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Szülőfalumnak Te vagy a tá j, hová szivem 
folyton eped ve hazarándul: 
te  kék, finom, fantasztikus

és
adatközlőimnek

D u n án tú l!
H a o tthon  kell, h a  mese kell, 
felód futok. Te vagy a dajka, 
kinek tej-édes szavakat 
ad ajka.
(Babits : A szópszemű öreg tovább  mesél .

H ű nevelőim, dunántúli dombok, 
t i  úgy karoltok, hogy nem korlátoltok, 
nem fogtok rabul, am ikor öleltek, 
t i  úgy öveztek, hogy égig emeltek. 
(Illy és : Jegyzőfüzet)





BEVEZETÉS

,,Az egyik legtörzsökösebb magyarságú, legsajátosabb magyar nyelvjárású 
vidék”, a Rábaköz (P a is  D e z ső : Magyar Nyelv 1959: 317) szókincséből kap 
ízelítőt az olvasó ebben a munkában. Valamennyi adat a mihályi nyelvjárás
ból, Mihályinak, ennek az oklevélben először 1198-ban említett Árpád-kori 
magyar településnek a nyelvéből származik. Az itt közölt szavak, kifejezések 
nagy részét azonban bizonyára ismerik (ismerték) a Rábaköz többi falujában is.

Rohamosan pusztuló, köznyelviesülő nyelvjárásaink szókincsének a gyűj
tését nemcsak és nem is elsősorban a lokálpatriotizmus sugallja, hanem több 
tudomány, mindenekelőtt a nyelvészet és a néprajz sürgetően követeli. Bár 
nyelvjárásaink fölött már a múlt század elején megkondították a vészharan
got, joggal véljük, ,,vészjelzésre” nekünk, a mi nemzedékünknek van legtöbb 
oka. A hagyományos paraszti gazdálkodás eltűnése, a falu arculatának gyöke
res megváltozása, az iskolázási, művelődési, utazási lehetőségek ugrásszerű 
megnövekedése, valamint a tömegkommunikációs eszközök (elsősorban a 
televízió) egyre növekvő hatása ugyanis rohamosan gyorsuló ütemben köze
lítik a nyelvjárásokat a köznyelvhez. Az életforma szükségszerű változásának 
természetes velejárója, hogy bizonyos fogalmak és szavak mindig kisebb hasz
nálati körre szűkülnek s az őket használó idős emberek elmúlásával menthe
tetlenül kihalnak. Százával tűnnek el így nyelvjárási szavak, kifejezések, 
földrajzi nevek és vesznek el velük értékes információk a nyelvtudomány, a 
néprajz, a település- és gazdaságtörténet stb. számára. Ma még sok mindent 
megmenthetünk a feledésbe merüléstől, amit a következő nemzedék nyomok
ban sem fog megtalálni. Ez a tudat kell, hogy növelje felelősségérzetünket és 
hogy tettekre serkentse mindazokat, akiknek lehetőségük van pusztuló nyelvi 
értékek megmentésére. B árczi Géza  szavaival: „nem lehet kétséges, hogy mi 
a legsürgetőbb és legfontosabb teendő. G y ű j t e n i ,  g y ű j t e n i ,  g y űj - 
t  e n i ! Megragadni a pusztulót, menteni a veszendőt, feltárni a jelent, mely
ben múlt és jövő ölelkezik” (Magyar Nyelv 1964: 13).

Ennek a kis szótárnak az anyagát 1961 őszétől 1976 őszéig gyűjtöttem. 
Az első években nem gondoltam azonban arra, hogy az összegyűlt anyagot 
majdan szótárszerű feldolgozásban tegyem közzé. Bár a tájszavakat egyete
mista korom óta gyűjtöm, elérni kívánt célként inkább a nyelvjárás bizonyos 
nyelvtani jelenségeinek a leírása lebegett előttem. Táj szóanyagom folyamatos 
gyarapodása, a nyelvjárás gyorsuló bomlása, köznyelviesülése, jó adatköz
lőim szüntelen fogyatkozása azonban elhatározássá érlelték bennem a gondo
latot, hogy figyelmemet immár a nyelvjárás szókincsének a gyűjtésére össz
pontosítsam. Segítségemre volt ebben az is, hogy göttingai lektori éveim alatt 
(1969 — 1975) évente három teljes hónapot tölthettem Mihályiban, s nem múlt
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el úgy nap, hogy gyűjtésemet valamilyen formában ne gyarapítottam volna. 
Ügy éreztem, ha ezekben az években nem gyűjtök annyit, amennyit csak lehet, 
később — a fönt jelzett okok, illetőleg más irányú elfoglaltságom miatt — 
sem én, de föltehetőleg más sem tudna ennyi anyagot sem összegyűjteni. 
Az első evekben csak passzív módszerrel gyűjtöttem, az utolsó hét évben 
aktív és passzív módszerrel egyaránt. Végig abban a szerencsés helyzetben 
voltam, hogy a gyűjtés úgyszólván zavartalanul folyhatott, hiszen a n y a -  
n y e l v j á r á s o m a t  g y ű j t ö t t e m  o t t h o n ,  szüleim, rokonaim, 
ismerőseim körében. Mihályiban nőttem föl, gyermekkoromat teljes egészében 
ott töltöttem. De azóta is, amióta állandó lakhelyem szerint nem vagyok már 
mihályi, minden évben gyakran időzöm a faluban. Szüleim, rokonaim ugyanis 
ott élnek ma is. A nyelvjárást beszélem. Szüleimmel, a rokonokkal és a közeli 
ismerősökkel egymás között mindig nyelvjárásban beszélünk.

Az aktív módszerű gyűjtéshez segédeszközül regionális táj szótáraink és az 
Értelmező Kéziszótár (ÉKsz.) szolgált. Cs ű r y  B á l in t  szamosháti, Kiss 
G é z a —K e r e sz t e s  K á lm á n  ormánysági, B á l in t  S á n d o r  szegedi, P e n a v in  
Olga  szlavóniai (kórógyi) és I m re  S amtt felsőőri szótárainak nem köznyelvi 
anyagát kérdeztem ki szüleimtől, illetőleg valamennyit csupán apámtól. Elfo
gultság nélkül állíthatom, hogy szüleim mindig megértő támogatása, mun
kámba történt értő bekapcsolódása nélkül ezt a munkát nem végezhettem 
volna el. Fogadják érte ezúton is hálás köszönetemet! A családi együttlétek 
gyűjtésre alkalmas óráit — természetesen megfelelő szünetek beiktatásával — 
éveken át makacs következetességgel kihasználtam. Az említett szótárak nem 
köznyelvi címszavait felolvastam s szüleim, illetőleg zömmel apám meg
mondta, ismeri-e, hallotta-e a szót, milyen alakban és jelentésben. Azt is meg
tudakoltam, hogy a kérdezett szót, illetőleg jelentését ismerik-e, használják-e 
ma is az egész faluban vagy nem. A kapott válaszok alapján a kérdezett cím
szavak mellé — ha Mihályiban is használatosak (voltak) — szükség esetén 
beírtam a mihályi ejtés változatot s az esetleges eltérő jelentést, és valamennyi 
címszót előre kidolgozott jelekkel minősítettem aszerint, szociális érvényű-e, 
visszaszorulóban van-e, kihalt-e. Mind az aktív, mind a passzív módszerrel 
gyűjtött tájszavakat beírtam gyűjtőfüzetembe, amely e kis szótár kéziratos, 
első változatának a forrása volt. Azokban az esetekben, amikor szüleimtől 
nem kaptam egyértelmű s határozott választ, más és több adatközlő kifagga
tása után minősítettem csak a szavakat. Természetesen mindig nyitott füllel 
jártam a faluban, ily módon az aktív módszerrel gyűjtött anyag egy részét 
passzív megfigyeléssel is ellenőrizhettem s nagy megnyugvással tapasztaltam, 
hogy csupán néhány esetben kellett némely jelentés-meghatározáson valamit 
módosítanom.

A szótár törzsanyagát passzív módszerrel gyűjtöttem. A ma is elő mihályi 
tájszavak jelentős részét magam is ismerem és használom is (a nyelvjárást 
beszélve). Ez nagy segítségemre volt a gyűjtés-feldolgozás-szerkesztés során 
egyaránt.

Nagy gondot fordítottam arra, hogy a szótár szavait — a harminc évesnél 
idősebb, tősgyökeres, helyben lakó és dolgozó mihályiak nyelvhasználatát 
véve alapul — társadalmi érvényességük szerint következetesen minősítsem. 
Minden egyes szót a mihályi nyelvjárás 1970—1976 közötti állapotának meg
felelően minősítettem a következő szempontok szerint: a) szociális érvényű-e,
b) visszaszorulóban, kihalóban van-e, illetőleg c) visszaszorult vagy kihalt-e. 
összeállításomban viszonylag sok szó visszaszorult, kihalt minősítésű. Meg
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vallom, ezekre a szavakra különös gonddal vadásztam. A nyelvjárási szókincs 
gyűjtője számára öröm, amikor jó adatközlői emlékezetének a mélyéből rég 
nem mondott és hallott szavak rövid időre fel-fel villannak, amikor rég sírba 
szállt nagyszülők és szülők egy-egy ,,furcsa” szava, szólása, jellemző kifejezése 
jut váratlanul az unokák, a mai nagyszülők eszébe, s csodálkozva mondják: 
gyermekkoromban hallottam utoljára, így és így, erre és erre mondták. A nyelv
járásgyűjtő ilyenkor érzi igazán, hogy nyelvi mentőszolgálatot is végez. Elő
fordult többször, hogy adatközlőim nem emlékeztek pontosan a kihalt szó 
jelentésére. Ennek ellenére — ha csupán körvonalazott jelentésmegadással 
is fölvettem ezeket a szavakat a szótárba, arra gondolva, ,,a legfakóbb 
tinta is többet ér, mint a legjobb emlékezet” (kínai közmondás). A legtöbb 
kihalt szó apám közlése. Ennek az ő nyelvi érzékenységén kívül elsősorban 
az az oka, hogy nagyapám és apám cipész műhelyébe — főként téli estéken — 
mindig mentek beszélgetni idős parasztemberek, akik a régi világról, fiatalkori 
élményeikről meséltek előszeretettel. A műhely ily módon a nyelvjárás tiszta, 
sőt bizonyos értelemben archaikus változatának a megismerésére és gyakor
lására nyújtott kitűnő lehetőséget. Ezt magam is tapasztalhattam: gyermek
ként gyakran hallottam ott háborúk előtti (,,békebeli”) és első világháborús 
történeteket. A szótárba fölvett visszaszorult és kihalt szavak jelentős része 
bizonyára ezeken az estéken hangzott el utoljára. A kihalt minősítésű szavak 
mellett a kihalóban lévők csoportja is tekintélyes. Ez korántsem véletlen. 
Pontos műszerként jelzi ugyanis azt a tényt, hogy a tájszavak gyorsuló ütem
ben szorulnak vissza.

A gyűjtés befejező szakaszában az Értelmező Kéziszótárra is támaszkodtam. 
Miután megjelöltem benne a táj minősítésű, tehát a táj szavakat, a fönt vázolt 
módon megállapítottam, hogy közülük melyek — milyen alakban és jelentés
ben — ismertek a mihályi nyelvjárásban. Ugyancsak az ÉKsz.-ra, köznyelvi 
szókincsünk legteljesebb és legmodernebb feldolgozására támaszkodva töröl
tem kéziratos anyagomból mindazokat a szavakat — néhány nép minősítésűt 
nem tekintve —, amelyek ebben a szótárban nem tájszó minősítésűek. A köz
nyelvi szavak és a tájszavak, illetőleg elsősorban a regionális szavak és a táj
szavak elkülönítése korántsem egyszerű. Egzakt módon nem dönthetünk sok 
esetben, s ezt természetesen az ÉKsz.-tói sem várhatjuk el. Az ÉKsz.-nak egy 
tekintetben azonban fontos szerepe van táj szótárak megalkotásában is. Min
denki — író, olvasó — számára közös kiindulási alap, viszonyító eszköz. 
Ha a szótárírókra bíznánk annak eldöntését, mit tekintenek regionális köz
nyelvi szónak és mit tájszónak, nem kis eltérés lenne például egy erdélyi, egy 
Miskolc környéki és egy nyugat-dunántúli szótáríró véleménye között. Ha 
viszont valamennyi szótáríró ugyanahhoz a forráshoz: köznyelvi szókincsünk 
ÉKsz.-beli feldolgozásához viszonyít, akkor a fönt említett regionális különb
ségek eltűnnek, s az így készült tájszótárak több szempontú, egzakt egybe
vetésekre is alkalmasak lesznek. Ezért a jelen esetben az ÉKsz. volt az a vi
szonyító forrás, amely a köznyelvi szókincs és a mihályi szókincs tájszórész- 
lege elkülönítésének az eszközéül szolgált. Az ÉKsz. különválaszt két szókate
góriát: a tájszavakét és a népnyelvi szavakét, így határozva meg őket: „táj 
tájszó; táji, csak egy-két nyelvjárásban élő”, illetőleg „nép országszerte ismert 
népi, népnyelvi; népies (stílusban)”. Mivel tájszótárba országszerte ismert 
szavak elvileg nem kerülhetnek be, az ÉKsz. ilyen minősítésű szavait ki kell 
rekesztenünk. Csakhogy a szóban forgó népnyelvi szavaknak egy bizonyos 
hányadát a csak köznyelvet beszélők nem ismerik (például kisafa, alszél,
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ándung). Mi legyen ezekkel a szavakkal? A következő megoldások látszanak 
leginkább elfogadhatónak: 1. Következetesen ragaszkodunk az ÉKsz. minő
sítéseihez, s ami abban nem táj minősítésű, kirekésztjük. 2. Fölvesszük az 
ÉKsz. nép minősítésű szavai közül azokat, amelyek a vizsgált nyelvjárásban 
élnek. Az előbbi esetben igazi tájszótárt, a másodikban felemás, de jóval gaz
dagabb anyagú, a táj- és a regionális szótár közötti átmeneti szógyűjteményt 
kapunk. A 3. megoldás: a szótáríró dönti el, hogy mit vesz föl tájszótárába az 
ÉKsz. nép minősítésű szavai közül (csak azokat a vizsgált nyelvjárásban hasz
nálatosakat, amelyek a köznyelvben ismeretlennek látszanak). Ez utóbbi meg
oldás mellett az szól, hogy az ÉKsz. tekintélyes mennyiségű népnyelvi szó
anyagát ily módon erősen megszűrhetjük, ellene pedig az, hogy a szótár író 
objektív kritériumok híján a fenti kérdésekben — bizonyos eseteket nem tekint
ve — aligha dönthet. Magam végül mégis az utóbbi megoldás mellett döntöt
tem. Tájszótárt akarván írni kirekesztettem tehát az országszerte ismert ncp- 
nyelvi, illetőleg népies szavak messze túlnyomó részét, de többet, amelyek a 
nyelvjárás aktív, jellegzetesen nyelvjárási szórészlegébe tartoznak, fölvettem. 
A gyűjtés végső szakaszában dolgoztam be a szótárba Zs ir a i M ik ló s  1913-ban 
közzétett mihályi tájszavai közül (Magyar Nyelv 1913: 425 — 9, 464 -5) azo
kat, amelyek ma is élnek, illetőleg amelyekre még emlékezett néhány adat
közlő (további régi, fölhasznált rábaközi szógyűjtésekre 1. Nyelvtudományi 
Értekezések 69. sz. 14). Hasznosnak bizonyult az a gyűjtés is, amelyet — a 
föntebb vázolt módon — a Nyelvészeti Füzetek sorozatban megjelent nyelv
járási monográfiák zömének (NyF. 9., 13., 16., 17., 20., 26., 29., 32., 33., 38., 
40., 48. sz.) tájszógyűjtemónye, a Magyar Tájszótár kiegészítő füzete (Pótlé
kok a Magyar Tájszótárhoz. MNyTK. 11. sz.), illetőleg az Űtmutató füzetek a 
néprajzi adatgyűjtéshez című sorozatnak a hagyományos paraszti gazdálko
dás ismeretanyagára és szókincsére vonatkozó néhány kötete alapján végeztem.

A szerkesztés után két ízben újra átfésültem, ellenőriztem valamennyi 
adatot. A rokonértelmű szavakra való utalásokat a munkának ebben a sza
kaszában véglegesítettem, szükséges esetben aktív kérdező módszer segítsé
gével. A szótár így elkészített kéziratos példányát az arra legilletékesebb 
nyelvjárási beszélők egyike, apám olvasta át és ellenőrizte s hívta föl a figyel
memet némely pontatlan jelentésmegadásra és kevésbé tipikus példamonda
tokra. Mint a szótár első lektorát külön köszönet illeti őt. Hálásan köszönöm 
a szótár nyel vész-lektorának, B alogh  La Jósnak is, hogy a szótárt elejétől végig 
gondosan, kritikus szemmel elolvasta és a kézirat lexikográfiai egyenetlen
ségeire, valamint egyéb hiányosságaira fölhívta figyelmemet, hozzásegítvén 
ezzel a szótár jobbá tételéhez.

