigákba a nyiistöt tartó
köteleeskéket akasztják.
(Usz.)
Sikla: ló csuklója.
Körme siklája: a csukló feletti két kis körme az állatnak.
Sikóttyu: az ekeágas orrát a tézsolával
összefoglaló, két vé-
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gén szeggel ellátott két
darabka fa. (Usz.)
Sllák: gyengén pislogó tÜZi.
Siláp: villáncs. Süápol: villáncsol T. csak
csillámpol, csillámlik.
(Usz.)
Simojodik: simul: simulódik — hozzá.
Simojogni v. somojogni v. sompojogni:
hízelkedve járni körül.
Simulni: takarodni.
Simulj inneni
Sinkopál: sompordál,
hizeleg.
Slnnyedeg, senyedeg:
rűh. Megsinnyedegesedett.
Sipitt:
sipánkodik,
panaszol, p. o. a sugori
fukar.
Siránk: siró — gyermek v. öreg.
Siringelni v. siringeni v. siringőzni: forogni, örvényzeni. Siringetni: keringetni. Siringi v. sirittö: vizforgó, keringő, örvény.
Siringézik v. surungozik: surrog — el a
füle mellett.
Siritt v. seritt: sü-

rög, forgolódik. Siritsd
Jankói Siritsd azt az
ekét. ügy megsiritlek
egy fávaL
Sirülködik v. sirülközik: osonkodik, surankodik — el, ki;
innen: körülsirülködni:
körülötte sürögni —
simánkodva.
Siserég: p. o. a vasas kerék esős időben
apró kövecses fövénynyel töltött úton mentében.
Sivadoz: riadoz, rippadoz.
Sivat: sivitozás. Sivol, zsibol: zsanál, cseveg. A verebek összegyűlve sivolnak v. zsibolnak.
Sod: kemencze Tedd
a sódba: a kemencze
alá. Sodláb: kemenczeláb. Sodódal: tűzhely
oldala, hol a tűz ég.
Olyan feteke, mind a
sodódala. (Köznr.)
Sodros: pödrött, sodrottos; és: vizsodros.
Sodrós: sodró erejű.
Sóe: sógor, sú. (Csán86.)
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Sohujt: sehol. (Cs.)
Sohult. (Hsz.) Suhutt.
(Kfsz.)
Sójtani: ütni, sulytani. Sójtós:
súlyos
ütésü.
Sokadozni: zsanálni.
Ne sokadozzatok anynyit, hallgassatok!
SokszO v. sokszé':
sokszor. (Usz.)
Sollani, follani:
akárhogy összeforrni,
rosszul forrni — törött
csont, v. letört oltovány.
Solló: sarló.
Sompordi: nagykunyorálva, sompolyogva
kéregető. Addig sompordált rajtam, hogy
csak odaadám.
Sonyorog: sanyarog; 8onyoru: sanyarú;
sonyorán.
Soros pálinka: erős
pálinka, mert csak az
ilyennek
van sora,
azaz: a pohárban felmenő gyöngye.
Sork: sark. Sorlcantyu. Sorkolat kenyér v.
sajt:
sarokról kerekítve szelt darab.

Sorzik, sorodzik;
gyöngyözik, a szeszes
higadék.
Sósdi: sóska. Lósósdi.
Sovájos v. suvadós
— homokoldal, iszap,
stb.
Sovállik: fejlik, sovárlódik — mogyoró
v. dió a tokjából. Sováljunk diót.
Suditni, megsuditni:
megsajditni. Mikor valaki fejszével
vagy
bottal az ütést nem
találja s a kezét megrúgja, megsajditja: ezt
az Udvarhelyszéki igy
mondja: megsuditja, a
Háromszéki: megsújtja.
Súgó: hol az egy bizonyos távolságig mélyebb s lassabban folyó viz oly helyre ér,
hol a kövek szinte kitűnnek a fenékről s
átgázolhatni
lábbal;
vizzuhatag, vizsekély.
Menj keresztül a súgón.
Suharcz: sovány, halmokon levő megkórósult parlag; asszu ron-
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csolékos puszta erdei
hely.
Suhogó v. súgó: jelent kopasz v. elkülönített dolgot. Tiszta
csupa suhogó vizzel él;
súgó v. suhogó szalma
— v. kóréval, = kóróval tartja a marhát.
Suhonczár: karcsú,
magas termetű ifju.
(Usz.)
Suj: süly. A súj
egyen megl
Sujlik: súlylik = nehezedik.
Sullódik: súrlódik.
Hezza sullódott.
Sunyni: magát meghúzni, lelapulni. A nyúl
megsunyta magát.
Suny ász: alattomos,
sunyi. Sunnyaszkodni.
Supákolnl: páholni.
Supál: megver, megkefél. Supátol.
Suppogató: cséplő.
Surdé v. surgyé:
derekalj helyett használt szalmazsák; dusza.
(Usz.)
Surintani: sikkasztani. Egy forintom vót
s azt is elsurintotta.

Surran-furran: illanvillan, hókusz-pókusz
módra.
Suttanni:
suhanni,
sudámlani. Meg se suttant a csizmája, úgy
ment át a hidon.
Sutu: kemencze alja. Bujj bé a sutuba
v. sutba. (Homr.) Hszéken a pest alá. Uszéken: a gócz alá.
Suvadj meg: gebedj,
dögölj meg. Suvadjon:
egymásra menjen; pl.:
hadd suvadjon az a
munka.
Suválni: diót zöld héjából kibontani. (Homr.)
Suvasztanl: sújtani
— főbe.
SUfUte: sok készülődés, kefélődés. Süfütölni v. sifitelni: súrolni, kefélni, cseszegni.
Sülien, raegsüllen: a
tűzhöz visszatett megkevert puliszka. Süllent eni: szelet ereszteni — hang nélkül.
Deák südő süllentő,
(gunymondat a tanulókra). Süllög: süledez,
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p. o. a viz, mikor a
forrás előtt némi sirás
forma hangot ad az
üstben.
Slirülködik: férkőzik. (Cs.)

Sütkölödni v. sütkörészni: sütni untalan.
Sütkörélni: verőfényen süttetni magát.
SUstite: süsögés =
susogás.

90

Sz
Szacskálni v. szakicsálni: szétaprálni.
Szacskába váglak!
Szád: nyilat, p. o. fazék, barlang, hiu, kemencze száda.
Szádokfa:
hársfa,
melynek héjából tavaszszal kürtöt csinálnak.
Sza, Bzc, p. o. fusssza, teddsze. Szag, szeg
— fusszag, ritkábban.
Szaggatni: halálozáskor harangozni különkülön a harangokkal.
Szaj: vékony jég,
első fagy a vizén.
Szajlik: heged a fagyni kezdő viz. Bészajzik:
béjegedzik vékonyan.
Szájbeli — ökörnek
mondják sok helyen a
hojszást.