A jelen kis szótár tájszótár. A nem nagy számú kivételt nem tekintve 
csak olyan szavakat tartalmaz, amelyek a köz- és irodalmi nyelvben ismeret
lenek. Ezek a v a l ó d i  v a g y  t u l a j d o n k é p p e n i  t á j  s z a v a k ,  
mint például az észér, a trák és a zsimbölög. (Közéjük sorolom a köznyelvben 
ismeretlen ajtóruha, asztalfiagyalázó-típusú összetételeket is, mivel ezek mást 
jelentenek, mint amit az őket alkotó, a köznyelvben is ismert tagok jelentése 
alapján gondolunk.) A valódi tájszavakon kívül fölvettem a j e l e n t é s b e l i  
t á j  s z a v a k a t .  Azon szavakat tehát, amelyek jelentésükben különböz
nek köznyelvi megfelelőjüktől. Vagy úgy, hogy nincs is a köznyelvivel meg
egyező jelentésük — ahogy például az eper-nek, amely ’szamóca’ jelentésű —, 
vagy úgy, hogy a nyelvjárási szónak a köznyelvivel megegyező jelentése(i) 
mellett van(nak) attól eltérő jelentese(i) is — ilyen például a fosztás, amely a
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nyelvjárásban ’kukoricacső lefosztott héjá’-t is jelent (ez utóbbi típus majdnem 
kizárólagos). Helyet kapott a szótárban több a l a k i  t á j  s z ó  is, azaz köz
nyelvi megfelelőjétől csak alakjában, kiejtésében eltérő nyelvjárási szó, pél
dául a tik, tehát a köznyelvi tyúk tájnyelvi változata. A nyelvjárás sok száz 
alaki tájszava közül csupán azokat a toldalék nélküli, tőalakú elemeket vettem 
be a szótárba, amelyek fölismerése =  köznyelvi megfelelőjével való azonosítása 
esetleg akadályokba ütközhet (például: zséter — sajtár); néhány kihalóban, visz- 
szaszorulóban levő alakváltozat pedig nyelvtörténeti-nyelvjárástörténeti, illető
leg etimológiai hasznosíthatósága okából vétetett föl. A kevés megokolt eset 
kivételével alaki tájszavakat nem érdemes fölvenni tájszótárakba, mivel elsőd
leges lexikográfiai információt (új szót vagy jelentést) nem adnak (a nyelvjárás 
egész szókincsét feldolgozó szótárakban természetesen helyük van). Az alaki 
táj szavak alapján a nyelvjárások hangtani jelenségeit lehet és kell leírni. (A 
mihályi nyelvjárás alaki tájszavait ,,A rábaközi Mihályi nyelvjárásának hang- 
és'alaktana” című monográfiámban vizsgálom.)

Szógyűjteményem tehát a nyelvjárási szempontból nézve — köznyelvtől 
való pozitív eltéréseket tartalmazza. Azt, ami megvan a nyelvjárásban, de 
nincs meg a köz- és irodalmi nyelvben. Nem dolgoztam föl a nyelvjárási 
szempontból nézve — köznyelvtől való negatív eltéréseket, mindazt tehát, 
ami megvan a köz- és irodalmi nyelvben, de hiányzik a nyelvjárásból. Nem 
kerültek be a szótárba a nyelvjárás és a köznyelv közötti egyezések sem (nem 
közlöm tehát az alaki tájszavak mellett a köznyelvvel megegyező változatokat 
például). Ettől — aszótár anyagát értelmesen gazdagítandó — abban az eset
ben tértem el, ha a köznyelvivel alakjában és jelentésében (igen ritkán mind
kettőben) megegyező mihályi szó kihalt vagy kihalóban van (parajaié, rozetta 
például; ezek a szavak a köznyelvből is kiszorultak már az esetek többségében), 
valamint a jelentésbeli tájszavaknál, ahol az értelmezés, illetőleg a példa
mondat után álló ’knv.’ rövidítéssel arra utalok, hogy az illető szónak a 
köznyelvben használatos jelentése(i) ismert(ek) a nyelvjárásban is. Alaki táj- 
szót is többet fölvettem, csupán azokat azonban, amelyek fölismerése esetleg 
akadályokba ütközhet, illetőleg — zömmel — amelyek valamilyen szempont
ból fontosnak tekinthetők (1. föntebb). Egyetlen forrásom az élő, beszélt nyelv 
volt. Csak olyan szavakat vettem föl a szótárba, amelyeket saját fülemmel 
hallottam (ez vonatkozik a kihalt minősítésűekre is). CsŰRY BÁLiNTtal elmond
hatom én is: ,,számtalan szóhoz, kifejezéshez, közmondáshoz emlékeim fűződ
nek. Sokról meg tudom mondani, hogy kitől, milyen körülmények közt hallot
tam vagy tanultam” (SzamSz. 3).

A mihályi nyelvjárás hang- és alaktani sajátosságai

A mihályi nyelvjárás hang- és alaktani sajátosságai közül röviden meg
említem a legjellemzőbbeket, hogy megkönnyítsem a szótár olvasóinak-hasz- 
nálóinak a dolgát (a nyelvjárás hang- és alaktanát az említett monográfiában 
dolgozom föl részletesen).

a) Kétféle e, nyílt (=  e) és zárt (=  é) van a nyelvjárásban.
b) A köznyelvi középső nyelvállású hosszú magánhangzók (ó, <3, é) helyén 

nyitódó típusú kettőshangzókat találunk, például h^ó, üfisz, k^és.
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c) A köznyelvi ú, ű , í helyén általában a megfelelő rövid hang áll, például 
húz, kút; tűr, ir, víz.

d) A nyelvjárás í-ző: köznyelvi é helyén gyakran találunk í-t, például kik, 
mp, szíp; nehezík, sebessíg, vetemín, zörgís.

e) Gyakran jelentkezik az ö más nyelvjárások zárt e hangja helyén, főként 
hangsúlyos helyzetben, például böcsül, 6ö£&, csönget, /ö/, /ös£, söpör, zsömle.

f) Az -Z igeképző előtt nem áll középső nyelvállású rövid magánhangzó 
fo, ö, Az o helyén w-t, az ö és az e helyén pedig ü-t találunk, például paran
csul, pörül, Inékül.

g) A szótagzáró l gyakran kiesik. Ennek eredményeként az alsó és a középső 
nyelvállású magánhangzók (általában) megnyúlnak s a középső nyelvállásúak 
kettőshangzóban realizálódnak, például uóma 'alma’, nyakdta ’nyakalta’, 
nyétem ~  nyiétem 'nyeltem’, fuót 'folt', füöd 'föld'.

h) A köznyelvben Z -̂nal írott szavak szinte kivétel nélkül Z-lel hangzanak a 
nyelvjárásban, például foluó, guóla, illen, ottan, mula, zsömle. Az Z +  ; hang
kapcsolat igékben mindig ZZ-ben realizálódik: halia, vatta.

i) Hármas alakúak bizonyos egyes szám 3. személyű igealakok (a kijelentő 
mód, múlt idő és a felszólító mód a tárgyas ragozásban, a feltételes mód, jelen 
idő az alanyi ragozásban), például kapta, ette, ütöttö; kaptya, egye, üssö; kapna, 
enne, ütnö; valamint az egy birtokra utaló egyes és többes szám 3. személyű 
birtokos személyrag, például hasa, keze, fülö; hasok, kezek, fülök.

j) Az -ít igeképzőnek a nyelvjárásban -itt felel meg.

A szócikkek felépítése

Elöl áll a félkövér betűtípussal szedett, köznyelvi, illetőleg köznyelvi formájú 
címszó. Valódi tájszavaknál címszóul nem létező, kikövetkeztetett alakot adok 
meg tájszótáraink gyakorlatának megfelelően. A címszó után álló X jellel min
dig jelölöm azonban, hogy az illető címszó kikövetkeztetett, hogy tehát valódi 
tájszó. Ezeknek a szavaknak a ,,köznyelvi” alakját a nyelvjárás hangtani jellem
zőinek a figyelembevételével alakítottam ki. Több esetben szószerkezetet is föl
vettem címszóként. Ezek a szószerkezetek a nyelvjárási beszélő számára egy 
fogalom megnevezésére szolgáló, összeforrott kifejezések, ezért így kell közöl
nünk őket.

A címszó után a kurzív betűtípussal szedett nyelvjárási ejtésváltozat áll. 
Valamennyi szót minősítettem szociális érvénye, a vizsgált időszakban (1970— 
1976) betöltött aktivitása, felhasználtságának a foka szerint. A nyelvjárási 
ejtésváltozat ele tett f  jellel azt jelölöm, hogy az illető szó már nem haszná
latos a nyelvjárásban, de egy vagy több adatközlő még emlékezik rá, hogy 
mondták régebben. Szigorúan véve ezek még nem tekinthetők kihaltnak, 
hiszen aktív módszerű kérdezéssel - de szinte csak így — elő lehetett hívni 
őket egy vagy több adatközlő emlékezetének a mélyéről. Minthogy azonban 
ezek a spontán beszélt nyelvben már (jó ideje) nem fordulnak elő, helyesnek 
látszott így nevezni őket. Azért is, hogy ezt a szóréteget világosan elkülönít
hessük a kihalóban levő szavaktól: azoktól, amelyeket az idősebbek néha- 
néha még ma is használnak, de amelyeket a fiatalabbak vagy egyáltalán nem 
ismernek vagy ha ismerik is, csak passzív, nem használt szókincsükbe tar
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toznak. Ez utóbbiakat a 0  jellel jelölöm. Ha nem áll semmiféle jel vagy csak 
az X a nyelvjárási ejtésváltozat előtt, az azt jelenti, hogy az illető szó általá
nosan ismert és használt ma is a nyelvjárásban. Az alaki tájszavakat, tehát a 
köznyelvi megfelelőiktől csupán hangalakjukban különböző nyelvjárási sza
vakat jelentésmagyarázat, szófaji minősítés és peldamondat nélkül közlöm, 
ekként: sajtár zsiétér.

A nyelvjárási ejtésváltozat után nem közlök toldalékolt alakokat. A nyelv
járás toldalékolási szabályait a mihályi nyelvjárásról szóló, említett monográ
fiámban kívánom részletesen leírni. Rövidítéssel utalok a címszó szófajára és 
a szükséges esetben adok a szó használati körére vonatkozó stílusminősítést 
is (a rövidítések jegyzékét 1. alább). Ezután következik a jelentésmegadás. 
A jelentéseket szociális érvényük szerint ugyanúgy minősítettem, ahogy ma
gukat a szavakat. A valódi és a jelentésbeli táj szavak esetében mindig adok 
értelmezést. Eredeti elgondolásom szerint csak ezekhez a szavakhoz kívántam 
jelentést adni, a szótár szerkesztése közben gyakorlati okokból — mégis 
módosult véleményem. Mindazokhoz a szavakhoz csatolok értelmezést, ame
lyek — megítélésem szerint nem általánosan ismertek, mint például az 
almárium, alszél, apetitus, ándung, féder es kocsi, grenadírmars, kisafa, trucc, 
vizaví stb. (tehát — az ÉKsz. szerint népi, illetőleg visszaszorult és vissza
szorulóban lévő szavakhoz). Ezzel a szótár használóinak a dolgát kívántam 
megkönnyíteni, hogy ne kelljen másik szótárhoz nyúlniuk egy-egy ismeretlen 
jelentés miatt. Növény- és állatneveknél csak akkor adok latin nevet is, ha 
pontosan azonosítani tudtam őket. A jelentések) után közlöm — kurzív 
szedésben — a példamondatokat, de csak akkor, ha szükségesnek látszott, s ha 
találtam megfelelőt. Több esetben több példamondatot is közlök: bizonyos 
szavak jelentésárnyalatokban gazdagok, ezeknél egy példamondat inkább 
egyoldalúan félrevezetné, semmint felvilágosítaná az olvasót. Ne feledjük 
azonban, a példamondatok csupán szemléltető anyagul szolgálnak, a pontos 
jelentésmegadást nem helyettesíthetik.

Igék ötős alakulatok meglétére a tulajdonképpeni tájszavak esetén utalok. 
Szinonimákra és a szómezőbe tartozó, a címszóval valamely okból szorosab
ban összetartozó szavakra Vö.-vel hívom föl a figyelmet. A szótár használa
tának a megkönnyítése végett viszonylag gyakran élek az utalás, illetőleg 
a — félkövér betűtípussal szedett — utalócímszó lehetőségével: a) ha valamely 
ige csak igekötős alakban használatos, az igekötő nélküli alaknak megfelelő 
helyen utalok az igekötős formára, például fejbekel 1. megfejbekel, viggyanik 
1. kiviggyanik; b) ezt teszem akkor is, ha a nyelvjárási alak (az alaki tájszó) 
annyira eltér a köznyelvi formától, hogy a nagyfokú eltérés miatt a szótár 
használója esetleg nem találná meg, például sindő 1. zsindely, tí-tú 1. tél-túl.

Több szócikkben Népr. jelzéssel néprajzi, Megj. rövidítéssel pedig nyelvi 
és egyéb természetű megjegyzéseket, illetőleg magyarázatokat közlök. (A fény
képmellékletek közlését, sajnos, nem vállalta a kiadó.)

*

Tájszótárak írását nem lehet befejezni, csak abbahagyni. Ezt tettem én is. 
Arra nem gondolhatok több okból sem, hogy a nyelvjárás egész szókincsét 
tartalmazó mihályi szótárt készítsek. Ügy látom továbbá, hogy tájszótáram 
anyagát sem tudnám már számottevően bővíteni. Ezért — jóllehet bizonyo
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san nem kevés tájszó maradt följegyzetlen — a szótár anyagának a gyűjtését 
lezártam. Remélem azonban, hogy a mihályi nyelvjárás táj szavainak ilyen 
fokú leírásával is megbízható forrásanyagot bocsátók a magyar nyelvtudo
mány, illetőleg nyelvjáráskutatás rendelkezésére.

Mihályi vázlatos története

Mihályi község Észak-Nyugat Dunántúlon, a Kisalföld délnyugati részén, 
a Rábaközben, a Kis-Rába két oldalán fekszik, Soprontól mintegy 50 km-re 
keletre, Kapuvártól 10 km-re délre.

A falu Árpád-kori magyar település. Sopron várának volt tartozéka. Fekvése 
miatt fontos szerepe volt a Rábaköz és a Répcevidék gyepűinek és gyepűel- 
vének fenntartásában és védelmezésében. A gyepű fontosságával, a határőr- 
vidék és a határőrzők jelentőségével magyarázható Rábaköz vármegye és a 
rábaközi ispánság e korban történt létrehozása is. Mihályi első okleveles 
adata 1198-ból származik: ,,quod predium pauli nomine Michal iobagionií 
caftri íuprunienfif. . (Ó-Magyar Olvasókönyv 62). Csák Ugrin győri püspök 
megkapja a felségsértés bűnében elmarasztalt Pál soproni várjobbágynak a 
birtokát, Mihályit. Igv kerül a település a Csák nemzetség kezébe. A birtok
kal kilenc szolgacsalád is járt; művelődéstörténetileg is érdekesek az első, 
írásban megörökített és fennmaradt mihályi nevek, a kilenc család tagjainak 
a nevei (például: Zumbotca — Szombatka, Picur Picur ’picurka, kicsike’, 
Feldes =  Földes, Sereteu — Szerető, Martinus — Márton, Michael =  Mihály, 
Emelev — Emelő ’szoptató’ stb.). Ugrin püspök — később esztergomi érsek — 
Mihályit öccsére, Miklósra hagyományozta. Miklós is vagyonszerző ember 
volt, aki előbb görög, majd francia nőt vett feleségül. Fia, Izsák eredményesen 
folytatta apja birtokgyarapító munkáját. A falu II. Endrétől megkapta a 
kamara haszna nevű adótól való mentességet és megindult a mezővárossá 
fejlődés útján. Izsák halála után mostohatestvérei: János és Márk öröklik 
Mihályit. János — akinek egyetemi végzettséget föltételező mester címe volt 
— leszármazottai lettek a mihályiak, Márknak magva szakadt. Az Árpád
korban Mihályi összeforrott a Csák nembeli család ország- és határvédő, 
királyainak kegyeit élvező életével. A föld jó terméseket adott, ezért volt 
mindig pénzük a birtokosoknak újabb és újabb földvásárlásokra. Már akkor 
fejlett malomipara volt a falunak. 1437-ben Zsigmond király pallos jogot adott 
a mihálviaknak. Birtokaikon kalodát, kínzókamrát, börtönöket állíthattak 
föl, s a tolvajokat, rablókat, gyújtogatokat, halottfosztogatókat, méregkeverő- 
ket stb. az országos törvények szerint lefejezhették, felakaszthatták, megéget
hették. Mihályi az Ugrin leszármazottak kihaltával örökvétel útján a Ládo- 
nyiak, majd a Káldyak, 1729-ben a Niczkyek, később a Fiáth, majd a Bartho- 
deiszky, 1860-ban pedig a Dőry család birtokába jut. 1594-ben törökök dúlják 
föl Mihályit, 1704-ben labanc rácok és németek égetik fel. A nyelvjárást 
beszélő lakosság folytonossága azonban nem szakad meg, mert az elmenekül
tek visszatérnek, illetőleg a falu környékbeliekkel egészül ki. A reformáció 
hatására Mihályi lakossága evangélikus lett. Az evangélikus gyülekezetek 
első virágkora a Rábaközben 1535 és 1643 között volt. Á — nem kis részben 
erőszakos — rekatolizálás a 17. —18. században volt a legeredményesebb.
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A falu több mint harmada azonban mindvégig evangélikus maradt. Az 1850-es 
összeírás szerint például Mihályiban 782 római katolikus, 575 evangélikus és 
64 izraelita élt. A faluban régóta két felekezeti, katolikus és evangélikus (1654) 
iskola működött (1950-ig). Az 1681-i országgyűlés határozata értelmében 
azonban az evangélikusok Sopron megyében csak Nerneskéren és Vadosfán 
tarthattak papot és tanítót, ezért 1844-ig a vadosfai tanító járt Mihályiba, 
illetőleg a mihályi evangélikus gyerekek Vadosfára. A plébánosokat Győrött, 
az evangélikus lelkészeket és tanítókat Sopronban képeztek ki szinte kivétel 
nélkül.

A családok közül a Horváth, Molnár, Tóth, Varga és Zsirai a 17. század köze
pén tűnnek föl, de népes nemzetségek az első ízben 1728-ban adatolt Babos, 
Buti, Garab, Gönye} Kiss, Kovács, Lakatos, Maries, Németh, Pintér, Rabi, 
Sandi, Szabó nevű családok is.

Mihályi újabb kori történetére szólaltassunk meg egykorú leírásokat: 1799: 
„Mihályi. Magyar mező Város Sopron Várm. földes Urai Berthodetzki, és 
több Urak, lakosai katolikusok, és evangélikusok, fekszik Sopronhoz 56/8 mért- 
földnyire, határja két nyomásbéli, búzát, rozsot, zabot, árpát terem, szőleje 
nints, erdeje középszerű, itten a ’ Kastélyban Erzsébet Királyné alatt a ’ 
Magyar Sz. Korona, egy éjjel tartatott, sok juhokat tenyésztetnek lakosai’’ 
(V á l y i: Magyar Országnak leírása. Budán, 1799. II, 607 — 8); 1836: Mihályi 
„magyar m. v. [— mezőváros] a ’ Kis Rába mellett: 886 kath. 657 evang. 
73 ’sidó lak. Kath. pároch, templom. Synagóga. Több csinos úri lakházak. 
Határja róna, ’s bőtermékenységü legelője sok marhát, juhot táplál. F. U. 
[=  földesurak] Barthodieszky, Róth, Fiáth, Kisfaludy, Bognár ’s m. t. 
[=  még több]” (F é n y e s : Magyar Országnak. . . mostani allapotja. . . Pesten, 
1836. I, 289); 1851: „Mihályi, magyar mező-város, Sopron vmegyében, a 
Rába közt, ut. postája Kapuvár 1}/2 mfd. Lakja 980 romai kath., 650 evang., 
100 zsidó. Kath. pár. szentegyház. Több csinos úri lakházak. Róna határa 
356645/100 hold, melly mind szántóföld, néhol szikes, majd szurkos, általában 
jó termék egységű [helyesen: termékenységű]. Ebből úrbériség 43 egész telek; 
a többi majorság, mellyet bírnak Barthodeiszky, Róth, Fiáth, Szürnyegi, 
Horváth, Tóth Antalnő [— Antalné], s több birtokos családok. Van sör- és 
pálinkaháza is” (F é n y e s : Magyarország geographiai szótára. Pesten, 1851. 
III, 87-8).

Mihályi lakóinak a száma így alakult: 1697: 607, 1714: 600, 1785: 1145, 
1828: 1456, 1850: 1495, 1869: 1574, 1880: 1491, 1890: 1417, 1900: 1398, 1930: 
1452, 1944: 1464, 1970: 1443.

Mihályi — miként a rábaközi falvak nagy része — elsősorban jó földjének 
köszönhette gazdasági föllendülését. A föld gabonaféléket, takarmányt, gyü
mölcsöt (a 17. század óta) egyaránt bőven termett s nagyarányú állattartást 
is lehetővé tett (a 18. században egy időben 700 darabból álló nyája volt a 
falunak). Egy 1823-ból származó leírás szerint például „termései közé szám- 
láltatik: búza, rozs, árpa, kukoricza, zab, krumpli, több hüvelyes vetemenyek, 
len, kender, néhol hajdina is”, illetőleg „. . . [juhokon és] szarvasmarhákon 
kívül sok és jeles lovak is vágynak. I tt a ’ közönségesebb gazdák is közönsége
sen 3, 4 lovon, és pedig termetes, jó vérű ’s pajkos lovakon járnak” (Rábaköz
ről írta N ag y  A p á t h i K is s  S á m u e l : Šoprony Vármegyének rövid Esmér- 
tetése. Tudományos Gyűjtemény 1823. 10 : 61 — 2). A mihályiak terményei
ket, állataikat mindig jól értékesíthették. Legfontosabb fölvevőpiacuk Kapu
vár, Sopron, illetőleg Bécs volt, de eljutottak Szombathelyre, Csornára, Győrbe
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és Pápára is. Ezeknek a városoknak a közelsége, viszonylag könnyű és gyors 
megközelíthetőségük jó piacot kínált a mezőgazdasági, valamint — részben — 
házi-, illetőleg kézműipari termékek eladására; vö. ,,A’ Dunántúli Vármegyék 
közül egynek sincs az a ’ módja, gabonáját és marháját olly kevés úti-kölcsóg 
mellett olly áron el adni, mint el adja Šoprony Vármegye. Šoprony Sz. Kir. 
Városába minden héten kétszer jönnek az Ausztriaiak” (N a g y  A p á t h i K is s  
S á m u e l : i. m. 60). Az osztrák-magyar monarchia idején tovább nőtt a kereslet 
a rábaközi termények és állatok iránt a Bécsi-medencében, illetőleg a gyorsan 
fejlődő, iparosodó környékbeli városokban. A mihályiak elsősorban teheneket, 
ökröket és lovakat vittek — gabonán, főként búzán kívül — a piacokra. 
A Pallas-lexikon 1897-ben például megjegyzendőnek tartotta, hogy Mihályi 
,,élénk marhakereskedést űz” (XII, 639). Fontos szerepet játszott a 19. szá
zad első felében is még a fával és vesszővel való munka. Ennek emlékét őrzi az 
1896-ban följegyzett szánycsináló mikáliak kifejezés (Magyar Nyelvőr 25 :429). 
A Kis-Rába partján levő füzesek, illetőleg a környező erdők (a Petleni és a 
Mihályi-Vadosfa közötti egykori tölgyerdő, melynek emlékét a Tölös dűlőnév 
máig őrzi) több mihályi családnak is adtak munkát és kenyeret. Híresek vol
tak a mihályi pipakészítő és vályogvető cigányok: sokfelé hívták munkára 
őket. A pipás, botos miháliak falucsúfoló a hagyomány szerint azért keletke
zett, mert a jómódú mihályi gazdák azzal kezdték a napot, hogy hosszúszárú 
pipára gyújtottak, aztán kampósbotot fogtak s megnézték, hogyan dolgoznak 
a zsellérek.

A 48-as szabadságharcban 16 mihályi harcolt honvédként.
A módos mezővárosban természetesen az iparosoknak is könnyebb volt 

a megélhetés: áruik iránt nagyobb volt a kereslet. Nem véletlen, hogy a kör
nyező falvakban (Kisfalud, Gyóró, Himód, Cirák, Vica, Vadosfa, Magyar- 
keresztúr, Jobaháza, Babot) emberemlékezet óta jóval kevesebb iparos élt 
és él, mint Mihályiban. A Mihályiban működő, céhbe tömörült takácsok 
1807-ben, a szabók, szűcsök, kádárok és kosárfonó iparosok 1827-ben nyertek 
királyi kiváltságlevelet. A faluban 1883-ban 32 iparos működött (8 — 8 cipész, 
szabó, kádár, 2 kovács, 1 —l asztalos, bábsütő, fazekas, gombkötő, kőműves, 
nyeregkészítő), 1929-ben 24, 1939-ben pedig 30. Az I. világháború előtt a mes
terlegények általában Ausztriában (Bécsben, Bécsújhelyen stb.) is dolgoztak 
segédként, ahol a korszerű szakmai ismeretek mellett a német nyelvet is elsa
játíthatták többé-kevésbé.

Mihályiban magyarul nem beszélő család, ember — adataink szerint — 
soha nem lakott. A magukat nem magyaroknak vallók — az 1850. évi össze
írás szerint 3 szláv, 2 szlovák és 1 német — is tudtak magyarul. Idegen nyel
vűekkel — a tanult embereket nem tekintve — a mihályiak közül azok érint
keztek az osztrák földön is dolgozó iparosokon kívül, akik a soproni és bécsi 
vásárokra jártak. Mihályiban is gyakran megfordultak — erre a legidősebbek 
ma is jól emlékeznek — föl vásárló vagy eladó céllal a Sopron környéki svábok 
és horvátok (baromfit, tojást vettek többnyire), valamint a drótos tótok. 
Az Erdélyből jött vándorkereskedők szőtteseket, a bosnyákok pedig bazár
árukat kínáltak eladásra.

A trianoni béke után a falu gazdaságilag visszaesett, mivel a Rábaköz egyik 
legfontosabb fölvevőpiacával, a Bécsi-medencével a kapcsolatok meglazultak. 
A két háború közötti időszakban Mihályiban 50 családnak nem volt földje, 
112-nek 1 — 5 hold, 37-nek 5—10, 44 családnak pedig 10—20 hold földje volt. 
A többi földesúri (Dőry, Fiáth, Barthodeiszky) és egyházi kézen volt. A faluba
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a villanyt 1921-ben vezették be. Új munkalehetőséget a két háború között a 
szénsavgyár megalapítása jelentett. Mihályiban 1933-ban tárták föl az első 
természetes széndioxid forrást. A vállalatot 1938-ban a Magyar-Amerikai 
Olajipari RT. (MAORT) alapította a Mihályiban föltárt széndioxid haszno
sítására. Az üzem egyre bővült, s hazánk egyetlen, Európa egyik legnagyobb 
természetes eredetű széndioxidot feldolgozó üzeme ma is a mihályi-répcelaki 
széndioxid mezőre épül.

Az Új Magyar Lexikonban ez áll Mihályiról: ,,L [== lakos]: 1600 (1960). Vá. 
[=  vasútállomás]: Kapuvár. Búza-, kukorica- és gyümölcstermesztés. Szarvas- 
marha-, sertés-, baromfi- és versenylótenyésztés. Tejgazdaság. Malom. 1603 
m-es mélyfúráson nyert gázból szénsavgyártás. — Hajdani vízivárát kastéllyá 
építették át (műemlék). Több műemlék jellegű barokk szobor és épület” 
(Bp., 197 27. 5 : 8).

A lakosság nagy része ma is a mezőgazdaságban, az 1948-ban alakult Tán
csics termelőszövetkezetben dolgozik (a tsz-szervezés 1959-ben fejeződött be 
a faluban). Jelentős azonban a helyi, illetőleg a répcelaki szénsavgyárban dol
gozók száma is. A környező városokba (Kapuvár, Sopron, Győr) bejárók 
száma nem számottevő. A község szociális helyzete jó: 8 osztályos általános 
iskola az 1970/71-es tanévben 209 tanulóval , ideiglenesen kihelyezett 
levelező gimnázium és marxista középiskola korábban mezőgazdasági 
technikum is - ,  óvoda, bölcsőde, művelődési ház, gyógyszertár, körzeti álta
lános és fogorvosi rendelő, posta, mozi, községi könyvtár, katolikus templom 
és evangélikus imaház, ABC-áruház, takarékpénztár, vendéglő, presszó, ille
tőleg cement járda és törpe vízmű áll a mihályiak rendelkezésére. A helyre
állított — idegenforgalmi nevezetességű és látványosságú — Dőry-kastélyban 
tanácsi továbbképző tanfolyamok kaptak helyet. A mozi és a községi könyv
tár gyér látogatottságú. Rendszeresen nem sok ember olvas könyveket, inkább 
újságokat: 1974-ben 58-féle napilap és folyóirat járt a faluba. A tv-nézés az 
egyetlen szórakozási-művelődési lehetőség a faluban, amellyel a mihályiak 
túlnyomó része rendszeresen él: 1973 végén 480 tv-készülék volt a községben. 
Az általános iskolát elvégzők nagy része szakmát adó középiskolákba megy, 
illetőleg ipari tanulónak jelentkezik (Kapuvár, Győr, Sopron). Piacra (vásá
rolni és eladni), valamint nagyáruházakba Kapuvárra, Csornára, Beledbe, 
ritkábban Győrbe és Sopronba járnak a mihályiak.

(1973-ban Mihályihoz csatolták a szomszédos Kisfaludot. Ebben a munká
ban azonban csak a történeti Mihályiról s annak nyelvéről van szó. I tt jegy
zem meg, hogy múlt századokbeli és századunk eleji közlésekben, nyomtatott 
és kéziratos forrásokban — a nyelvjárási ejtésnek megfelelően — Miháli, 
illetőleg Nagy-Miháli alakban is gyakran írták a falu nevét.)

Felhasznált irodalom: F e j é r : Codex Diplomaticus Hungáriáé (a Mihályira 
vonatkozó locusokat 1. Cz in á r : Index Cod. Dipl. 291); H erczeg  F r ig y e s : 
Sopron vármegye története a Hunyadiak korában. Pannonhalma, 19—28; 
H o rváth  Zo l t á n : A jobbágy világ alkonya Sopron megyében. Bp., 1976; 
L a u c se k  J ó n á s : A vadosfai ág. hitv. evang. anyaegyházközség és filiáinak 
története 1644 — 1896. Kapuvárott, 1902; M ih á l y i  E r n ő : Mihályi története. 
Kézirat, é. és h. nélkül, A vadosfai templom története. Pannonhalma, 1936; 
N a g y  I m r e : Sopron vármegye története. Sopron, I —II. 1889, 1891 (a Mihá
lyira vonatkozó locusokat 1. Házi Jenő: Név- és tárgymutató. Sopron, 1922. 
51—2); P a y r  Sá n d o r : A vadosfai artikuláris egyházközség Rábaközben. Bp., 
1910, A dunántúli evangélikus egyházkerület története. Sopron, 1924; Soós
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I m r e : ősi Sopronmegyei nemzetségek. Sopron, é. n. 207 — 12; S o pr o n i E l e k : 
A Kultursarok gondjai. Bp., 1940; 1. még A magyar ipar almanachja. Bp., 
1929. 218 — 9; a mihályi céh (1838 aug. 5-től) és a mihályi Ipartársulat kéz
iratos jegyzőkönyve (1845-től); A Magyar Korona országainak 1900. évi nép- 
számlálása. Bp., 1902. 515; D ömötör S á n d o r : Fakémények Mihályiban és 
Kisfaludon. Soproni Szemle 1957 (11): 231—43, „Szőcsinküldők,, Mihályiban. 
Soproni Szemle 1958 (12): 79: 79; E rő ss  I s t v á n : A ciráki körjegyzőség és 
plébánia története. Győr, 1943; G y a r m a t i P á l : Közművelődés és szabadidő. 
Kézirat. Mihályi, 1975; Kiss J e n ő : Tallózás Sopron megyei (mihályi) földrajzi 
nevek között. Soproni Szemle 1969 (23): 357 — 60, A mihályi Ipartársulat és 
Ipartestület történetéhez (1828—1948). Soproni Szemle 1973 (27): 261 — 2; 
S z a b a d o s  Ma r g it : A házikönyvtárak Mihályiban. Főiskolai szakdolgozat. 
Szombathely, 1972. Kézirat; 1. még a szöveg közben idézett forrásokat, vala
mint helységnévtárakat, lexikonokat, adatközlőim szóbeli közléseit.