Szájkó: szájas, tátott szájú.
Szaka: kerék falából, abroncs rovásból
kitört darabka. Szakát
vetett kerék v. abroncs. Szakája lett a
disznónak — az ínye
szélén, ajakán.
Szakadat: szünet, p.
o. nincs szakadatja.
Szünetszakadatlan itt
regnál rajtam ez a
gyermek.
Szakadék:
legkarcsubb hosszú darázsfaj. Megmarta a szakadék.
Szakadkozlk: fáradság v. betegeskedés
által elgyengül, fogyogat.
Szakáj v. szaka: rovaték az abroncson.
Vágj szakát neki.
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Szálka: elvékonyult.
Be szálka tested van.
Ugyan szálka ember.
Szalvalni: szalulni,
hornyolni.
Szállalódik:
késlelődve — dolgozik.
Szánasság: szánnal
való járás, kereskedés,
mint: szekeresség. Elment szánasságra. (Usz.
felv.)
Szárika: babó, suba.
Szármálódik:
származik. Nem rég szármálódott falunkba, mondják az újonnan települtröl. (Usz.)
Szedett — védett:
rendetlenül szerzett.
Szédő: áruszedő —
nyerészkedés
végett.
Rongyszedő.
Szégéje: zugoly, kis
kamara.
Széget: sziget, vizkanyarodásnál v. határszélnél való térszeglet.
Szégrejáró: kikapó,
kicsapongó. A gazda
szegrejárácska:
korhely. Az asszony szegrejáró v. jó tánczu: fér-

jén kiviil más ember
lián is kapó.
Szejke: nehéz italu,
büdös forrás-viz. Szejkes — hely v. viz: salétromos, timsós forrás.
Székétlö-szém: p. o.
egy székétlö szemet
sem hagyott.
Székláb:
lugzóláb,
lugzó cseber kecskéje,
Széjés v. széjjes:
széles. Seéjjehosszatjába: széle mentire végig.
Szeléndök v. szöléndök: szilindek. (U.)
Szellengél: lebeg.
Szellédik: szellőződik.
Szémécsélni: szemet
ellegetni — malacz; é9
ember is a főtt bab,
borsó stb. szemeket.
Szémércsegés:
szemercses,
szemergősszemlekéss, fövényszemekkel eltelt, bérakott
tárgy, u. m. fénkő, fövenykő, többnemü érczanyakő.
Szémércsél: szemerkél, szemenként szedeget v. válogatva eszik.
(Hsz.) Szömörkél. (Usz.)
Szémérégni: buzogni

92

— felgyöngyözve, pl.
borviz v. szejke.
Szémérike v. szémérkefenyő = borsfenyő.
Szémérketuró: fenyőmagos turó.
Szemet: szemét. Szemet-envber.
Szémléltire: mintha
szemlélné. Szemléltire
közeledett hezza: mintha ismerné.
Szémők: nagyszemii,
fekete szemhéju. Szémők: szarvasmarha neve.
Szémunczia: elment
minden szémuncziástól
= úgy elment, hogy
egy magva sem maradott. (Usz.) (Oláh származású szó.) Szelemuncza. (Hsz.)
Szén v. szény: szin.
Halálszényt
vátott.
(Usz.)
Szén-szapora fonás:
a falusi leányoknál igy
menyen végbe: Ha egy
házba összegyűlve több
fonóleány van, kivesznek a tűzből egy izzótüzet, s teszik a tüz
eleibe. Elkezdi a legidősebb leány, nyújt

egyet, s rendre mindegyik; ezután esmét
az idősb kettőt
s
rendre mindegyik s igy
tovább hármat, négyet
stb. s a melyik leány
nyújtása alatt az izzó
szén elhalt, annak büntetésül a szeretejét ki
kell kiáltani, a kisebbeknek pedig a szék
alatt átalbúni.
Szénétálni, esszeszenetálni: tukmálni.
Szénteni, mégszénteni; megsejteni. — Megszüntettem : megsejtettem a dolog titkát.
Megszentette a tolvajt,
hogy nyomozódni kezdtek utána.
Szépögetni: pl. sertést megszépögetni —
meghizlalni. (Usz.
Szép-szérént v. jószérént: szép szerével.
Széplet: matat portékák közt zcklet, szeleskedik.
Széréten-széjjel
v.
szertédenszerte: szerteszét. (Hesz.) Szérétönszéjjel. (Usz.) Szértibe:
szanaszét.
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Szeribe futó: bika
alá való. (Usz.)
Szerittóve: szeritejtve.
Szérnyii: szörnyű.
Szészélődik: gerjedez.
Szészpétólni v. szépétélni, v. szészpételődni: rakosgatni — motyókat, nagy készülődéssel tenni valamit.
Szétexn, v. uszékiesen: szötöm: morzsa,
ezemer. Egy szétémnyi
sár, por.
Szidd ki az arcodat:
fúdd ki.
Szigony os: szikányos,
záklás szélű — kenyér,
mely bele és feneke között nyomult, tippant,
vagy szalonnásan sült
Szik: szék, pl. tojás
szikja; a káposzta szikját inkább czikának nevezik, az oldalczikákat
czirának híjják.
Szilakolnl: aprálni —
szét szilakba vagdalni;
szildnkodik v. szilánkozik: aprul, vékonyul —
el. Sziláncsolni v. szilángolni: szétfosztani »zilokba.