Megjegyzés: Mihályi vázlatos történetét — különös tekintettel a viszonylag 
részletesebben bemutatott 19. és 20. századra — azért közlöm ehelyütt, mert 
úgy vélem, a szótárban rejlő művelődéstörténeti, szótörténeti-etimológiai, 
gazdaság- és településtörténeti, valamint néprajzi tanulságok kiaknázásának 
a lehetőségét ezzel némiképp növelhetem.

Mihályi tájszavak, szólások és földrajzi nevek, illetőleg eredetmagyarázatuk
közlési helyei

Mihályi tájszavak, szólások és földrajzi nevek közlési helyei (megjelenésük 
sorrendjében): Magvar Nyelvészet 1858 (3): 240, Magyar Nyelvőr 1889 (18): 
233, 1892 (21): 335^381, 431, 475, 1893 (22): 473, 522-3, 1896 (25): 429, 1898 
(27): 236, Magyar Nyelv 1913 (9): 48, 239, 425 — 9, 464 — 5, Magyar Nyelvőr 
1965 (89): 220 — 2, Nyelvtudományi Értekezések 69. sz. 1970. passim, Magyar 
Nyelvjárások 1973 (19): 29 — 37; 1. még Soproni Szemle 1974 (28): 186 — 9, 
illetőleg Magyar Tájszótár, A magyar nyelvjárások atlasza, Új Magyar Tájszó
tár.

Mihályi tájszavak és földrajzi nevek eredetmagyarázatára 1. Magyar Nyelv 
1913 (9)*: 239, 1966 (62): 224, 1969 (65): 64-6 , 126-7, 456, 1970 (66): 83-4 , 
1971 (67): 339-40, Magyar Nyelvőr 1967 (91): 230 -2 ,4 9 3 -4 , 1970 (94): 
104 — 8, Magyar Nyelvjárások 1973 (19): 29—37, Soproni Szemle 1969 (23): 
357-60.

Mihályi, 1976 szeptemberében.



A JELEK, A RÖVIDÍTÉSEK ÉS A MINŐSÍTÉSEK 
JEGYZÉKE

1. A jelek

X  =  valódi (tulajdonképpeni) tájszó
O =  visszaszorulóban, kihalóban
t  =  m ár nem használatos, k ihalt

2. A szófaji minősítések

ín. =  főnév
hsz. =  határozószó
mn. =  melléknév"
msz. =  mondatszó (indulatszó)
tn . i. =  tá rgyatlan  ige
ts. i. =  tárgyas ige

3. A stílusminősítések

durva =  durva
gúny. =  gúnyos
gyny. =  gyerm eknyelvi
kedv. =  kedveskedő
rossz. =  rosszalló, pejoratív
tréf. =  tréfás

4. Egyéb

Ik . =  igekötős alakulat (a címszóként 
szereplő ige és a fölsorolt igekö- 
tő(k) kapcsolódásából) 

kif. =  kifejezés, szószerkezet 
’kny .’ =  a nyelvjárási jelentés(ek) m ellett 

megvan(nak) a nyelvjárásban a 
címszó (legáltalánosabb) köznyel
vi jelentése(i) is

1. =  lásd (utalócím szavaknál)

Megj. =  nyelvhasználati, illetőleg egyéb 
term észetű, tá rgy i jellegű m eg
jegyzés

Népr. =  néprajzi jellegű megjegyzés 
Vö. =  vesd össze (szinonimákra, illető

leg a valam ely okból összetartozó 
szavakra történő utaláskor)

2





SZÓTÁR





A, Á

abajnac X  abajnac fn. ’kotyvalék, min- akkórós X  0  akkuóruós m n. ’akkora, 
denfólóből készített é te l’. annyi idős’. A kkuóruós az is, mind ién, éggy

abázol X  abiézuL ts. i. ’rendet lenül, ételét iévbe születtünk. Vö. egykorú, 
összevissza keverve, pazarolva eszik (em- akkurát X  O akurát m n. ’ugyanolyan, 
bér, á lla t)’. Nem lehet annyi takarmánt elej- ugyanakkora’. Akurát, mind az annya, 
bek ténnyi, mer akkor sokat ablézúnak ezek a messzirű láccik.
marhák, bézzék ha kevessebbet kapnak, akkor akó f  akuó fn. ’egy fa jta  ű rm érték ’. 
mindet megeszik. Ik . : bele-, összö-. ákszentál 1. ráákszentál

ábdál 1. összeábdál alája alajja hsz. és ik. ’a lá ’.
ablakos O ablakos fn. 1. ’drótos tó t ’. 2. alászplajbász O alászplajbász msz. tréf. 

’k n y .’. ’alászolgája’. Evett, ivót, füzetéit, osztán
acat aszott alászplajbász mént is haza a kocsmábul.
accejde X O  accejdé nyom atékosíto tt, alezánsz X  f  olézánsz hsz. ’m indegy’. 

indulatszószerű igealak. Vö. hecejde. aljabúza X  allabuza fn. ’szemetes búza’.
abtreten X  f  aptrétén msz. ’lelépni’. Dobgyatok ki az allabuzábul a tikoknak, az

Megj. K. u. k. vezényszó volt. üsse juó se üőllenyi, se vetőmagnak!
acskó 1. zacskó aljuk  X  állok fn. ’a jószág fekvőhelye’,
adjusztírung X  O agyuszPérung fn. ’kato- Erity ki az istáluóba, csinád még az allokat, 

nai fölszerelés’. ott a szuóma, ién a ganajt má kivüttem.
adresz X  O átrész fn. ’cím ’. Add oda az állás állás fn. 1. ’hevenyészett alkalm atos- 

átrészodat, akkor Írunk. ság, am elyről a gabonakévéket adogatják
agáéi, agáco 1. akác az asztag te te jé re ’. Népr. Ügy készül, hogy
aggX O  agg tn . i . ’gondja van vm ire’.Méfc- két gerendát, illetőleg erős ru d et az asztag

csinyálom észt a dúgot, osztán ném aggok rá. o ldalába dugnak és a rra  deszkákat tesznek,
aggik 1. megaggik A kévehány ók (1. kévehányó a.) a kévéket a
aggja X  ag'gya fn. ’első kaszálású lóhere, szekérről az állásra, az álláson álló(k) pedig

lucerna, széna’. az asztag te te jére  adogatják  az asztagra-
agglegény aglegín fn. 1. ’lepényszerű sült koknak. 2. ’k n y .’. 

té sz ta ’. 2. ’k n y .’. állít 1. odaállít
agyar X O  agyar mn. ’irigy’. De asz állogat állogat ts. i. 1. ’kuglibábukat állít 

szégin igén agyar vuót, a saját testvírinek sé föl (a gyerek) a kuglizóban’. M ing gyerékék 
adót vuóna sémmit. szoktunk állogatynyi a Monostorinál a kugli-

agyarkodik X  O agyarkodik tn . i. ’gyűlöl- zuóba, osztám miyidém parti után kaptunk 
ködik’. A mútkor miég juóba vuótak, osztám húsz fillért. 2. ’k n y .’. Vö. állogató. 
más még mindig agyarkonnak égymásro. állogató állogatuó fn. 1. ’a kuglibábukat

agybakói 1. elagybakol, megagybakol felállító, a kugligolyókat összeszedő és visz-
ágyesz-bugyesz X  O ágyéz-buyyész msz. szagurító személy (többnyire fiúgyerm ek)’, 

tréf. ’ahogy lesz, úgy lesz ; részemről el van Ténnap ű vuót az állogatuó, ölik sokat kere-
intézve a do lo g ; u tánam  a vízözön’. Több- sétt, azlér mer egíz dilután kuglisztak. 2.
nyíre ebben a kifejezésben (a m ondanivaló ’kny .’. Vö. állogat.
lezárásaképpen) : ágyéz-bugyész, ahogyan alm árium  uómárijom fn. ’fiókos, polcos 
léssz, ul léssz. szekrény’.

ajtóruha X  ajtuóruha fn. ’(főként a  kony- almol X  almul tn . i. ’szalm át szór, rak  a 
ha-) a jtó ra  akasz to tt függönyfele, am ely jószág a lá ’.
a legyek táv o lta rtá sá ra  szolgál nyáron ’. alóm ars X  f  áluómars msz. ’gyerünk, in-

ajtószárfa X  ajtuószárfa fn. ’ajtófélfa’. dulás’.
akác agád, agáco álomszesszel X  O álomszesszel hsz. ’félá-
akár(-) O akar(-) lomban, félig alva, félig ébren’. Valaki az
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íj  jel az ablakot zörgette, álomszesszé nem is 
tuttam, m i csinyállok.

alszél uósziél fn. ’dóli szól’, 
által j* áttuó hsz. és ik. ’á t ’. 
ámbitus j* ámbitus fn. V eranda’, 
amiatt O ammiánn 
amonnan amonnajd 
ándorodik 1. nekiándorodik 
ándung ándung fn. ’szándók, kedv’. Sem

m i ándungom beménnyi a faluba, a dolokho 
mék pláné.

ángy O ánygy fn. ’nagybáty ja  felesége’. 
Csak birtokos személy je lle l: ánygyom hozott 
idé tejet ténnap is.

ángyi O ánygyi fn. ’sógornő’. 
ánslóg O ánslag fn. ’boroshordó kóne- 

zósóre való kónrúd’.
ánslógos bor X O ánslagozs bor kif. 'fe jfá

já s t okozó, tú lkónezett b o r’.
ánsztrigátsapka 1. asztrahánsapka 
antragol X  antragul ts. i. 'elver, kipofoz’. 

A Laci antragúta a húgát, am mék csak 
kijabát: annya, annyaf Ik .: el-, ki-, még-. 

annyira O annyivá
áperte |  ápérté hsz. 'őszintén, kereken, 

n y íltan ’. Nem teketuórijázott az, mégmonta 
ápérté, hoh hozzámégy ahho a legínhé.

apetitus f  ápitus fn. 'é tvágy ’. Rígebben az 
öregek juó ápitust kivántok évískor. 

ápfog 1. zápfog 
ápitus 1. apetitus
arasz f  araszt. Megj. A következő köz- 

mondásfólóben fordul még elő : huncut a 
paraszt, ha csak éggy araszt is. 

araszol f  arasztul
ária árija fn. 1. ’(zenei) hallás’. J uó árijájo 

van a lányánok, má karínékés az iskolábo. 
2. ’k n y .’.

áridál 1. leáridál
áristom O áristom fn. 'zá rka (katonaság

nál)'.
árnyék árnyík  fn. 1. 'meleg, langyosság'. 

J uó az a kis árnyík a tikoknak is, úgyis ölö- 
get fásztok má ebbe a nah hidegbe. 2. ’kny .’.

árnyéka X  O árnyíka fn. 'egy fa jta  
borogatószer'.

áspiskígyó f  áspiskigyuó fn. ’házsártos, 
veszekedő n ő ’.

aszongya aszonygya ts. i. (mások szavai
nak idézésekor, gyakran töltelókszókónt) 
'az t m ondja’.

aszongyák X  aszonygyák fn. 'szóbeszéd, 
m endem onda’. Né agy rá, ács csak ollan 
aszonygyák. 

aszott 1. acat
asszonycsizma X f  asszoncsizma fn. ’nők 

szám ára készített, kerek szárú csizma’.
asztalfiagyalázó X  f  asztuófijagyalázuó 

mn. és fn. tróf.-gúny. ’rosszevő (gyerek)’.
asztom X asztom hsz. ’úgy vélem, azt 

gondolom, úgy h iszem ; valószínűleg; t a 
lá n ’. Asztom 7nlég a háború előtt összöházo- 
sottak. Asztom doktorho köllök mennyi, mer 
nem múlik a szúrás a mellembe.

asztrahánsapka X  O ánsztrigátsapka fn. 
’asztrahánpróm ből készült sapka’.

átabotában átobotábo hsz. 'összevissza, 
rendetlenül (tesz vagy beszól vm it)’. Ot van 
a firíszunyi valuó fa a szürübe átobotábo 
összödobávo, asz réndézzíték el.

átélkodott X  átílkodott mn. rossz, '(á tk o 
zott) rossz, neveletlen, váso tt (gyerek)’. 
Má mégin ez az átílkodott büdös kölök dön- 
töttö ki a tejet a kánnábú, de csak kerüllön a 
szemem ellé, kipofozom! Megj. Az átkozott
nál gyengébb.

atyamentom X atyaméntom fn. durva 
(károm kodásszerű kifejezésekben) Az atya- 
méntomát neki! — — Vegyítek még észt a 
csillárt is! Az atyaméntom, mid gondúsz, 
másro ném is köll a pínz ?

aufstéhen X  f  aufstíén msz. 'fölkelni’, 
avizál 1. mega vizái 
ázlag X  f  ázlog fn. 'k iraka t', 
azonban azomba 1. hsz. 'közben’. Étetynyi 

köllök azomba, minygyá el is ménék. 2. 
’kny .’.

B

bábakeresztség X bábokéreszesig fn. ’az a 
keresztsóg, am elyben a bába részesíti azt 
az ú jszülöttet, akinek a m egm aradásához 
nincs rem ény’.

babcsuszkó X f  bapcsuszkuó 1. fn. 'b ab 
ból készült ételféleség’. 2. msz. három ü
tem ű ta k tu s  kifejezésére. Népr. Csóphadaró- 
val tö rténő  csóplósnól m ondták. Á lta lában  
idősebb em berek já rtak  csépelni, hárm an 
szoktak összebandázni. A három  ü tem  a k 
kor jö tt ki, am ikor hárm an dolgoztak. Az 
első ütés, az első ü tem  volt a legerősebb, ezt 
követte gyors egym ásutánban a második

és a harm adik, m ajd kis szünet u tán  ú jra 
az első következett.

bábó X  f  bábuó fn. gyny. 'láb ’, 
babócs X  babuócs fn. 'bögöly’ (Tabanus 

bovinus).
bača X  baca mn. gúny. 'bu tuska (gye

rek)’. De baca él Ián vagy, as se tudod, mit 
küő csinányi, ha kifut a tej! Vö. bacadella, 
bacanádi baca, bakatella, böszme.

bacadella X  bacadélla mn. gúny. 'bu tuska 
(gyerek)’. VÖ. baca, bacanádi baca, baka
tella, böszme.

bacanádi baca X  bacanádi baca mn.
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gúny. ’butuska (gyerek)’. Vö. baca, baca- 
della, bakatella, böszme.

bacaság X  bacaság fn. gúny. ’bu taság’. 
Bacaság vuót altul a lántú, hogy úgy összöatta 
magát avval a legínnyel.

baffogat X  ba/ffogat tn . i. ’(kutya) mély, 
messzehangzó, öblös hangon el-el vakkant ja  
m ag át’.

baggadoz X  baggadoz tn. i. ’le-lehajoľ.
Od baggadoznak a szomszidiék a kukoricábo, 
bisztos babot szénnek.

bagócs X  baguócs fn. ’a  bögölyök család
jába tartozó  vórszívó légy, pőcsik’ (Hypo- 
derm a bovis).

bagófészek X  O baguófiszék fn. ’bagós 
em ber’.

bagyulál 1. bebagyulál 
bakatella X  bakatella mn. gúny. ’b u tu s

k a ’. Vö. baca, bacadella, bacanádi baca, 
böszme.

bakló X bakluó fn. ’b o jt’. 
baklós X  bakluós mn. ’bo jtos’. 
bakói X  bakul tn . i. ’lehajol’. A bakugruós 

játíkná av vuót a legrosszabb, amikor bakúnyi 
köllött. Fejbe akard dobnyi, de lébakútam, 
osztán az ablakod dopta ki, uk köllöt neki. 
Ik . : lé-.

baktertojás X 0  baktértojás fn. tróf. ’sem- 
m i\ Megj. Gyerekek tréfás b íz ta tására  
m ondják : tedd  meg ezt meg azt s tiéd  lesz 
a bak terto jás.

balangíroz X  balangléroz tn . i. ’céltalanul 
járkál, mászkál, lődörög’.

bálizs X t  bálizs fn ’bosnyák házaló ke
reskedő’. Megj. A m onarchia idején a báli- 
zsok m egfordultak a  m ihályi vásárokon is, 
bazár árukat árusíto ttak .

banga banga mn. és fn. ’bu ta , durva 
(em ber)’.

bankli pángli fn. ’cipészek (alacsony) 
m unkaasztala’. Vasárnopra aptya mindig 
lépucúta, rétidbe tétté a műhelbe a pánglit, 
sorba rakta a szérszámojit rajta.

bankos X  bankos m n. ’beteg (m alac)’. 
8zuónyi köllök az állotorvosnak, mer bankos- 
sak a malacok, má szopnyi sé akarnak, a 
vígim miék kijeszűnek.

baráberásó X 0  barábélásuó fn. ’gömbö- 
lyű végű ásó’, 

barázda bérázdo
bárzsing O bázsing fn. ’nyelőcső (disz

nóé)’.
baszarint 1. kibaszarint, lebaszarint 
bászli X  bászli mn. gúny. ’gyáva, félénk, 

ijedős’. Bászli ez a gyér ék, ha idegént lát, 
ném mer beszínyi.

baszóbarázda X O baszuobérázdo fn. dur
va ’rossz, elhibázott barázda’. Vö. csesző
barázda.

bebagyulál X  bebagyulál ts. i. ’(kendővel) 
betakar (vk it)’. Hideg vuót, fítéttem a gyéré
két, osztán ub bebagyulátom, hogy az óra sé 
láccot ki.

bebónifikál X  bebuónifikál ts. i. ’(pénzt, 
m unkát) behajt, visszaszerez’. Sokat kírt 
tűlem az asztalos, becsapott alapossan, de ű 
is gyütt ám hozzám, lén osztám bebuónifiká- 
tom rajta.

becce1 X  bécce fn. gyny. ’tehén’. Ez a 
gyerek mindig az istáluóba akar kiménnyi a 
bécciéket lesnyi. Vö. becce2, búbecce.

becce2 X bécce mn. gúny. ’bu tuska (kis
gyerek)’. Té kizs bécce, né fi, ném bánt tígé- 
det a macska! VÖ. becce1.

becce ne X  bécce ne msz. (többször ism é
telve tehén, borjú terelésére) becce ne, né, 
bécce ne! Vö. becce1“2.

bécsi piros X  f  blécsipiros fn. ’egy fa jta  
a lm a’.

bécsi rongy X  t  blécsironygy fn. ’textilfé- 
lék’. Megj. A m últ század m ásodik felében, 
am ikor a szőttesek m ellett terjedni kezdett 
Ausztriából, Becs felől a vékonyabb (ezért 
,,rongy” ), finom abb gyári tex tília , akkor 
keletkezett a szó. Rendes falusi lány hozo
m ányában akkor még csak szőttes volt.

bécsi virzsínia X  f  Wécsivörzsina fn. ’fi- 
nom abb fa jta  szivar’.

becsodálkozik becsodákozik tn. i. ’becsíp, 
berúg’.

becsukódik becsukuódik tn . i. 1. ’becsuk, 
bezár’. Mény hátro becsukuónnyi, a faház 
még a tikház mlég nyitva van. 2. ’kny .’.
J b e d ^ ^  ü-freda mn. ’buta, bam ba, d u rv a’.

befírhangol X O bef1 ér hangul tn . i. ’elfüg- 
gönyöz’. Vö. elfírhangol, firhang.

befödöz befödöz ts. i. ’csődör kancát m eg
te rm ékeny ít’. Vö. begörget, beugrat, beüzet.

begörget X  begörget ts. i. ’disznót m eg
term ékeny ít’. Vö. begörög, görög. Művel- 
te tő  szárm azéka begörgettet.

begörög X begörög tn . i. ’(disznó) p á ro 
sodik’. Vö. begörget, görög.

béig X  bejig hsz. ’addig, am i bent van 
(épületben, házban, faluban)’. A kerbe szőt
tük a kukoricát, ez a gyerék mék fokta az égy- 
gyig zsákot, osztám bejig vüttö, ollan erős 
vuót, éccér sé tétté lé. Vö. benek, felig, felnek, 
kiig, kinek, léig, lenek.

bekáfol bekáfful tn . i. ’berúg, lerészege- 
d ik ’.

bekeg X bekég tn . i. ’(birka) béget’, 
beládol X t  bétádul ts. i. ’m egtölt (fegy

vert)’.
bélbödön X bélbödön mn. gúny. ’nagyét- 

kű (em ber)’.
beleaprított X  beleaprított fn. ’é te lfa jta  : 

te jbe ap ríto tt kenyér’. Megj. Gyerm ekként 
cukorral édesítve e ttü k  legszívesebben, 
többnyire reggeliként.

beléje belej jé hsz. és ik. ’bele’. 
belekap belekap tn . i. ’belekezd’. 
belekotág X  belekotág tn . i. ’sokat fecseg, 

beszél, belevág m ás szavába; belebeszél, 
belepofáz’. Mindémbe belekotág a lányo, mer 
ollan neveletlen az is.
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belevejszX belevejsz mn. 'belevaló, ügyes, 
rám enős’. Belevejsz gyerek vuót, azonnal 
odament, osztán addig pörüt velék, amig 
vissza nem atták a pínszt.

bekopellál X  0  bekopéllál tn . i. ’,,bevágó- 
d ik” vhova (dolgozni), vkinek a tá rsa sá 
gába’. A J uóska bekopéllát a tanácsho, od 
dúgozik má lévek úta.

bemaszatol X  f  bemaszatul tn . i. ’berúg’. 
benek X  benek hsz. ’befeló’. Asziszém 

benek indútak, mer a buódba is akartak 
vénnyi valamit. Vö. béig, felig, felnek, kiig, 
kinek, léig, lenek.

benga X  bénga mn. ’nyom orék’. A z egíssí- 
gézs gyerekek éméntek a hásztú, csak a béngák 
marattak ithonn, akig dúgoznyi se tunnak. 

berázdo 1. barázda
bertáfol X O bértáful tn . i. ’v irrasz t’. 

Égisz íjjé bértáfútam a gyerek mellet, mer 
igém beteg vuót széginyém. Vö. verázsol. 

beszélőgép X  f  beszílüőgíp fn. ’gram ofon’. 
betér bet1 ér tn . i. ’befór’. Ha évészitéka 

szlékét, bet1 ér oda az asztal is. Vö. eltér.
betéve blétűvö hsz. 1. ’könyv nélkül, fej

bő l’. Okos ember vuót az, tyétűvö tudott écs 
csomuó versét. 2. ’szám olatlanul, ellenőrizet
lenül, nagy m ennyiségben’.

betorpad X betorpad tn . i. ’betörik (to jás
héj)’. Süssíték még észt a tojást é, be van 
tor padva a héjjá!

beugrat beugrat ts. i. 1. ’kannyúl nős
té n y t m egterm ékenyít’. 2. ’k n y .’. Vö. befö- 
döz, begörget, beüzet.

beüzet X  beüzet ts. i. ’b ika tehenet m eg
term ékeny ít’. Vö. befödöz, begörget, beug
rat, üzekedik.

bevalkol X  f  bevalkul ts . i. ’(vacsorát, 
uzsonnát) gyorsan bevág’.

bezosztáj X  bézosztál fn. ’szakálltalan, 
szovjet b ú za fa jta ’. Megj. A 60-as években 
vá lt ism ertté.

bibe X  bibe, bibe msz. (többször ism é
telve kiscsibék terelésére) bibe pitye bibe! 
Vö. hiúra.

biberkél X  bibérklél tn . és ts. i. ’(ujjával) 
tapogat, babrálgat vm in v m it’. N é bibér- 
kléd az ujjódat, mer a seb émirgédik rajta! 
Vö. bibircsékez, elbabirkál.

bibircsékez X  bibircslékéz tn . i. ’(ujjával) 
já tékosan babrálgat, tapogat, biberkél’. 
Vö. biberkél, elbabirkál’.

biboldó X  O bibolduó (enyhe károm kodás- 
féle :) a bibolduó erre még arra, csönd légyén 
ám itt!

biciklimag X  biciklimag fn. tréf. Gyere
kek tréfás félrevezetésére szolgáló szó, így 
küldik el őket a  b o l tb a : eriggy a buódba, 
hozzá biciklimagot! 

bikacsök bikacsík
bilice X  bilice fn. ’kisfiú penise’. Vö. bilié, 

buci, bulucó.
bilicke X  bitieké fn. ’bige, pilincke’. Akkor 

{én álom a körbe, mer ékaptad a bilic^émet.

bilickézik X bitiek1 ézik tn . i. ’bigézik, 
pilinckézik’. Vö. bolház.

bilincs O bilincs fn. 1. ’seb (a kézen)’. 2. 
’k n y .’. Vö. bilincses.

bilincses O bilincsés mn. 1. ’sebes (kéz)’. 
2. ’kny.’. Vö. bilincs.

bilié X  bilié fn. ’kisfiú penise’. Vö. bilice, 
buci, bulucó.

billemácsik X  billemácsik fn. tréf. ’krum p- 
linudli’. Vö. bucinudli.

bizgat bizgat ts. i. ’(tüzet, állatot) piszkál, 
mozgat (hogy lángolásra, menésre ösztö
kélje)’.

bizse X O bizse fn. gyny. 'kisgyerek fo
g a ’.

bocskor bocskor fn. 1. ’(esős időben, á tá 
zo tt földön járva) lábbelire ragadó, vastag 
sárréteg, sárcsom ó’. 2. ’kny .’. 

bodál 1. nekibodálja magát 
bodda X  bodda mn. ’durva, érzéketlen, 

ügyetlen’. Ollam boddák léitek a kezejim az 
aratázsbo, hóm mást a horgulásho igén ügyet- 
lény ék az ujjaim.

bogár bogár fn. 1. ’légy’. Nyáronn annyi 
bogár begyün a konyhábo, ném lehet kiirtanyi 
ükét. 2. ’kn y .’. 

boglya bagla
bogyólék X  bogyuólík fn. ’kicsi, bogyó 

nagyságú (burgonya)gumó, ill. gum ók’. Az 
idién ném lesz sémmi, bogyuólík a krumpi 
mindéhun, kerbe, mezzüőnn.

bohajdi X  O bohajdi mn. 'hóbortos (fel
n ő tt em ber)’.

bohócjárás X  bohuócjárás fn. ’m agyarru- 
hába, illetőleg különböző farsangi m aska
rába ö ltözött legények vidám  húshagyó
keddi fa lu járása’. Népr. A bohócjárás részt
vevői a következők : 2 m agyarruhás legény,
1 harm onikás, menyasszony, vőlegény, vő
fély, koszorúslány, vasorrú bába, drótos
tó t, medve, m edvetáncoltató , hamuszsá- 
kos, kormoszsákos és 2 bohóc. A m enet 
reggel indul s mire az egész falu t bejárják, 
m ár délu tán  van. A két m agyarruhás le
gény vezeti a csoportot. Minden házhoz 
bemennek általában s az udvaron tánco l
nak. F ánko t (húshagyókedden minden ház
nál van fánk a faluban) vagy pénzt k ap 
nak. Az eladó lányokat meg szokták tá n 
coltatni. T áncra perdülnek az u tcán is, a 
házak előtt. A hejehujázó, vidám, lá tv á 
nyos, szemet gyönyörködtető, ta rk a  m ene
te t  az érdeklődők és kíváncsiskodók tek in 
te te  és nagy gyereksereg követi. Őket a 
m enet többi tag já tó l le-lemaradó bohócok 
és a ham uszsákos, illetőleg a kormoszsákos 
ijesztgeti és kergeti szót. A két utóbbi a 
bohócjárás ré m e : ak it el tudnak  kapni 
(gyerekeket, eladó lányokat), elverik ( =  
bekormozzák, beham uzzák) zsákukkal. A 
bohócjárást este farsangi bál követi. A 
szokás m a is ól M ihályiban (mivel a 
környéken m ásu tt nem, ezért jellegzetes
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m ihályi szokásnak ta rtják ). Vö. magyar
ruha, magyarruhás, 

bojtorján j* bujtérgyán 
bolház X f  buóház tn . i. ’bigézik’. Vö. 

bilickézik.
bolházás X  f  buóházás fn. ’bo tü tős gye

rek játék , bigézés’. Vö. bilickézés.
bóklál X  buóklál tn . i. ’céltalanul jár-kel, 

m ászkál (nagyobb területen), bóklászik’. 
4̂ suttyuók kim buóklánok mást a kertek alat 

valahun.
boletta X  0  bolétta fn. ’pénzt helyettesítő  

jegy a harm incas évek búzaválsága idején’. 
A boléttávol csak aduót lehetet füzetynyi, mást 
nem,.

bolsevik 0  bolsevik mn. és fn. 'kom m u
n is ta ’.

bombardó X  bombarduó m n. ’otrom ba, 
durva, b u ta  (ember)’. Ez a bombarduó gye- 
rég berugot mégin, osztón az aptyávol akart 
veszekénnyi.

bónás X  buónás mn. ’rögeszmés, m án iá
kus (em ber)’.

boncsX boncs fn. ’örökzöldkúszónövény’, 
bongyor X  bonygyor mn. ’göndör’. 
bontószék X  bontuósziék fn. ’négy lábú, 

téglalap alakú, vastag, erős, fából készített 
asztal, amelyen disznóöléskor a disznót 
szétbon tják ’.

borító X  buríttuó fn. ’a kotlós egy hely
ben ta rtá sá ra  szolgáló puttonyszerű, fonott 
eszköz (a kiscsibék ki-bejárhatnak a la tta )’.

borközi állapot X  f  borközi állopot fn. 
’spicces, boros állapot, ittasság’, 

borock 1. barack
borsodó bor satu fn. ’borból és tojásból 

készített m ártással leöntött p iskó ta’.
botromász X botromász mn. gúny. ’nagy, 

mélák, durva, b u ta  (ember)’. Avval a bot
romász emberrel nem lehetet kigyünnyi, ha 
juózan vuót, ha ríszég.

bolgárkodik X bulgárkodik tn . i. ’kértész- 
ked ik’.

böcőlék X  böcüőlík fn. ’ághelyes, kemény, 
nehezen hasítható  nagyobb fahasáb, fada
ra b ’. Favágáskor nem szerettyuk a böcüőlí- 
kéd, de ha meleget akarunk a szobábo, akkor 
az a legjobb, attú meleg van hamar. Vö. 
bölőke.

bögyöges X bögyöges mn. ’nagy, fejlett 
keblű (lány, asszony)’.

böjt O bűt fn. ’a bö jt időszaka’. Az egíz 
bűtönn igen sokat fújt a sziél. Az ideji *év 
bűttyö hidegnek igírkézik.

bök bök ts. i. 1. ’vmi szúr’. Böki a lábo- 
mat valami. 2. ’kny .’.

böketint X  böketint hsz. ’szembe, hegyé
vel fölfelé; szúrósan, sértően, b án tóan ’. 
Vigyáznyi küőf mer böketint áll a tettén 
szarva. Böketint állította a falho a vellát. 
Nem lehetet rendéssem beszínyi vele, mer 
mindig böketint szuót vissza. Vö. csapatint, 
fültint.

bököd bököd ts. i. 1. ’(gyomnövényt) á t 
vágva i r t ’. 2. ’k n y .’. Vö. böködő.

böködő X böködüő fn. ’az acat tőben való 
átvágására  szolgáló szerszám ’. Vö. bököd.

bölcsőháj X  O büőcsüőháj fn. tréf. ’cse- 
csemő széklete (a pelenkában)’.

bölőke X  O bölüőke fn. ’ághelyes, ke
mény, nehezen hasítha tó  kisebb fadarab, 
fahasáb’. Vö. böcőlék.

bömhec X  bömhec mn. és fn. rossz, ’nagy- 
evő, kövér (em ber)’.

bőrös zsidó X  O bűrözzsiduó fn. ’házaló 
(kereskedő, régen főleg zsidó), aki az elhul
lo tt, levágott állatok bőrét vásáro lta  ösz- 
sze’. A bűrözzsiduók a Péli bűrnek örűtek, 
a nyárijjiér mindik kevessebbet attak. Asz 
kijabáták: van-e bűr, toll eladuó? Vö. gyűrűs 
zsidó, rongyos zsidó, tollas zsidó, 

börzöget 1. megbörzöget 
böstörög X  böstörög tn . i. ’ellenkezik, 

vitatkozik , veszekedik’. Ezek a gyerekek 
mindig böstörögnek, jáccás közbe se iértik 
még egymást.

böszme X  böszme 1. mn. rossz, ’ügyefo- 
gyott, bu ta , ügyetlen’. Ollam böszme vuót 
az is , mind a sötít icaka, semmi hibáját nem, 
fogatta el, m indenkidé okossabb akart lénnyi. 
2. hsz. ’igen, nagyon’. Vuót ott eb böszme naf 
fa , alik tutták kídöntenyi a faváguók.

böszméül X  böszmiévül hsz. ’nagyon’. 
Böszmiévű tudót kaszányi az a légin, akkora 
rendét vágót, hogy az a szégim, marokszéd^ő- 
lán alig gyüősztö f üőszénnyi utánno a markot. 
Vö. böszme 2. jelentését.