Szilánk03: szíjas —
fa.
Szilányodni:
vékonyodni, silányodni.
Szilimány, szilimák:
szikár, hitvány, vékony;
élhetetlen.
Szilony: hasogatott
apró porongy vessző,
mivel az abroncsot öszszekötik. (Usz.)
Szimirkál: matat, keresgél, pL a tyúk a szemétdombon.
Szimmantani: büzölinteni. Egyet rajta
szimmantott. Szimmaníom, hát olyan büdös,
hogy...
Színajj v. szín: kocsiszín, fészer, árnyék,
ái-nyékalja.
Szinkóczl: ibolya.
Szinteg,
»zintég:
szinte.
Szinfil: szinleg, iirügyösen — tenni; és: színire (szényire v. szénire) nem fonákul ölteni.
SzinUltig, szinyártig:
izinig tele — tölteni.
(Usz.)
Szlp: szív, mar. A
ganár — himlúd —
megszlp.
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Szipirtyó: elaggott, Szonnyan vótam egész
nap.
vén, szipa. (Usz.)
Szopacsol: szopogál.
Sziringozik: preczkeSzorogni: valamivel
lődik, parisztozik — víz
sietni.
lezuhanáskor.
Szorong: szorító fa.
Sziikotálni: bizgetni,
(Usz.)
bolygatni — tüzet.
Szortyos: szipókás,
Sziváj, szikáj: szívós,
szipogó, taknyos.
ragadós.
Szöm: szem. Mind
Szivalkodik: szikkad,
keményülni kezd — a szömlő-szömig vagy szömötlő-szömig megöszi a
sár.
Szömtő 'Szódara — szófia be- eserösnyét.
széd: találmány, köl- szömbe: szemtől-szembe.
(Kfsz.)
tött, gyártott hirbeszéd.
Szódé: mohón evő,
Szömérem-szó: szekapsi, kapdáncsi. Ugyan
mérmet sértő szó. (U.)
nagy szodésággal vagv
Szőnye:
hamuszín
el. — Ne egyél oly szószőrű bárány, mely sem
dén v. szódé módra. fekete, sem fehér.
Szodéskodik
fejérnép
Szőrös füge: egres,
körül.
köszméte.
Szörre-szörre: felválSzokatlankodik: tatólag. (Usz.)
pasztalatlankodik, féretSzöszpök: a fonó aszlenkedik, vadaskodik.
Szokotál: számit. Fel- szonyok — hogy nyálok
szoTcotáXom, mennyi kell gyűljön, egy kevés öszszecsombolyitott szőrérte.
Szomoján:
panasz- szálat a szájokban csombolygatnak.
hangon, szomorán.
Szonnyadni:
konySzulák: fü neve, és:
nyadni — fü szárazságfulánk. A méh a kezemkor.
be eresztett® a szulákSzonnyulni, szonnyu:
ját.
szomjulni,
szomjú.
Szúlffi: fü, m«lylv»l
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tölődik: álmosan alig
sötét — vöröset festekél fel, alig halad dolnek.
Szunyái: szunnyákol. gával.
Szőtemény: szövet,
Szunyi: aluszékony, szukelme.
nyáta, szunyita.
Szőttes: szöttnemü,
Szupojkó v. szupuj- háziszőtt. Szövül: szövőkó: tojásdadon hegye- dik — le. (Hétf.)
sülő, karcsuan elvékoSzilrkönyet v. alkonyuló. Szupujkó betűnyat : szürkület.
köt vet.
Szürmölni v. szürSzuráta: leány-ját v. csölni.
drusza. (Uszéken ritSzűrőnkéi: vékonyan
kán.)
csorog, csoronkál, csoSzuszma, szuszmota, ronkázik, vékonyan szüszuszimuszi; aluszékony rögét.
munka, mely közben a
SzUrU: szérű.
munkás, mint álom közSzUszögni: szivárkozben — szuszmotol szusz- ni szüszörgő hanggal.
motolódik. Ne szuszmoSzüvell: szeret. Soha
táljl
sem tudám azt az emSzöszmet v. szöszmö- bert szüvelleni. Szüveszbátortalankodás;
te: giz-gaz fonal, v. tés:
ellenében: szunyerés.
szösz hulladék. Szöszmö-
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T
Tacskó: poronty, kölyök.
Tácsó, tátombák: tátott szájú, együgyű.
Tácsog: szájtátva bámészkodik, ámolyog.
Tagbaszakadt: teljes
idomos termetű.
Táhát: tehát. (Usz.)
Tajak, tajk: hitvány,
tatar, tojmák, elromlott, elitult-fitult. Megtajkolni, megtatarozni:
valaminek hiányát kiigazitni. Eltajkult a
kézmű — eszköz. Ne
fogd azt a lapátot olyan
tajk módra 1
Tajdok: hitvány, tatar.
Tákos: ták-ember, haszontalan, erélytelen —
a tăk-ról véve, mely jelent csizma- v. bocskortalpbélést, szakadt bőr-

darabot. Nem leszek
senki tákja. Tákszer:
tatar portéka.
Takulni:
takarodni
— el, szem elől; innen
takulj!: lódulj, takarodj!
Talabor: kis válluforma fa, melyet kerékkötő láncz helyett lejtőkön a kerék fala alá helyeznek, hogy megkíméljék azt a koráni elvásástól.
Tálas:
pohárszék,
edénytartó.
Támbálódik, támbáskodik:
kapaszkodik,
hogy felálljon, nagy nehezen tesz vmit. Feltámbáskodott a beteg.
Tamplom,
taplóm,
teplom,
támpolony:
templom. Menyek a
támpolomba (Usz.Hétf.)
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Tanál: pászol. Jól tanai neki. Jól egybetanálnak. Jelenti ezt is:
megtörténhetik: el tanálja veszteni.
Tanól: tanul. Tanoló
gyermek.
Tanórkapu: vetéskapu
a falvak végén; mondják porgoláczkapunák
is.
Tantalogni, tantogni:
mélázva bandalogva járkálni. Tantali: mélázva
magát — felejtő.
Tanyitt: tanit.
Tapota: elé s hátra
járás-kelés — házban.
Tapotálni.
Tapsi fUles: igy nevezik némelyek a nyulat
Csikban.
Taraczk:
vassalak.
(Tkón.)
Taré: taraj. Kakastaré.
Tarliutt: torhadt —
széna.
Tariskó: kis tarisnya.
Tartozatlanul:
tartózkodáa nélkül. Hja
mc-gharagitassz, tartozatlanul agyonütlek!
Táss: társ.

Tataló: teljei ügyefogyott.
Tatar ember: a kinek
kezén minden elromlik,
v. a ki ferde bánásu,
rosz erkölcsű. Tatar szerszám: rosz eszköz.
Tátó, tátondi: tát«gó, gyáva, táté, tácsó.
Tavaszfélt:
tavasz
táján.
Távó'ról: távolról.
(Usz.)
Té: téj; tekút: téjkút; verté: vert téj.
Téboju: tébolygó, tébolyodott.
Tehen: tehény.
Tejosleg: teljességgel.
Tekerés: tekervénye»
— beszédű, lelkű. Tekeres — facsaros.
Tekervény:
madár
neme. (Usz. és Hsz.)
Teli: teletölt. Teli
van suvadt magyaróval:
büszke semmire. (Km.)
Telenesteli: csordultig.
Télléget: teddegél, s
igy: elleget, velleget.
Téltul: imigy-amugv,
imitt-amott. Téltulozni:
téltul tenni — imigyamugy.
Temhetetlen: Temén-
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telen. Temhetetlen sok
marhája van.
Témlecz: tömlöcz.
(Hsz.) Tömlecz. (Usz.)
Temonda: költött hir,
hazugságnak elébbadása, s elébbadó ja; innen:
temondálni. Temondafészek: pletyka.
Témpe: tórpe: törpe.
Tempó: timpó: fogás.
Ténférég: fénfereg.
Teped: vmibe beléragad, — belémarad, tapad.
Tépég: ugy mozog,
hogy a dolgának nincs
láttatja. Tipég-topog,
mind a tojó récze.
Tépélák:
ügyetlen,
rosznövé8Ü, és: kapczabocskor. Látszik, hogy
tavaszodik, met az úton.
elhánták a tepelákot.
Tépelődni: forgódni.
Tcpesz: tapasz. Anynyi a virág ezen a fán,
mind a tepesz. (Usz.)
Tepe-tupa: ügyetlen
járású.
Tepsedni: tespedni,
szétnyúlni. Tepsen: ugy
eltepsent, mind a béka.
Tépzélődik: Ugyan