brezsó X  f  brézsuó fn. rossz, ’rossz, e r
kölcstelen, léha nő ’. Bigén sokszor hallottam 
rósz nőkrű, hob brézsuók. Vö. cafrinka, ce- 
mende, cihó, krucsó, rüfke,szépéntyó.

brűnercipő X f  brűnércipüő fn. Vászon - 
féléből készített, fekete cipő’, öregapád 
miék csinád brűnércipüőt úgy a százotfor- 
duluó tájánn, könnyít cipüők vuótak. Én  
nuóta is vuót rá: ,,brűnércipüő kipék-kopog a 
lábánn . . .” .

búbecce X  búbécce fn. gyny. ’tehén ’. Vö. 
becce1.

búból bubul ts. i. ’kakas párosodik’. A  
fijatal kokas má réggel bubulla a tikokat.

buci buci fn. tréf.-kedv. ’kisfiú penise’. 
Dugd el a bucidagy, gyerek, mer mégláttyák 
a lányok! Vö. bilice, bilié, bulucó.

bucinudli X bucinudli fn. tréf. ’krum pli- 
nudli’. Vö. billemácsik.

buckó X  buckuó fn. ’kis dom borulat (a 
földön), csomósodás (a te sten )’. Vö. buckós.

buckós X  buckuós mn. ’rögös, csomós’. 
Vö. buckó.

bugyogakorsóX bugyogakorsuófn. ’agyag- 
ból égetett, kb. 2 — 4 literes, gömbölyded 
alakú, szűk nyakú, mezei m unkáknál hasz
nált v íz tartó  edény’. Aratáskor rígebbem 
mindig vüttünk ki magunkat bugyogakorsuót9 
mer abba sokájik hüs maratt a viz.
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bugyor bugyor fn. ’ruhába kö tö tt csomag, 
teh er’.

bukfencezik O bukhencézik 
bulibáncs X  j* bulibáncs fn. k a tic a b o 

g ár’. Megj. A század elején még általános 
használatú volt, a katicabogár a  harm incas 
években szoríto tta  ki végleg. Népr. Gyer- 
m ekversikében is előfordult (a katicaboga
ra t tenyerükre téve m ondták a kislányok) : 
bulibáncs, bulibáncs, merre vüsznek fírjnek, 
vadosfaji rítnek (Vadosfa M ihályitól 3 km-re 
fekvő falu).

bulucó X  bulucuó fn. tréf.-kedv. ’kisfiú 
penise’. Kimeccém a bulucuódat, ha rósz lísz! 
Vö. bilice, bilié, buci.

búri1 X  buri fn. gyny. ’liba’. Vö. buri2. 
búri2 X  buri msz. (többször ism ételve 

ludak, kislibák hívására) buri, gyertek ide, 
buri-buri, buri né! Vö. buri1.

burkus burkus fn. ’a kotló és a kiscsibék 
éjszakai szálláshelyéül, illetőleg a ty ú k o k 
nak tojóhelyül szolgáló speciális fonott 
kosárféle’. Mikor idésanyám kivette a burít- 
tuóbul a kotluóst, éccérre bevüttö a tikházbo, 
a burkuzsba tétté, osztán a kottyogásáro szí- 
pém beméntek a kiscsiWék is magoktul. Vö. 
borító.

búzaérő körte X  buzaírüőkörte fn. ’búza- 
érés idején érő, sárga, édes, finom zam atú, 
kicsi k ö rte fa jta ’.

búzasterc X  buzaisterc fn. ’p iríto tt búza
lisztből készült é te l’. Vö. krumpliisterc, 
sterc.

búzaszentelő 0  buzaszentülüő fn. ’kato- 
likus szertartás, am elyen a pap zászlós kör
m enet élén beszenteli a v e tés t’. Megj. Nem 
vonultak  végig az egész határon , a p lébá
nia földjére m entek ki, o tt  za jlo tt le a 
szertartás. A szokás 1945 u tán  megszűnt.

büdösmargit X büdösmargit fn. ’egy fa jta  
kicsi, kem ény hátú , érintésre kellem etlen 
szagú ro v ar’. Ha rászát éb büdösmargit a 
párkánro, lépöckűtüg, de az ujjunk igy is bü
dös lét tűlö.

büdösség büdössíg fn. tréf.-kedv. 1. ’ele- 
ven, ügyes kisgyerek (fiú)’. Ez a büdössíg 
nekém mlég ném adót puszit. 2. ’k n y .’.

büzölög büzölög tn . i. ’nedves, nem száraz 
fa, ág lassan, füstölögve ég’. M lér a kinti 
fábú hosztatog be, ez is csak büzölög, ném 
gyullad még réndéssenn.

bűzöl X büzül tn . i. ’szellent, büdösít’. 
J uó Vész, ha viéciére mísz, mer külömbe égisz 
este id büzűsz a szobábo. Ik. : teli-.

c
cafat cafat fn. 1. ’harm at, (eső utáni) 

nedvesség (növényeken, főként füvön)’. 
Réggére mégin akkora cafat lét, mind üősszé 
szokot lénnyi. 2. ’kny .’. Vö. cafatos.

cafatos cafatos mn. ’harm atos, vizes’. Né 
ménnyeték ki a kerbe, cafatos a fü, vizes 
léssz a cipüőtök! Vö. cafat.

cafog X  cafog tn . i. rossz. ’(piszkos, ned 
ves) ru h a  lafog vk in ’. Megj. A lafog-ná 1 
jóval pejoratívabb, 

cáfol 1. lecafol
cafrinka X cafrinka fn. rossz, ’léha nő ’. 

Ezéknek a cafrinkáknok persze ot küő lénnyi 
mindem bálbo. Vö. bregyó, cemende, cihó, 
krucsó, rüfke, szepentyó.

cájg X  f  cájgr fn. ’élesztő’. Vö. kelesztő. 
cakli X  cakli fn. ’a bőr szólót m in tásra 

vágó (cipész )szerszám ; tésztafélék (for
gácsfánk) kivágására szolgáló szerszám ’. 
Vö. eakliz.

cakliz X eakliz tn. i. ’a caklival dolgozik’. 
Vö. cakli.

cakni X  cakni fn. ’kicsipkózett ru h ad a
rab, ruhaszególy’.

cakompakostul X  cakompakostul hsz. 
’m indenestül’. Méggondúta magát, összöszé- 
dét mindént, um mént haza cakompakostul.

cankózik X  cankuózik tn . i. ’bizonytala- 
nul megy, já rká l (görbe lábú em ber)’.

cejg X  cejg fn. ’dolog, szerszám ’. J uó éc 
cejg az a tüőttüőtoll, éfogannám ién is, köny- 
nyid veié irnyi.

cejgnadrág X O cejgnadrág fn. ’olcsóbb 
nyári ruhaanyagból készült nad rág ’. A  
cejgnadrágbo az a juó, hók könnyid még ném 
meleg.

cejgol X  f  cejgul tn . i. ’p ipá l’. 
celecula O celecula fn. ’cókmók, cu c c ; a 

kőműves m unkájához szükséges kellékek’.
celőke X  0  celüőke fn. ’vastag, erős b o t’. 

Hozzáváktom a celüőklét a kokasho, mer 
nekém gyütt. Vö. kanót.

cemende X  f  ceménde fn. rossz, ’lóha, 
rossz nő ’. Vö. cafrinka, cihó, krucsó, rüfke, 
szepentyó.

cenzár X  0  cénzár fn. ’lócsiszár’. A  cénzár 
más állotajit segíté elannyi vagy mégvénnyi 
pinziér.

cepedliz X  cépédliz tn . i. ’járkál, jön- 
m egy’. M it cépédlizöl, ha fá j a lábod, ű lé a 
fenekedre má!

cic cic msz. (többször ism ételve macska 
hívására). Vö. cice.

cice X  cice fn. gyny. kedv. ’cica’. Vö. cic. 
cicomái X  csicsomál ts. i. ’diszít, szópít- 

get (babát, szem élyt)’.
ciha X  O ciha fn. ’a dunyha alsó, olcsóbb 

anyagból levő h u za tja ’.
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cihó X  cihuó fn. rossz, 'zü llö tt nő, k u rv a’. 
Sajnányi valuó, ronda cihuó a lányo. Vö. 
cafrinka, cemende, krucsó, rüfke, szepentyó.

cikákol X  cihákul tn . i. ’a légcsőbe ju to tt 
ételtől, ita ltó l fuldokolva köhög’, 

cikória ciguóri
cilinder cilinder fn. ’petróleum lám pa 

lám paüvege’.
címer cimbér fn. ’a kukorica porzós v irág

z a ta ’. A kukorica a kerbe má hánnyo a cim- 
bérit, meleg marad az üdüő.

címeres O cimérés mn. ’kiváló (tehén)’, 
condora X condora fn. ’vm inek része, 

d a rab ja ’. Fáj mindén condorám. Az utuósuó 
condorájig mindent megevett.

copákás X  copákás mn. ’nedves, sáros, 
ragadós (föld)’. A nagy esüőtű más copákás 
a f üőd, nem szabad ráménnyi, se a f üődnek, 
se a csizmáknok nem lenné juó.

copákol X copákul tn . i. ’sárban, lucskos 
hóban megy, cammog’. Esüő vuót akkoriba,

sénki sé mént ki az uccáro, csak öregapác 
copákút a túsuó soronn.

cubringer X f  cupringér fn. ’cselédköz- 
v e títő ’. Majd émégy innej Pestre, osztán a 
cupr ing ér széréz neki helet.

cudri X O cudri mn. V ilágra való, fürge 
(lány)’.

cugszfürer f  cukszpéröl, O cukszfűrér fn. 
’szakasz vezet ő ’.

cukhárung X cukhárung fn. ’vmihez t a r 
tozó dolgok, eszközök, tárgyak , cugehőr’.

cullang X cullang fn. ’a kijáró fizetésen, 
díjon felüli járulék, p ó td íj’. Ezérháromszáz 
a füzetisé még a cullank persze.

cungeráj X  cungéráj fn. ’mindenféle lim 
lom, cókm ók’. Nincs hel az uj bútoroknak, 
ez a sog gönc akadigba van, kiszuórom ám az 
égisz cungérájt az udvarra! Vö. hóbelevanc.

cvíder X  cvidér mn. 'rosszkedvű, n y ű 
gös’. M i lűtö észt a lánygyérékét, hogy ollan 
cvidér, ki huszta föl ?

csabajkos X csabajkos mn. ’girbe-gurba, 
ághelyes (fa), rossz lábú (em ber)’.

csaj vadék X csajvadik fn. kissé gúny. 'f ia 
ta l lány’. Vö. csajvalék.

csajvalék X csajvalik fn. kissé gúny. 
'fia ta l lány ’. Vö. csajvadék.

csalingál X  csalingál tn . i. '(ritkán, csak 
itt-o tt n ő tt silány gabonát, takarm ány t, 
füvet) kaszálgať. Hád bizon ics csak csalin- 
gányi lehet, iszén alig láccik valami az égisz 
f üődönn.

csammog X  csammog tn . i. 'huncutul 
kacsin t’.

csapa csapa fn. '(ember, állat, járm ű) 
nyom a’. Ezék a róhat kutyák égisz nacs csa
pács csinálok a krumpifüődönn, erre észi a fe
ne ükét. Gonosz em berre m ondják : büdös 
miég a csapájo is.

csapatint X csapatint hsz. 'csapófával 
leütve (a köbölben, m alom sajtárban a ga
bona)’. A gabnát hord11 ágba téttik, osztám 
mikor púpozva vuót, akkor csapuófávol lécsap
ták a fölit, na arra monták, hocs csapatint 
van. Vö. böketint, fültint.

csapdlecsacsi X  csablécsacsi fn. ’egy fa jta  
k á rty a já ték ’.

csaptató X  csaptatuó fn. ’ szekérrako
m ány, főként ág leszorítására való, kb. 2 
m éter hosszú, 5 cm. vastag  husáng’.

csárma X  f  csármo mn. 'szeles, kacér
kodó’.

csarmalkodik X  O csarmuókodik tn . i. 
kegyeskedik a lány(ok) körül (az udvarlás 
kezdeti szakaszában)’.

csatak csatok fn. 'la tyak , h a rm a t’. Vö. 
csatakos.

csatakos csatakos mn. 'latyakos, vizes, 
nedves’. Vö. csatak.

csatái X  csatái tn . i. ’(a tyúk) to jás u tán  
hangosan kotkodácsol’. Vö. csatáz.

csatáz csatáz tn . i. ’(a tyúk) to jás u tán  
hangosan kotkodácsol’. Vö. csatái.

csatóllál X  t  csatuóllál tn . i. '(barom fi, 
gyerek) elcsavarog’.

csattogó X  csattoguó fn. ’földiszeder’. 
csávó X  csávuó fn. gúny. 'cigánygye

rek '.
cseder X  cseder ts. i. 'csavar, sodor’. Ri- 

gebben az ostor sudár át mindig ucs csedertük. 
A nasz sziél kicsederté az öreg uómafát a 
kerbe. Ik . : ki-, még-.

csejdebajda X  csejdebajda mn. gúny. 
'esetlen, ügyetlen, ferde (menésű)’.

cseka X cséka fn. rossz, 'vékony, sovány, 
öreg teh én ’.

csektet X  csektet tn . i. 'b ak ta t, csoszog, 
nehezen m egy’. A z öregaptya csektet a há
zunk előtt, amire ab beir, lén is kin lészék.

cselák X csélák mn. és fn. rossz, 'bu ta , 
durva (em ber)’.

cselleget X  cselléget tn . i. 'elcsen, lopkod, 
elemei vm it (kisebb m éretekben)’. Né hagy- 
gyátok a gyerékécs csellégetynyi, mer rászokik 
a lopásro! Vö. csellent.

csellent X  csellent tn . i. 'elcsen, elemei 
v m it’. Uk keszté az is, ék kis észt, ék kis 
asz csellentétt, osztán a börtömbe kötöt ki. Vö. 
cselleget.

csemcseg csemcség tn . i. 'vizenyős, á tá 
zo tt ta la j cuppog a léptek a la t t ’. A nnyi 
esüő vuót, hocs csak ucs csemcség a f üod 
miég mást is a kerbe.
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csemege f  csömmöge fn. ’finom  ótelfóle, 
ínyenc fa la t’. Úgy éttík a gyerekek, mind a 
csömmögiét.

csentli X  O cséntli fn. ’kicsi vas-kétfilléres 
az I. világháború idején’.

cseperkekalap 1. csiperkekalap 
cserény X  O cserín fn. Vesszőből font, 

gyümölcs (főleg szilva) aszalására szolgáló 
eszköz’.

cserevilág X  cserevilág fn. ’az 1945 — 46-os 
inflációs korszak, am ikor a javaka t nem 
pénzért vették , hanem  cserélgették’. Mikor 
a cserevilág vuót, akkor buzávol, árpávol 
mek kukoricávol füzeitek a parasztok az 
iparosoknak.

cserfes X  csőr fős mn. kissé rossz, ’nvelves, 
feleselő (gyerek, főként lány)’. Ennek a csör- 
fös lánnok nem lehet a kedvire mondanyi sem
mit.

cserrencs X  cserrencs fn. ’sokat fecsegő, 
beszélő (ember, főleg kisgyerek)’. Az a 
lánygyerék ottan juó cserrencs, be nem áno a 
szájo neki. Vö. hebrencs

cservenka X  csérvénka fn. ’bakfis, kis
lán y ’. Milleny gyorsany nyüőnek ezek a csér- 
vénkák, némsokáro gyünek az udvarluók. Vö. 
devojka, frajla.

cseszik X  cseszik tn . i. durva ’tesz, csi
n á l’. Elsősorban kifejezésekben: mics cse
szik az ? Nem cseszik as semmit. Cseszheted, 
érontottá mindent. Cseszheted az örőmejidet. 
Vö. kicsesz, lecsesz, megcsesz.

cseszkelődik X  cseszkülüődik tn . i. ^á llan 
dóan) kevés eredménnyel foglalkozik, ve
sződik vkivel, vm ivel’. Egíz dilutánn a roz 
biciklivé csészkülüődött, azlér nem mént el.

cseszkó X  t  csészkuó fn. rossz, ’igen 
rossz, piszkos csizm adia’. A  csészkuót ná
lunk ritkám monták a rósz csizmadiákro.

cseszőbarázda X  O csészüőbérázdo fn. E l
h ibázo tt, e lron to tt b arázda’. Vö. baszóba
rázda.

csesződik X  csészüődik tn . i. durva ’tönk- 
re megy, elrom lik’. Csészüőggyenek csak 
ezek az emberek, ha nem halgatnak a juó szuó- 
ra!