tepzelődik = szorgosan
rakja magára öltönyeit.
Térdépéi, térdépéi v.
térgyépél: térdel.
Téréfa: tréfa. (Kfsz.)
Tereperéi, tereturál:
értelem nélkül mindent
összebeszél.
Terittézik: terjegeti
magát; innen: leterittézik: földre heveredik.
Tőrönget: téreget.
(Kfsz.)
Térül-férül: térül-fordul.
Téstkötése: testalkat;
innen: jó kötésű teste
vagyon. Jó kötésű marha.
Tétén: agyba — ütni.
Ma tétén sujtlak.
Tetéz véka: Tetéz =
tetézett vékát kapnak a
cséplők.
Tetős-teteje: éppen a
tetős-totejibe állott.
Tibéjédik v. tébojodik, tibéjég: bódul —
tyúk stb.
Tidó: mécses, egy
száraz, vékony meggyújtott nyírfából v. pozdorjáből. (Erdv.)
Tilibógyi: ügyetlen,
féleszű.
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Timény: tömjén.
Tincsélni:
tincsenként szedegetni; kendert tincselni. (Hsz.)
Tincselödni: sanyarán
dolgozni. (Usz.)
Tincs-föd: kis hasáb
föld.
Tinö-biné: apró marha.
Tinótorty: gomba neme.
Tiponyó, tipos, tippadt: tippanós, tésztádad, pl. a kenyér, ha
nincs tökéletesen megsülve s kevéssé ragadósan, csirizesen marad:
mondják a sárról is. Tiponyodik: tésztásul.
Tiria: térjék, mákony. A gyermek ha
nem alszik, adj neki tiriátl
Tó: tova. Allj tó,
menj tó. (Tkó.)
Tojadék: vizturadék,
zákány csomag. Tojni:
tolni, taszitni.
Tollázni, megtollászni: megtépni, megverni.
Tolló: tarló; tollózni:
tarlózni, böngészni.
Tongyó, tonyhó: tu-

nya, rest, hanyag fejérnép.
Tonya: kis kövér fejérnép, és: tócsa, álló
viz. (Erdv.)
Topicskál v. tapicskál
sárban v. szárazon is.
Topol, topoczol; tapos, potyol.
Topócsos v. topótyos:
tapadozott.
Topp: egy toppot sem
menyek = egy tapodtat sem.
Torbékol, toborékol:
bugyborékol — pipe a
vizben.
Torha, torhonyó v.
torhány: torhadt; torhány ember: tunya.
Torha fa: lágy anyagú.
Tornáncz: tornácz.
(Usz.)
Torty: buggyanós része a bőre szabott ruhának; tortyos nadrág.
Eltortyosodott = elhagyta,
elhanyagolta
magát. Tortyan: bugygyan — vizbe göbbögtetett vászon. Tortyollik: bugyoglik; tortyong: tátong — örvény. Tirtyeg-tortyog,

100

mint a vén ember;
torty ember.
Tót-lant pléhböl való
bolti kolomp a marhák
nyakán. (Usz.)
Tót-répa: árticsóka,
csicsóka répa. (Msz.)
Tovonnat tovonnét:
tova onnét. Tova: mintegy, körülbelül. Tova
husz-huszonötöt kapott
a fenekire.
Trókis: pereszlen.
Tudnivalóst: tudnivalóképpen.
Tujántul: tulján v.
kelletin fdjüL (Usz.)
Tulu: tollú. Tolv: nem
jár, hanem jár: tolvat,
tolvas,
eltolvasodott.
Tolvat fosztottam
=
tollút téptem.
Tunya neki: kitelik
tőle v. könnyű neki,
számba sem veszi, nem
is alitja. Tunya a nagy
gazdának nagy asztagot
rakni.
Turzik v. turosodik
— a seb. Megturosodott
a ló háta, mert talám
sokan ülték, s a közmondás szerint: közös
lónak túros a háta.
Tusakolni, v. tusolni
(7)

— fegyvertussal, tuskölni.
Tusz: zuvat, vita, és:
hasonmása valaminek.
Tusszát fizetem; visszatuszolom. Tuszolni: zuvatolni,
tudakozódni,
pletykálni.
Mondják
még: tusszogatni. —
Mind azt tusszogatják,
hogy...
Többég: többé.
Többesleg: a mi
nincs egyesleg.
Többünnet, többüve,
többünt: több helyről,
több helyre, több helyt.
Töcsek v. tökencs:
törpe, csökevész — ember.
Töcsköl: döböcsköl.
Tőérő: tünyi értékű,
pl. egy tőérőt se lopott.
Tőkéd: akad, fúródik
— hegyével belé; innen:
tőkeszt; tőkedez. Belétőkedni: kötölődni vkibe.
Töksi: tökfilkó, buksi.
Tőleg: tövinél fogva,
alaposan.
Tömés: folyóviz által a partjain álló élőfák gyökerei közé gyúródott ágbogak alatti
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mélység. A tömésben
lakik a hal.
Tömliöl v. dömhöl v.
dömzsöl: töm, gyúr.
Töngör: tenger. (Usz.)
Töngörög: höngörög,
gurul. (Usz.)
Töngöj:
tengely.
(Usz.)
Töp: köp. Letöpte.
Töpöri: összeszáradt
testii.
Töpröndi: töprenkedő. (Usz.)
Törmelék: gabonaroncsalék, törek.
Törmölni: morzeolni,
eddegélni.
Törmölék:
uti pogácsa.
Törnyős: túros fejű,
és: semmirekellő.
Törzselék: izék, száraz aprólék. (L. törmelék.)
Tősleg v. tövesleg:
tövestül, tövével.
Tösténtésén: a tösténtnek legrögtönibb értelme.
Tflsül v. tősön: tövével együtt; tős-tőből:
merő-töveetől, egész tövigből.

Tőt mult: pl. azóta,
bizonyos időköz után a
tárgy elhallgatott, bizonyos ideig nem lendült.
Azóta tőt-mult az idő, s
egyszer aztán . . .
Töveszteni: tövéből
kifeszitni.
Tőzölni: tűzdelni.
Tővös: répa. (Homr.)
Tügyes: a fejsze és
hasi tószeg éliről mondják, mikor hirtelen öszszeköszörülik v. faragják s e miatt az élin
fcljiil mintegy martja
marad, — mondják a tü
éliről is. (Usz.)
Tündörögni: villogni.
Tür mellé!: a mely
ökör nem türi, hogy a
szarvát megfogják, hanem önkényt a járom
mellé áll, annak szokták
mondani, mikor be akarják fogni; = átvitt értelemben a háborgó házatoknak is. (Usz.)
Tűs: tövis, tüske.
(Tkó.)
TilszeJ: tűzhely. (Usz.)
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Uc8u: OCBÚ, gabona
alja.
Ucsuodik: ócsudik.
Uddég: ugy de. TJddég hát az igazT
Udor, odor: csűrben
bnza és takarmány tartó
hely főidtől fel a koszorufáig. Ha istálló
van a csűr alatt, az a
feletti fedélüreg neve:
pajta-féle.
Ugri: fürge kis enrber.
Ugyancsak ? :
ugy
van-é hátt
Ugyanvalóst: ugyun
valójában, még inkább;
pl. ha valaki, 6 ugyanvalóst kitett magáért.
Ungat: érthetetlenül
nyünnyög magában s
nem felel tisztán a kérdésre. (Usz.)
XJnnyan: olyan; inynyen: ilyen. (Tkó.)

Unszolkodik: kénytelenkedik.
Unszolog: v. unszorog: kénszereg.
Urusság: orvosság.
ürusember :
orvos.
Marhaurusos,
dühüurusos.
Usdl: = osonj, fuss!
Utaján, legutáján:
utói, legutól.
UtczabUtU:
utczavég.
Utkelő: az a hely,
melyre út nyilik. Nagyút-átallcelSbe: azon földek lábján, melyeket az
országút derékba metsz.
Utcsat: utcsap; pl.
az a fogadó épen utcsat jóba esik. (Homr.)
Utczaszöiibe: házsorba az utczán végig.
Utókelet: utóáru, vásár utolja.
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Utószedet: utóján
szedett gyümölcs.
Utóznl: utóijára hagyni — ütést v. vitelt a
kártyában.
Ut válamatja: válaszút torkolatja; az a
tájék, hol az út elágaz.
Uzsokál, uzsukál:
kéreget, az emberek
nyakán van = regnál:
czigány — alamizsnáért, gyermek a szülőinél vmiért alkalmatlankodik. Annyit ne
uzsukálj! Rajtam ne
regnálj.

Udő: jelent esztendőt is, mint: ezelőtt két
üdővel. Az iidőn: az
idén = ebben az évben.
Ülemér: megült méreg állatok tölgye dagadásában. Űleméres
juh.
Üvecs: két éves fekete bárány. (Cs.) Kirlán. (Hsz.)
Üz: bűz, illat. Űzölni, megüzölni: virágot
megszagolni. Üzöldsze
meg! Jó üzü a rózsa.
Üzi az eszit: fitogtatja, — ügyetlenkedik.
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Vacakolni v. vacskotolni: összenyomódni — pocsolni a leves
gyümölcsöt.
Vaczkondozni vagy
viczkándozni; igy is:
vaczkondani, viczkándani.
Vaczogni: p. o. a
tyúkok, ha róka v. görény zaklatja és mikor a gyermeket vki
csiklandva kaczagtatja, olykor igy intik:
ne vaczogtasd azt a
gyermeket.
Vadaskodik: szokat lankodik.
Vadka: haszontalan
maradék a pálinka nagyoláskor.
Vádolni: utána járni. Ezt a leányt nem
igen vádolják a legények. (Usz.)

Vaégy, vajegy: vagyegy, néhány: vaj eoceer :
néha. Ne részegeskedj
örökké, vaj-egyszer a
viz és megjárná. Vajhogy: akárhogy; vajmint: akármint.
Vajnok, vojnok: vakszeme embernek. Dörzsöld meg itt a vajnokomot.
Vakhoncsok: vakondok, és: vakondok túrása.
Vakisa: fekete szemkörü fejér juh; innen
mondják valósa szeműnek a kecske, bika,
ökör, tehén, sőt nagy
fekete szemű, szemöldökű, de fejér bőrű
embert is. Szemök.
Vakjos: rövid látő,
vaksi.
Vaksipila :
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ügyetlen, ki jó szemmel is rosszul lát.
Vállaközös:
széles
vállú, vállas. Vállfokon: vállahegyén, válltön — ütni. Vállintani: vállat vonitani,
és: vállal emelinteni.
Vánszori: beteges.
Vanyalittani: hirtelen készitni vmit, pl.
ha egy szegényebb
gazda némi dibdáb kertelést készített, mondják: vanyalitott. Igy a
gazdasszonyok is mondják: egy küs vacsorát
vanyalittok. (Usz.)
Vanyiga:
gyáva,
gyenge, mint a venyige.
Vápakotyás v. vápahupás: hol dombos, hol
gödrös változatosságu
— helyek; Hápahupás
is.
Varizsálni, harizsálni, habargatni: tüzet
szénszitóval
megvájdozni, hogy jobban
égjen; elhalargatni.
Vasaló: téglázó Téz;
szabók téglázó vasa.
Vaska, vaskó, vaska-

kés: nyeletlen kés.
Péndi kés is.
Vasmag v. vasmat v.
vasmati: erős, köpczös.
— Vaskár is.
Vasszar: vas-salak.
Vasszér: vasnemü.
Vaszok: jelenti az
állatok tanyáját, fekvő,
búvó helyét, kutyák
hálóhelyét,
(vaszkot
vájt: ásott magának
a szalma tövibe), a
puskavessző helyét, a
lűdlás-gerenda
odrát
(fánez), mibe a hidlásfák végei belefeküsznek; szekérben lajtorjaáll fekvése helyét a
párnafán; valamely szerelmes v. gonosztevő
tartózkodási v. mulató
helyét, szállását; innen:
vaszkába siet, belétalál
(illik) a vaszkába, jól
találja vaszkán magát.
A nyulat vaszkán lőni.
Vaszkolni: vaszkán igazítani — sertés.
Vaszora: tehénnek
nemirésze.
Vátahota: zuvat, szófia beszéd; és: kétes,
bizonytalan. Vátahota
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dalog: kétséges eredményű.
Vátig v. váltig: alkalmasint, jórészt, csaknem, szintén. Vátig
olyan: nem éppen, de
kevée hiján akkora és
olyan valami. (Usz.)
Vát, vált, és: hajlékony, pl. jól vát a
hangja; nem vát a
hangja: félhangon énekel ; ésszevátnak: egy
hangon énekelnek —
és: összebeszélnek, egy
húron pendülnek.
Vátott: színehagyott,
elszigorodott.
Milyen
vátott vagy!
Vé, vém, véd: vevé,
vevém, vevéd; vók: vevők ; vétek: vevétek.
Igy: té, tém, téd, tők,
tétek, ték: tevém, tevéd, tevé, tevők sat.
Ténk: tevénk stb.
Végésleg: vég számra. Végeszakadatlan:
pl. mind tart végeszakadatlan, azaz: soha
nem szakad vége. Végeszakadtával v. végeszakadtán : végeztén.
Végrejárás: nyomo-