csesztet csésztet ts . i. 1. durva ’bosszant, 
ingerel, szekíroz v k it’. Né csésztezsd ászt a 
lánt, ném látod, méllem mirges! 2. tn . i. ’la- 
pos kővel kacsázik’. Nálunk a Rábánn is 
ju6l léhecs csésztetynyi.

esete X  esete mn. kissé rossz, ’csám pás 
lábú (em ber)’. Vö. csetebota.

csetebota X  csetebota mn. kissé rossz, 
’csám pás lábú (em ber)’. Szíp vuóna ez a Ián, 
de annyira cseteboták a láboji, ném juó ráníz- 
nyi. Vö. esete.

cseteklik X  cseteklik tn . i. ’megbicsaklik 
(láb)’. Ezénn a rossz utonn akkorács cseteklik 
a lobom mindig.

csetres X  csetresz fn. ’haszontalan, é rték 
telen (porcellán) kicsi edény, d ísztárgy’. N a  
még mlég ez a sok csetresz is it van, ezéket is

é küő mosogatynyi. A nnyi a csetresz, hók ki 
sé láccung belüllö.

csetteg cséttég tn . i. 1. ’(papucsban, szan
dálban : kopogó lábbeliben) m egy’. Mire ak 
kicséttég a mezzüőre, iém má vígzék a krumpi- 
szédissel. 2. ’k n y .’. Ik . : be-, ki-. 

cséve O csívé fn. ’mécsbél’. 
csiápol X  csiápul tn . i. ’halk, gyenge, el

fogyó hangokat hallat (á lla t) ; betegeske
dik, gyöngélkedik (állat, á tv itt  értelem ben 
és ritk án  em ber is)’. Szégin csibe ölik csiá- 
pút a napom, még is döglöt hamar. Vö. píjog.

csiberteskedik X csibertéskédik tn . i. kissé 
rossz, ’csám pásan já r ’. A magas sarkú ci- 
p üőgbe csibertéskénnek a lányok, 1 érdemes níz- 
nyi ükét.

csicsedli X  csicsédli fn. ’kicsi aprópénz’, 
csiccsenik 1. megcsiccsenik 
csicsipál X O csicsipál fn. ’tavasszal első

ként megjelenő, szép hangú m adár, a 
tavasz h írnöke’.

csicsomál 1. cicomái
csigaszeg X  csigaszég fn. ’nagy fejű vas- 

szeg, janesiszeg’. T lélénn a gyér ékék is csi- 
gaszéget verettek a cipüőjökre. mer uj jobban 
léhetécs csuszkérányi a jiégénn. Megj. A csi
gaszeget a gyerekek játékcsigájába is szok
ták  v e rn i: azon forgott a csiga. Innen a 
csigaszeg elnevezés.

csihar X  O csihar fn. ’fiatal, még hajlé
kony (erdei tölgy)fa’.

csíkász f  csikász fn. ’csíkra vadászó h a 
lász’.

csikerész X  csikérísz ts  i. ’(tehén) kevés, 
ill. alacsony füvet csipked, legelész’. Igény 
gyönge a legelüő, alik tunnak a marhák vála- 
mics csikérísznyi.

osiklandék X  csiklandík mn. ’csiklandós’. 
Vö. csiklandékos.

csiklandékos X csiklandíkos mn. ’csik
landós’. Vö. csiklandék.

csiklandékoz X  csiklandíkoz ts. i. 'csik
landoz v k it’. Az iskolábo is csiklandoszták, 
am még majném mékfullatt a nevetízsbe. Ik . : 
agyon-, még-, összö-.

csikóláb X  csikuÓláb (luóg) fn. 'gyermek 
orrából kilógó váladék’. Té gyér ék, hun a 
zsepkendüőd, má mégin luóg a csikuóláb a, 
törűd lé, mer a kabátodra csöppenyik !

csikorog csikorog ebben a kifejezésben : 
alik csikorog O 'nagyon szegényesen él’. Vö. 
köszörül.

csikósparhert X  csikuósporhelt fn. 'négy 
lábon álló, lakatos készítette, elmozdítható 
takaréktűzhely , csikótűzhely’. Megj. A II. 
világháború elő tt általános volt M ihályi
ban.

csimbók X  csimbuók fn. ’cserebogár’. Má- 
juzsba a gesztényefa teli vuót napokonn ács 
csimbuókkä, ráznyi léhetétt űlcet a tikoknak, 
annyi vuót úkor. Vö. cserebók.

csimbókos X  csimbuókos mn. ’csomós, 
bogas’. Vö. csombókos, csombólékos.
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csimota X  csimota mn. rossz, 'kicsi, a la 
csony (em ber)’. Vuót ép picin ember itt, asz 
monták csimotánok.

csináltvirágX O csinátvirág ín. ’m űvirág’. 
A csinátvirág nem ollan szíp, mind az igazi.

csingál X csingál tn . i. ’(kifutós labda
játékban) a  dobni készülő játékos ügy tesz, 
m in tha dobna, hogy megtévessze a vonal
tó l vonalig futó több it s könnyebben e lta 
lálja a labdával valam elyiket’. Vö. csingá- 
ló.

csingáló X  csingáluó fn. ’a dobó játékos 
abban a kifutós labdajátékban, am elyben 
egy játékos (a csingáló) labdával dob, a tö b 
bi az egyik vonaltól a másikig (kb. 10—15 
m étert) fu t s igyekszik elkerülni a megdo- 
batást. A csingálónak három szori feldobás 
u tán  el kellett dobnia a la b d á t’. Mindenki 
szeretet vuóna csingáluó lénnyi, hogy a kisze
melt áldozatot mégdophassa. Vö. csingál.

csingálódik X  csingáluódik tn . i. 1. ’a 
csingáló úgy tesz, m intha dobná a la b d á t’. 
2. ’iigy tesz, m in tha tenne v m it’. Né csin- 
gáluóggy avval a széginy gy érékké, minygyá 
ébüőgi magát, ném látod? (akkor m ondják, 
am ikor valaki a kisgyerek felé n yú jt vala
m it, de visszahúzza, mikor a gyerek elérné 
azt). Sokájik csingál11 ódot, mire mégerett az 
esüő. Vö. csingál, csingáló.

csip X csip, csipcsip msz. (a m adár hang
já t utánzó szó).

csípicsóka csipcsipcsuóka fn. A já ték  k í
sérő versikéje : ,,csipcsipcsuóka, vakvar - 
jucska, juó vuót-é a kisfijucska? Komám 
asszon szekéré, tikok űnek rajta, héss el 
máslé, gyere haza magunk1 é !”

csipszar X  csipszar fn. O 1. 'gyerek já
té k ’. Népr. H árom  gyerm ek egymás m ellett 
áll vagy megy, s az egyik szélről álló el
k iá ltja  m agát : „szírű-szírií anygyal, köziép- 
pett a csipszar" ’, mire a középen álló gyor
san szélre ugrik s egyik tá rsa  kerül a helyé
re ’. 2. gúny. 'tacskó, m itugrász (kisgye
rek)’. Mit akarsz té csipszar, ki sé láccol a 
f üodbül, csöndbe ligy ám, mer kipofozlakf 

csiperke kalap X  O csepérkekalap fn. ’a 
csiperkegombához hasonló alakú kalap ’.

csira X  csira mn. ’vörösestarka, kis 
(szarvasm arha)’.

csiramáié X O csiramái1 é fn. ’csírázta to tt 
búza lisztjéből készített édes lepényféle 
sütem ény’. Vö. héjas szalados, szalados.

csirizestál X  csirizéstál fn. ’a csiriz ázta- 
tá sá ra  szolgáló edény’. Akik othatták a mes- 
térsíg'gyeket, asz monták: ,,csirizéstál, vik- 
szostál, Istem velet susztéráj” .

csirkázik X f  csirkáddzik tn . i. ’(a sebből 
genny, vér) szivárog’.

csívölög X  csívölög tn . i. ’kiscsibék (kis
kacsák, kislibák) csipogva, „beszélgetve” 
ide-oda szaladgálnak’. Múta újra meleg van, 
a csittek a ház mellett, az udvaron csívölög - 
nek, ílvezik a napot még a melegét.

csobolyó csobolluó fn. 'ita l ta rtá sá ra  és 
ivóedényül használt hordozható, lapos ho r
dócska’.

csombókos X  csombuókos mn. 'csomós, 
bogas’. Vö. csimbókos, csombólékos.

csombólékos X  csombuólíkos mn. 'csomós, 
bogas’. Csombuólíkos a tettém, farka, mer 
ném tartya rendbe a gazdájo. Vö. csimbókos, 
csombókos.

csoport csoport fn. 1. ’kis földdarab, rög, 
göröngy’. Nas sár vuót akkoriba, osztán a 
szekerek sok sárt kihortak a f üődekrül az 
útra, az ot mékkemínkédétt, uh hocs cso
portokká lét teli az a rísz, ahun füőgyüttek a 
tagutrul. 2. 'term előszövetkezet’. A cso- 
pordba véttek uj kombájnokat, mást azokkal 
aratnak. 3. ’k n y .’. Vö. csoportos.

csoportos csoportos mn. 1. 'göröngyös, rö 
gös (föld)’. Nehez léssz id*ém borsuót űtety- 
nyi, mer igén csoportos a f üőd a kerbe is. 2. 
’k n y .’. Vö. csoport.

csóreszol X  csuórészul, csuórézul tn. i. 
’lop ’. Azok igén iértéttík, hogyan léhecs 
csuórészúnyi a közözsbül.

csorgó O csurguó fn. ’az ereszalja széle, 
ahova a víz lecsorog’. Az ereszt rígénn it 
minálunk csak csűrguónak montuk.

csoszogóba jár X csoszoguóba jár (mégy) 
kif. 'idősebb asszony (esetleg férfi) a  nősül
ni kívánó legény m egbízottjaként a  jelölt 
házához jár, hogy m egtudja valahogy, mije 
van a lánynak, hozzá menne-e feleségül’. 
Csoszog11 óba ném járhatott ám akárki, csak 
.mégbiszhatuó, tisztöledbe álluó szémílék, f üőleg 
üdüőssebb asszonyok. 

csóvád 1. kieső vad
csovaszt X  O csovaszt tn. i. 'füllent'. Mas 

csovasztottá, ném. az igazat montad!
csöbörbe lépő ló X  csöbörbe lípüő lú kif. 

’olyan ló, am ely egyik első lábát já rá s  köz
ben m agasabbra kapkodja fö l’.

csögbög X csögbög mn. gúny. 'kicsi, 
m egcsünt (em ber)’. Ez a széréncs*étien is ol
lan csögbök csak, mind a szomszíggya, sénki 
sé méty hozzá széginhé.

csőg-lőg X  csüőg-lüőg tn . i. kissé rossz, 
'csavarog, ténfereg’. Ném csinál sémmit az 
égisz ttétén, csak csüőgöt-lüőgött. 

csokik 1. megcsökik
csököny X csökön fn. 'm akacsság, önfe

jűség’. Ebbe a kislámbo akkora a csökön, hob 
borzasztuó, mindig veszekénnyi küő veié. Vö. 
csökönytarisznya.

csököny tarisznya X  csököntarisznya fn. 
tréf. 'm akacs, önfejű gyerek’. Na té csökön
tarisznya, költött a pofon nekéd, juó lísz 
ezután, szuót fogacc idésapádnok? Vö. csö
köny.

csömmöge 1. csemege
csömörlet X csömöllet fn. durva 'u tálatos, 

undorító ember, á lla t’. Ezék a csőm ölled dök 
tikok mégin kikoporták a kiskerbe a palántá- 
kot.
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csöpöri X  csöpöri mn. ’szemerkélő, csö- 
pörósző (eső)’. Csöpöri üdüő vuót, az1 ér nem 
mentek ki a mezzüőre aratynyi.

csöppöl X  csöppül ts. i. ’cseppenként en
gedi a tejet (a fejő fejeskor)’, 

csörfös 1. cserfes
csörge X  csörge fn. ’tepertő’. Disznuóölís 

naptyán ki szoktuk sütynyi a zsirt, igy osztón 
más?iop má vuót is csörgiénk.

csörgettyü X  f  csörgető fn. ’ládaszerű, 
kézzel hajtott, erős, kerepelő hangot adó 
kezdetleges készülék, amelyet nagypénte
ken használtak harang helyett’.

csőszgyerek X  O csüőzgyerék fn. ’szüreti 
bálon a szőlőt őrző fiatal’. Vö. csőszlány.

csőszlány X  O csüőszián fn. ’szüreti bálon 
a szőlőt őrző lány’. Népr. Mesterséges lugast 
csináltak a bálra, szőlőfürtöket akasztot
tak föl s a ,,lopókat” „elkapták”, „meg
büntették” 1 — 2 forintra. Majdnem min
denki „lopott” : a „bírság” is bevétel volt 
tulajdonképpen.

csőszökör X  O csüőszökör fn. ’a gondok, 
bajok’. M áj ha a csüőszökör mégnyomgya a 
láhodat, te se beszísz illen könnyenn! I k . : 
még-.

csöszörög X  csöszörög tn. i. ’csoszorog’. 
Megj. A csoszorog-nál kisebb intenzitású 
cselekvést fejez ki.

csubakol X  csuhákul tn. i. ’hord, cipel

(terhet)’. Igén sokat köllöttem csubakúnyi a 
nyulaknak a kerbül.

csuklószorító csukluószoríttuó fn. ’órszo- 
rító’.

csuszkera X  csuszkára fn. ’befagyott tó, 
folyó, pocsolya, árok azon része, ahol a 
jégen csúszkálni lehet’. A Kanárisonn, a 
fcduvígém vuót a legjop csuszkera, oda jártunk 
csuszkérányi. Vö. csuszkerál.

csuszkerál X  csuszkerál tn. i. ’jégen 
csúszkál’. Csigaszéges cipüővé vuót legjop 
csuszkérányi, ha léhetétt, ién is mindig abba 
csuszkérátom, mer ács csak us siklott a 
j légénn. Vö. csuszkera.

csuszpájz f  csuszpájz fn. ’(sűrű) krumpli- 
főzelék’.

csutál 1. lecsutál
csutora O csutora fn. ’a pipának a pipa- 

szár és a szopóka közötti, szaruból vagy 
csontból készített, csavarmenetes része, 
amelybe a szopóka bele van csavarva’.

csuváros X  t  csuváros fn. ’olyan fuvaros, 
aki pénzért hordta más gabonáját őrletni 
a malomba s szállította haza az őrleményt’.

csüg X  csüg fn. ’testrész, testrészek’. 
Mindén csügöm fájt, {én ollam beteg vuótam, 
sénki sé hiszi el.

csürkös X  O csürkös mn. ’rossz lábú, 
rosszul menő (ember)’. Ab bizon csürkössen 
jár, mer születisé úta rossz a lábo széginnek.

D

dádáz 1. megdádáz 
dádé f  dádlé fn. ’öreg cigány’, 
dadra X  f  dadra mn. rossz, ’mamlasz.’ 
danaszol X  danaszul ts. i. ’(halkan, 

csendben) dúdolgat, énekelget’. Ném vuót 
ríszég éggyik sé, szíp csöndbe danaszútak. 

dángál 1. tángál
darázsderekú X  O darázsdéréku mn. 