zás; a végirejárás, végrejutás.
Végyéskédik: közlekedik, társalkodik —
hozzá nem valókkal.
Vekkedéz: félve tart
vmitől; erősen vágyik
vmely birtok után.
Vekkenni: úgy leesett, hogy ugyan megvekkent.
Vencsén v. vencserlő: malomkerék módjára forduló, fonáltekerő kisded gép.
Vendégláb: lábpótló,
Vendegségfia,
tor fia:
nyalánkságul
hozott
édfalat.
Venike: venyige.
Véra: gyulád ás a
szarvasmarha és juh
valamely tagján. (Usz.)
Verittézik: verejtezik, veritékezik.
Verté: vert tej, vajavett savanyu tej.
Veselkédnl:
vesejkedni: erőlködni.
Vesd el magad:
nosza szaladj, iramodj!
ügy fuss, mind az elvetett karika.
Vesdi, vess, v. vers:
verseny; pl. vesdit, ves-
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dibe v. verset futni
vkivel.
Vességetés: hessegetés. Érti a lud a vessegetést. (Km.)
Vész: romba fekvő
erdő, cziheres-bozótos
hely; innen: vészfa v.
feküfa; igy: málnavész.
Veszelés:
csapógát
kötés apró vesszők s
czövekekből, v. valamely birtok megvédéséül a folyó mosása
ellen.
Vesződi: türetlenkedő.
Vesztég v. veszteg,
ü l j vesztég. (Usz.)
Vesztig, vesztire
erőlködni; vesztin v.
veszőbe indul,
jár.
Vesztibe lcerestük: mintha elveszett volna.
Vetekedés; elvetekedett — a seb; elvetemült — ember; elháromlott — marha, portéka.
Vétni: téveszteni, felejteni. Véti a tréfát:
nem fogja a tréfálőzás.
Vetődséges: hányt-

vetett sorsú, hányódó
vetődő.
Vétt-ár: vét-ár; pl.
vett árán adni.
Vicscsan:
marjul,
csikkan.
Viggatni:
kedvre
éleszteni — fel, pl. játékra viggatni vkit.
Vigyitt: vegyitt =
társolog, együtt mulat
(férfi és nő). Nem
akarok veled vigyitni.
Vigyül: vegyül. (Cs.)
Vihorogni, vihogni:
nevetőleg
agyarogni,
virrogni.
Vikota:
szó vita.
(Homr.) Ne vikotálódjatok. Nem kell olyan
nagy vikotát csinált abból a dologból I A házas felek egymással vikotálnak.
Világló: égő mécs,
forgács gyertya; ha
valamit keresnek, szétv. kinéznek, pozdorját: világlót gyujtnak.
Villáncs: éji őrtűz;
gyenge tüz; villáncsol
— a tüz- v. gyertyavilág: fel-fellobban.
Villöget: (Usz.) Viliéget. (Hsz.) Viddegel.
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Vin: vén; vinyebb:
vénebb. (Arsz.)
Vlrgat:
gyermeket
ríkat, boszont. Miét
virgatád megí
Virgó: két fél közti
peres
hely,
melyet
mindkét fél magáénak
tart. (Usz.)
Virhuszik:
bőszül.
Virran: bösszen reá.
A sertés — mikor a
kést érezte — nagyot
virrant.
Virics: pálinka tisztáláskor az üst fenekén való maradék; ugy
raárczius vége felé furdalás által kifacsart
édes leve a nyírfának.
Virikkélni:
virasztani. Fenvirikkelni —
éjjel.
Virjad v. virnyad:
virad.
Virnyő v. viskó: hurubánál s kalibánál
valamivel elébb való s
közönséges lakóhelynél
csekélyebb
házikó.
(Usz.)

Virrogás: viszongás,
zajos élbeállás.
Viszkolódik v. vaszkolódik: fészkelődik.
Viszkota:
szeméthely, elhevert szemét;
igy: vaszkota ugyanaz
értelmű.
Visszáros:
visszás,
tekeres, facsaros, pl.
visszáros fa, mely nehezen és nem egyenesen
hasad. (Usz.)
Visszálnl: újra eljártatni — beretvával.
Visszánoz: viszonoz.
Visztér: elsilányult
képü.
Vityálódni, vikotálni: élezés szóváltásokba vegyülni, kötölődve
vitázni;
legénkedni.
Ne vityálódj velem.
Vonittóra, vonittósan: nem bogra, hanem egy vonittással
oldhatólag — kötni.
Vos: vas;
vosol:
vasal. (Arsz.)
Vőfé: vőfély.
VUselni: viselni. (Usz.)
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Zabtócs: vízzel meg- szár — és kevés csomforrasztott
zabliszt, borddal, tojással és tejföllel feleresztve.
miből a kiszi készül.
(Usz.)
Zándori, zándor emZáhol: üz, kerget; ber = minden semmiségért ingerkedő, czielzáholta a farkas a
vódó, háborgó. — Zdujuhnyájat.
dorodik : haragra lobZajlik: jeged, fagyni
ban, mordul. Esszezánkezd a viz.
dorodtak: összevesztek.
Zakota: sok mindenZándorog: háborog, veféle rendetlenül összehányt bútor egy ház- szekedik.
nál. Zakatolni: a bútoZángor: mészárszék.
rokat s más eszközöket
(Hétf.)
hányás-vetéssel döntöZavara: kertcsinálásgetve zajt, zörejt csira használt nagy hanálni. A kamara teli
sábfák. (Usz.)
van zakotával. Innen:
Zelletség v. zelhetcakót a ember: ki minség: nemzetség, atyadig láb alatt van.
Zakotás: hszéki na- fiság, hozzátartozók.
Zene - zuna,
zengegyon használt nyári
zunga: zaj, szózaj. Zenétel, disznóhússal főzgecungástól: minden
ve, sok saláta, tárkony,
petrezselyem, hagyma- portékától.
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Zérég: zörög. Mégzergetém a csontodat.
Zig-zug v. zege-zuga:
szik-sz&k, és: sok hányódó portéka, szakszina.
Zinár: romlott erkölcsű, rosz ember. A
gonoszság legfőbb mértékét fejezik ki pedig
Uszéken, midőn vkinek
ezt
mondják: italhalál!: a roszban megátalkodott, más embert
mintegy átszegző, gyilkoló szemmel néző, s
ördögi gyűlölettel tekintő*
Zivar: zivatar. (Usz.)
Zoána, zuána, zuhána, ziána: a fagvgyáért, zsírjáért kifőzött kövér kecskének
megmaradóit húsrésze.
ZuhánAs hús. Ményék
n
ziánára:
kifőző
helyre.
Zúgat: rebesget —
hirt. Erőssen zúgatják,
hogy stb.

Zuhota:
hurut ái,
nf.thahurut
Zunnog; zsibongva
dong — a méhek háborgatójok körül, a
kézből elhajtott heugergő lapos kő, vagy
ostorhegybe — csapóra
— kötve elhajtott kő.
Zuvol, zuvatol:
pletykál, szót hajt, zúgat hirt Zuvat: utczahir, pletyka.
Zurbolni, zurubolni,
zuburolni: zavarni, gübiilni — vizet
Zúzolni, össze hurolni, flnyelni;
innen:
összezúzolődik.
Zökken, zokkan: megrokkan, v. rokul — lejebb száll, még pedig
esve. Zölcötés: zökögős
— út.
Zöld külü: harkáj
neme.
ZUrmöl: szelesen havaz.
Zsába v. píp: szárnyasok nyelvbaja.

* E különös alkotású mellékszó igazi értelmét
esak most ismervén meg, nem éppen a maga helyére, ide szúrtam be.

111

Zsábojogni: nyavalyogni.
Zsámba: sánta; zsámbikól: sántái; zsámbás
v. csámpás: beteges;
zsámbálódik:
nyugtalankodik — fájdalom
közt.
Zsandál: sok ember,
főleg nők, gyermekek
összegyűlve s egymás
szavára sem ügyelve,
zajongva csevegnek, beszélnek.
Zséje: három, négy
darab deszkából v. tutajgerendából készült
híd.
Zsejp: hant, homp;

innen: zsejpélni: hantolni, hompolni. (Hétf.)
Zséréb v. pászma a
felmatolált fonalban =
20 ige, minden ige 3
szál, tehát egy zseréb
fonál 60 szál.
Zsibog, zsibég, zsibejég: sajog — az ütés
helye, fájós seb.
Csillámát: zsirféle.
(Hsz.)
Zsitár: határpásztor.
(Kfsz.)
Zsömök v. zomok v.
zsémék: zömök.
Zsúpol: a kévékből
csak félig csépeli ki a
szemet.
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Háromszéki, udvarhelyszéki
és marosszéki találós-mesék
(Kriza János gyűjteményéből)

Mikor egészen elkészül,
Egy küs házikóba béül,
Nagyobb része mennybe szalad,
Küssebb része fődön marad.
(Dohány)

Sok lába van az ótárnak,
Mindennap réjta áldoznak.
(Asztal)

Fenekem ugy szereti fenekedet,
Hogy ugyan kévánva kéván tégedet.
(Szék)

A nagy méhkas sürün rajzik,
Ha nap süti, mind elázik.
(Havazás)
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Mongya virág virágnak,
Várja végit világnak,
Két vén fának ledőtit,
S a meghótnak felkőtit.
(Azaz: mongya szerető szeretejének,
hogy várakozzék, mig besetétedik, s az öregek lefeküsznek s a tüz feléled a hamu
alól.)

Virág! várd végit a világnak, két vén
fának ledőtit, mikor az elevent a halott
bétakarja, s az élő az érzéketlenre dől.
(Azaz: izeni Anis a szeretejének, hogy
várja a napnak lementit, mikor apja anyja
lefeküsznek, a tűzhelyen a hamu bétakarja
a tüzet, s az égő gyertya hamva lekonynyad.)

Fogd a nyelit, nyomd a hegyit,
Ne irgalmazz neki semmit.
(Seprű)
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Elől menyen fényeske,
Után menyen fejérke
Felbogozott farkával.
(Tő s czérna)

Ugy menyen, meg nem áll,
Fődön fekszik, fel nem áll,
Ágadzik, bogodzik, még sem leveledzik.
(Folyóvíz)

Nyirfa nyilalla,
Cserfa csattana,
Ezer madár megindula,
Egynek szárnya szakada,
S mind az ezer megálla.
(Osztovátán ha a fonal elszakad)

Küvül veress, belől szőrös,
Fejibe párta, hátuljába pácza.
Csipkegyümölcs)
(8)
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Izzattság csorgott sok ember homlokából,
Mig engem kivájtak az anyám hasából;
De hogy megszülettem, oj kedvessé lettem,
Hogy sok égő szüvet bolondommá tettem.
(Pénz)

Denden deszka, pereszlen koczka,
Hat ló hajtsa, hetedik havazza.
(Malom)

A nainyám szoknyája,
Teméntelen sok fóttya,
Még sincs egy őtés rajta.
(Kemencee)

Hód elejti, nap felkapja.
(Harmat)

Künn es áll, benn es áll.
(Ablak)
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Künn es dob, benn es dob.
(Ajtó)

Fejér egyház féllábon áll.
( Gomba)

Eszterhéjba fél lepény.
(Fül)

Lábad között billentyű,
A kezedbe perrentyü,
Matika, matika,
A nagyapád szakálla,
Balog addig tépegeted,
Mig nem birod a kezedet.
(Fonás)

Menyen a medve, morrog a májjá.
(Malom)
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Igyenes mind a nádszál,
Magossabb a toronynál.
(Esőcsepp)

Engem, téged levágának,
Engem reád akasztának,
Én es élek, te es élsz,
Könnyen magadénak téssz.
(Oltás)

Húsból lettem, hús nem vagyok,
Fejér fődön tánczolgatok,
Urak előtt kedves vagyok,
Sok hamisságot csinálok,
De oka egynek sem vagyok.
(Irótoll)

Kicsi házikónak két világos ablaka,
Minden este bétáblázzák,
Minden reggel kitáblázzák.
(Szemek)
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Négy édes-egy lakik egy kicsi kerek házikóba.
(Dió)

Ugy öleli, ugy öleli,
El sem tuggya ereszteni.
( Gyürü)

Egy székej embertől kérdé a más: Téged hogy hínak? — Nekem, feleié amaz,
ojan nevem van, hogy egyik béviszi a
házba a tüzet s a másik kihozza. Hogy hijják tehát?
(Miháj György)

Kétrét jobban elér, mint egyrét.
(Szorgalom)

Kétrét vékonyabb, mind egyrét.
(Nyomorult állapot)

A ház eleibe kiült a gubormárton s onnét igazgassa a bolondokot.
(Kocsis)
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Mácfélfa — mia?
(Csép) <

Az érzéketlen teremtés eleven piros szemekkel hunyorgat.
( Cseresznye)

Erdőn vágják s a falu bolongyait essze(Muzsika)
gyütti ?

Erdőn vágják, faluba nyeritt.
(Kendertüó)

Erdőn átal vasvillás vitézek járnak.
( Kecskenyáj)

Erdőn által végvásznakat teregetnek.
( ösvény)

Erdőn átal agyatlan kutyák ugatnak.
(Fejsze)
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Ha egy nem elég, legyen kettő belőle.
(Házasság)

Ojan leánkám van; ha mozgatom sir, ha
nyugunni hagyom, hallgat.
(Láncz)

Mejik seprű seper legtöbbet?
(Az asszonyok hosszú szoknyája)

Nagy magatartással, nagy fennszóval
perédikal a nagyszájú pap, s minden szóra
gestál. Mia?
(Harang)

Ojan tyúkom van, hogy a főd alá jár
tojni.
(Pityóka)

Éltibe fán függ,
Hóta után lop.
( Lopótök)
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Ne csufológgyék kied velem ojan véghetetlen, mett bizon nállam nékül semmire
sem tudna menni.
(Tükörben saját képed)

Tiz huz négyet.
(Tehénfejés)

Ojan csidkóm van, a ki maga alól a
ganyét kihánnya.
(Fúru)

Egy tágos fejér mezőn sok fekete utat
vernek.
(Írás)

Minél egésségesebb, annál nehezebben
érzi magát, s minél inkább megfogyasszák
egésségitől, annál könnyebben érzi magát.
(Boroshordó)

Mire ég a gyertya*
(A végire)
124

Két lik összenéz. Mia?
( Cseberfül)

Terpe zsidó mennybe néz.
(Káposzta)

Mejik főd terem legtöbb jó s rossz gyümőcsöt 1
(A fejér föld

v. a papiros)

Kerek mind az âma, ránczos mind
a szoknya,
A ki kitalá'ja egy gondolattyába,
Mingyát egy pötákot nyomok a markába.
( Hagyma)

Sem ajtaja, sem ablaka,
Mégis ki s bé járnak réjta.
(Még csak az ablak- s ágyhely van meg)
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Egy veréb hordozza,
Hat ökör nem birja,
Sok városba van meg,
Csak Enyedön nincs meg.
(A V betű)

Elöntém a mákomat,
Ára kérém rákomat,
Szöggve föl a mákomat,
Ne kévánnya káromat.
(Törvénykezés)

Elől megyen médula,
Keze lába korcsija,
Szőr maga, szőr nadrága,
Szilágyi bárson szakála.
(Medve)

Lud szántsa, embör hajtsa,
Fejér a főggye, feteke a magja,
Gondal vetik bé. Mia?
(írás)
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A mig kicsi vótam, négy országot bírtam,
Hogy fö 'neveköttem, fődet borongattam,
Hótom után pedig a tánczba ugrottam.
(Bornyu: Birja kicsi korában az anyja
négy csécsit; nagy korában boronál; ha
meghal, bocskor vagy csizma lesz a böriböl
s tánczolnak vele.)

Högyön hó, gödörbe tó,
Harminczkettőbe egy sincs jó.
(„Az én hajam szürke, az a hó; a szömöm mingyá mingyá megtelik könyvel, az
a tó; harminczkét fogam közül egy sem
jó", — igy magyarázó Puczok Oeczibá.)

A mig éltem, éltél, mind utánnam jártál,
Hogy meghótál, megfogtál, mi hasznod
van benne?
(Egy vadász sokáig kergetvén a havason
egy madarat, a vadak megölték, esztendő
múlva a madár a koponyájára szállván
innya, megborította.)
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Útfélen pécsit les. Mia?
(Tövis)

Ojan leánkám van, hogy szösz a lelke.
( Gyertya)

Erdőn átal arany gomojákot hajgálnak.
(Nap, hold, csillagok)

Fityög, fityög, lóg, lóg,
Alól szőrös várja.
(Makk,

disznó)

A högyön való virág azt üzeni a mezőn
valónak, hogy mikó talá'kozzanak ? Ez azt
üzeni vissza: Szön-Miháj napján a fenyőágon, osztán a kendörágon.
(Szőlővirág izen a búzavirágnak; találkoznak Szent-Mihály napján a fenyőágon,
a kenderágon: mert az unitáriusok ekkor
vesznek urvacsorát s az asztal fenyőfa, az
abrosz kenderből szőtt.)
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Háromszáz arató mit csinál egy nap legtöbbet?
(Lyukat a buzaszálon)

Mejik ennek a széjös e világnak a legéső
feje?
(„Az ckefő, mett a csinál a császárnak is
önni", Puczok szerint.)

Egy disznyónak tiz malaccza, mind a tiz
szopik, még sincs egy is széjtől.
(Egy kerékbe tiz fentő, mindegyik szopja
azt a kerékfejet, még sincs egy is közből,
mert a mind szélytöl van.)

Mi az, a minek tiz lába s öt bocskora
van ?
(A kerékfö)

Mejik az a fa, a mejik fö'felé gyökerezzik, s lefelé ágazzik ?
(Az eszterhéj)
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Mit csinál a gyertya?

( Hamvat)

Hát a karónak mikó van mind a két vége
a fődbe?
(Mikor a tetejibe fazokat húznak)

A vak mikó lát ?

(Mikor álmát lát)

Erdőn vágták, réten hizott s falun szóll.
(Hegedű)

Melyik vóna nagyobb kár, ha elveszne:
egy kádár, huszár, vaj határ?
(A kád ár lenne legnagyobb kár: mert
husz ár annál kevesebb, hat ár pedig még
kevesebb.)

Féllábú ficsor ezer juhot őriz.
(Mák)
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Mejik könnyebben kipótolható: ha a
mennyi menyecske, vaj a mennyi huszár,
vaj a mennyi kutya mind elvesz?
(A leányokból menyecske lesz, a fiatalokból huszár; de a kutya semmiből sem
lesz, tehát ez a legnagyobb kár.)

E világot átaléri,
Mégis egy tyúk átallépi.
(Kerékvágás)

Mi az? egyformán indul, egyszerre fut,
mégis soha utói nem éri egymást.
(Kerék)

Hegyen ülő Demeternek
Künn a lődörgője.
(Harang és ütője)

Nekem van egy leányom, ha felőtöztetem, csúf, ha levetkeztetem, szép.
(Szemetes ház)
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Hegyen menyen henderi,
Hátán viszi kenderit;
Ha nem szánnám henderit,
Meggyújtanám kenderit.
(Juh)

Szőrös a töve,
Veress a hegye,
Nyalánkok hasába való.
(Eper)

Nekem van egy kádam: ha leesik a hijuból, nincs a világon kádár, a ki összerakja.
(Tojás)

Kirájok, császárok ritkán látnak ojant.
Szántóvető ember eleget lát ojant.
(Szántóvető ember)

Nem csinájják, mégis lessz.
( Hasadás)
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Kétláb áll háromlábon,
Csinál egylábat,
Bémenyen a négyláb,
Elkapja egylábat,
Megharagszik kétláb,
Felkapja háromlábat,
Ugy üti négylábhoz,
Mingyár elejti egylábat.
(A csizmadia a háromlábú széken varr
egy csizmát, bémenyen a kutya, elkapja a
csizmát, a csizmadia a székkel megüti a
kutyát.)

Nyárba kert likán kukucsol,
Télbe vizbe csubukol.
(Káposzta)

Ég főd nem vót,
Szegén tökmag hol vót?
(Isten markába)

Két vége tél, a közepe nyár.
(Gerenda)
(8)
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