’karcsú (nő)’.
davaj X  davaj, devej msz. tréf.-gúny. ’ide 

v e le ; gyerünk’. Vö. davajoz.
davajoz X  davajoz, devejéz tn. i. tréf.- 

gúny. ’lop, elcsen’. Davajoznyi igén tuttak 
azok a munkahelékénn is. Vö. davaj.

dávergat X  dávérgat tn. i. ’unottan, von
tatottan énekelget’. Ed darabik szípém mu
lattak, ínékűtek, utób má csag dávérgattak.

defilíroz X  déféWéroz tn. i. ’jár-kel, jön- 
m egy’. A mozi előd défélP ér óznak a lányok 
egíz dilutánn.

degradál dékrétál ts. i. ’leépít vm iť. Dék- 
rétálluk a nehez munkát, mer ném birgyuk 
má.

dejkó X  O dejkuó fn. ’csikó (ritkán : ló)*, 
dejszen X  dejszén msz. ’de hiszen’. Vö. 

hájszen.

dekkol dékkul tn. i. ’félreül, fólrehúzódva 
észrevétlenül tartózkodik vhol’. K in dékkút 
a kerbe a fák alatt, az1 ér ném találtuk.

dekli O dékni fn. ’fedő’. Katonájjiékná a 
sajkadéknire téttík a húst.

delizsánsz f  délizsánc fn. ’egy fajta kocsi’, 
deredúció X  f  dereduciuó fn. tréf. ’rossz, 

vásott gyerek’. A z öreg éktű hallottam, hogy 
a rósz küőkekre aszontág, dereduciuó. Vö. 
egzekúció, dezentor.

derefel X  f  derefül tn. i. ’pihen, heverő - 
szik (a napon)’.

derőce X  derüőce fn. ’életerő, szívósság’. 
Van ebbe a gyér égbe derüőce, ném küő fítte- 
nyi, ném léssz ennek semmi bájjá.

dévános X  diéványos mn. ’jó, rendes (élet
telen tárgy, dolog)’. Má léhet látynyi, hogy 
az idién ném lesz valami diéványos termí- 
sünk , kevlés esüő esétt.

devojka X  dévojka, dévolka fn. ’bakfis, 
kislány’. Szípen tunnak táncúnyi ezék a 
dévolkák a búcsúba is. Vö. cservenka, 
frajla.

dezentor O gézéntor fn. tréf. ’huncut, vá
sott gyerek, gazfickó’. Vö. deredúció, egze
kúció.
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dézsel X  O bézsü l tn . i. 'elbeszélget, 
elpipázgat (téli estéken)’. Rígén tfélénn 
összögyüttek a parasztok, osztám pipázvo  
ébe8zigettík az üdüőt, ud diézsűtek.

diéta dléta fn. ’beszélgetés’. A  katona
ságra vuót a d{éta nálok az este.

digdáncs X  f  digdáncs fn. ’sovány, kivón- 
hedt, rossz ló ’.

dikhenc X  dikhéc fn. (m egszólításként:) 
'gyerek, srác, hókás’. N a, dikhéc, m i van , 
hogy ityég a fityeg ?

dikics f  dikics fn. ’egyenes, nyeles k és’. 
Vö. kármentő.

diófát állít X  d ijuófát állitt kif. ’(gyerek) 
fején és két kezén á ll’. Megj. A kézen és a 
fejen állás kom binációja a diófaállítás. K i
sebb gyerekek gyakori játéka, gyerm ek
korunkban m i is — sokszor versenyezve — 
tornáztunk így. F al vagy fa m ellett, ille tő 
leg — a gyakorlottabbak — tám asz nélkül 
csinálják. Magas fűben könnyű diófát á llí
tani, m ert a fűben jól m eg lehet kapasz
kodni. A jó diófaállítók sokáig m eg tu d ta k / 
tudnak állni tám asz nélkül is. Vö. fejtetőn 
áll, fejtetőre áll.

dirndliruha X  f  dindliruha  fn. ’könnyű, 
szellős, nyári női ruha’. Megj. A harmincas 
években vo lt d ivat pár évig.

dodva X  dodva mn. kissé rossz, ’durva, 
érzéketlen’. M in  dodvák a kezejim a rlépa- 
szédístű, más nem tunník szípénn irnyi. 
Megj. A boddá-nál erősebb. Vö. bodda.

dologtevő nap t  doloktlénap fn. ’hótköz- 
nap’.

dombiroz X  f  domb1 éroz tn . i. ’dorbézol’. 
domínium dominum  fn. ’az egész min- 

denség, amiről éppen szó van (pl. a kert, 
az udvar, a szoba mindennel, ami hozzá  
tartozik )’. Nízzeték körül itt a kerbe: az egíz 
dominum az enyim.

dónesztál X  duónyésztál ts. i. 'bosszant, 
zaklat, szekál v k it’. Ölöged duónyésztátom 
iérté, nréksé csináto még a kapulábot.

dorkó X  dorkuó fn. ’tornacipő’. Dorkádba 
szabacs csak fodbaloznyi m énnyi az iskolábo.

dödme X  dödme mn. kissé rossz, 'kövér, 
esetlen’.

dödög X  dödög tn . i. ’dohog, m o ty o g ; 
ritkán szólva, halkan beszélget (öregem 
ber)’. Od dödög öreganyád a szomszidn1 éni
vei az uccaajtuóba. Vö. dödörész.

dödörész X  dödörisz tn . i. 'm otyog, 
csendben beszélget (idős em ber)’. Vö. dö
dög.

dödölle X  O dödölle fn. ’egy fajta  tésztás  
é te l’.

dögkert X  dokkért fn. ’az az elkülönített, 
bekerített hely, ahova a döglött lovakat, 
szarvasm arhákat és sertéseket tem ették ’. 
A  rígi dokkért a Kendérásztotuó mellet vuót, 
az ujjat kivüttík a falubul a határbo V  adós fa  
fellé.

döglés X  döglis fn. (károm kodásszerű  
kifejezésekben :) té rohad döglis, ném misz 
haza! (pl. kutyára).

döher X  O döher mn. kissé rossz, ’kövér, 
durva’. Vö. döhöder.

döhöder X  O döhöder m n. kissé rossz, 
’kövér, durva’. Vö. döher.

ducifaros X  O ducifaros mn. kissé tréf. 
'nagy fenekű (asszony, lán y )’. Ezék a duci
faros felrérnípek éfoglátak m indén helet a 
buzba.

dudog X  dudog tn . i. ’ond-m ond, dohog, 
morog, duzzog, panaszkodik’. A z öregasz- 
szonyok igén sokat tunnag dudognyi, mer 
mindig van nekik valami baj jók.

dufál X  dufál ts . i. ’döfköd (kisborjú az 
anyja tő g y ét)’. H a ném gyün tej, akkor 
ékezdi a borgyu du fányi az annya tü6gyit, 
mer szopnyi akar m iég.

dulló X  dulluó mn. rossz, 'lusta, dolog- 
kerülő’. E z a dulluó lám mégin iihom van , 
de ném sokat írnek veié, az annyánok sé segít, 
ném mégy a mezzü6re sé.

durkmars O durkmars fn. ’hosszú m ű 
szak: amikor a vargák éjjel-nappal is d o l
goztak’. N agy ünnepek elöt m indig durk - 
marsocs csinátok rígérni, áddúgoszták az 
í j  jeléket is.

durgat X  O durgat ts. i. ’a disznó zörgeti 
az orrával a hidas a jta já t’.

dusozik X  O dusozik tn . i. 'gyors, csár
dásszerű zenére csizm aszárverős táncot jár 
(a legény)’.

duzmatyi X  duzm atyi mn. és fn. rossz, 
'duzzogó (ember, főleg gyerek)’.

düddő X  O düddüö mn. rossz, ’bárgyű, 
ütődött, együgyű (em ber)’.

dülöngírez X  dülöngiéréz tn . i. 'jobbra - 
balra dőlve m egy, jár’. Be vuót rúgva, mer 
dülöngiérézvé gyütt az utonn.

E, É

e1 é msz. (közeire m utatás nyom ósításá- 
ra). I t  van é, vügyíték k i észt a kalapácsot é j 

e2 X  é hsz. ’nem ’. K im ísz a mezzüőre? E , 
dehom ménék. — — Együssz? E , hogyam 
ménník, mikor annyi dugom van ithonn is.

eberlasztin 1. everlasztin 
ebfing épfing fn. tréf. ’a nyelven tám adt 

fájdalm as p attanás’. Népr. H a kigyütt az 
épfing , esz köllöt mondanyi: ,,épfing kiét a 
n yiévemén, ha kiét, ma kiét, ma évesszén”.
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ecsélget X  O ecsiéget t s. i. ’nagy gonddal, 
odaadással, szívvel készít vm it, dolgozik  
v m in \

édeskáposzta idéskáboszta fn. ‘káposztás 
főzelék’. Vö. plutyka.

égerfa O egérfa fn. ’nyírfaféle fa (A lnus)’. 
egrebugrál X  egrebugrál tn . i. ’ugra- 

bugrál’. N é egrebugrállótok a kerbe, létöriték 
a virágokat, hallátok-é?

egres egr és fn. ’köszm éte, piszke (R ibes 
u va-crispa; R ibes grossularia)’.

egzecérplacc f  egreciérplacc fn. ’katonai 
gyakorlótér’.

egzekúció X  O egzekució fn. tréf. ’rossz, 
szófogadat lan gyerek’. Vö. deredució, de- 
zentor.

egyet eszik a hasával X  éggyet észik a 
hasávol kif. ’jól lak ik’. Kedvemre valuó ebid 
vuót, éggyet éttem a hasammal ién is 
mámo.

egyez X  éggyez ts . i. ’egyel’. Igén sürü  
a mák a kerbe, éggyeznyi költené má.

egykorú X  O ékkuór^ós mn. ’egyidős’. Vö. 
akkórós.

egynéhány 0  énnyihán  szám név.
Népr. A következő találós kérdésben fordul 
m ég elő : ,,énnyihán birkánok hán lábo van ?
— Néni tudom . — — Hát aki énnyi hány a 
birkák nők, annak hány van?  — — Kettüő.
— — N a látod” .

ehol X  éhun hsz. ’ím e (itt), lám (itt)’. 
Ehun  é, it van a k lésé, amit m,á ténnap út a 
keres. Vö. hol.

éhomra f  íhomra hsz. ’éhgyom orra’. 
ejncfixre X  encfikszre hsz. ’ egykettőre, 

gyorsan’. Vö. ejncvejre.
ejncvejre X  encvejre hsz. ’egykettőre, 

gyorsan’. A nnyit killóttunk a fávol, osztám 
mikor álhitük a P istát, ah hozzálátott a m un
kához encvejre kidöntöttö ászt a naf fát. Vö. 
ejncfixre.

éjtnap ítnap  hsz. ’éjjel-nappal’. Itnap  
fu j a szlél, horgya a hovat, huónap k i sé tu 
dunk m énnyi az uccáro majd.

e jtőzik O ejtüozik tn. i. ‘ebéd vagy vacsora 
után pihen, p ihenget’. Teliétté magát, osztán 
ejtüözött éggyet a szobábo a díványonn.

eklendezik X  eklendézik tn . i. ’vki mást 
akadályozva, zavarva dülöngél, m ozog’. 
N é eklendézz előttem, mer rá találok lípny i a 
lábodra, osztán ríhacc!

ekti f  ékti mn. ’igazi, valód i’, 
elagybakol X  elagybakul ts . i. ’kiver, 

megpofoz (gyereket)’. Elagybakútam ükét, 
mer összötörtík a tojásokat a tikházbo. Vö. 
megagybakol.

elárium X  élárijom  fn. tréf. (enyhe ká- 
rom kodásféle) A z élárijomát neki, m i csiná- 
totok má mégin!

elbabirkál X  ébabirkál tn. i. ’elbabrál’. 
Vö. biberkél, bibircsékez.

elbitangol O elbitangul, ébitangul tn . i. 
’(el)csavarog (á llat)’. Ténnap mégin ébitan-

gút a tehlén, alik talátuk még a harmadik 
szomszít kertyibe.

elbujalja magát X  elbujalla vagy ébujalla 
magát kif. ’nekibúsulja m agát, elkeseredik’. 
Ném léhet veié terveznyi még szuórakoznyi 
ménnyi, mer mindig ébujalla inagát, ollankor 
osztán szuónyi sé akar.

elcsovaszt X  O écsovaszt ts. i. ’elmulaszt 
v m it’.

elébe elejbé hsz. és ik. ’e lé’. 
elél elit ts. i. ’gondatlanul bánva (vmi- 

vel) tönkre tesz v m it’.
elértet X  O elírtet ts. i. ’elcsépel’. Mellen 

juó, hóm m iég az esüő előtt elírtettünk, ik 
kevessebb a vesztesig.

eleven kéneső X  t  eleven kínyésüő kif. 1. 
’h igany’. 2. ’fürge gyerek’.

elf írhangol X  O éf1 ér hangul tn. i. ’elfüg- 
gönyöz’. Vö. befírhangol, firhang. 

elgáncsol O ékancsul
elken éken ts . i. 1. ’elver, kipofoz’. 2. 

’k n y .’.
elkompolyodikX ékompolodik tn. i. ’elszo- 

m orodik’. M ikor mékhallotta, hók kifeszűt 
a lú, ékompolodott, mer av vuót a jobbik lova, 
ném is szuót éd darabik sénkihé sé.

elkordélja magát X O ékordiélla magát 
lyif. ’(nehezen) elhatározza m agát vm ire’. 
Ekordiétam magamat, hogy a hfétén haza
hozom a kukoricaszárt a mezzüőrül, az1 ér is , 
mer osztán kisüőb ném ír ék rá.

elkoszperál X  ékuszpérál ts. i. ’lábbelit 
hanyag, gondatlan használattal elkoptat, 
elvásít, elszaggat’. Némríg vettük a cipüő- 
két, em még má ékuszpéráto űketf mehetünk 
ujjakat vénnyi.

elkövetkezik ékövetkézik tn. i. 1. ’elkö- 
szön, elbúcsúzik’. K ísüő van , nekém is é 
küő követkéznyi lassann, ién is haza költők 
ménnyi.

elléhál X  f  él1 éhál ts. i. ’elver, kipofoz’, 
éllel-veszéllyel X  íllé-veszíllé hsz. ’nagy- 

nehezen’. Ebben a kifejezésben : nagy íllé- 
veszíllé. — A szlél miatt aznap nagy íllé- 
veszíllé léarattunky osztám más még it van , 
az esüő esik má m úta , ném tudunk ib beta- 
karúnyiy ot veszik mindén.

ellenbenáltal X  O ellembeáttuó hsz. ’átel- 
lenben’.

ellenkedik X  ellenkédik tn. i. ‘ellenkezik’, 
elmangász X  O émangász ts. i. ’elver’. Ha 

m lég éccér mégdiézsmálod a paprikánkot, 
émangászlok. Vö. megmangász.

elmángorol X  émángul ts. i. ’elver’. 
Emángútam , mer hazudott. Vö. mángorol.

elnaslagol X  énaslagul ts. i. ’elver’. Enas- 
lagúlaky ha rósz lísz az iskolábo.

előbb előbb mn. ’előbbi, korábbi’. A z  
előbb lévegbe vuót normális Vél, más má as 
sincs.

előben X  elüóbe hsz. ‘eleinte, régebben, 
korábban’. Elüóbe nehezen mént neki a tanu
lás, de a8ztám belegyütt.
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előz elüőz tn . i. 1. 'elfogja a világosságot 
vki elő l’. N é elüőz, ném tudok igy uóvasnyi! 
2. ’kn y .’.

elpizslik X  0  épizslik tn. i. 'tönkrem egy, 
elromlik, szétesik (korhadt gyökér, rossz 
fog, m egpenészedett kukoricaszem stb .)’.

elpotyál X  elpotyál ts. i. 'elfecsérel’. Át- 
véttík a tojásokat, jobb is ám , il legaláb nem  
költöttem épotyányi ükét.

elsőben elsüőbe, ésüőbe hsz. 'először'. 
Elsüöbe szuómái kölleníng behoznyi a szürü- 
bül, csak utánno m ennyünk a malomba.

elsőlegény X  O elsüőlegín fn. 'a m űhely
ben a legügyesebb legény, a m ester h e ly et
tese’. H a a mester émént, az elsüőlegín beszít 
a kuncsaftokkal, ű irányította a segídéket. 
Vö. öregsegéd.

eltángál édángál ts. i. 'jól elver’, 
eltér ét1 ér tn . i. 'elfér'. Vö. betér, 
eltolonkál X  étolonkál ts. i. 'elszaggat, 

elhord (lábbelit)’. É p pár cipüőt mégin 
étolonkátá a nyáronn.

el vádol X  f  evádul ts. i. 'elvállal', 
elveszelődik X  éveszelüődik tn . i. 'elpusz

tul (kisebb á lla t)’. A  mút lévbe majném  
mindéggyik csibe éveszelüődött.

el vetélkedik X  évetüőködik tn . i. 'elvetél, 
életképtelen vagy élettelen  m agzatot hoz 
(idő előtt) a világra (tehén, ló, disznó)’ 

elzalámbol 1. zalámbol 
elzimbol X  O ézimbul ts. i. 'elkölt, elver, 

elm ulat (pénzt)’.
émelyes X  O ímölös mn. 'marhabögöly  

csípéses (tehén)’. Megj. A bögöly nyáron a 
tehén bőrébe rakja petéit s azok kikelve  
daganatot idéznek elő, majd — bizonyos 
nagyságot eltérve — átfúrják a tehén bőrét 
s kibújnak.

emésztet X  emísztet fn. 'emberi ürülék’, 
eminnen eminnejd
emmama X  O emmarna fn. gyny. ’nagy- 

m am a’. M ink má nem montuk öreganyánk- 
nők, hogy emmama. Vö. ennyanya. 

emse X  emse fn. 'nőstény disznó’, 
enstöl X  f  enstöl, encstör hsz. ’egyenlő(en  

vagyunk)’. Akkor m ondták a kuglizók, ha 
ugyanannyi fát dobtak.

enyekes X  f  enyekés mn. 'gennyes', 
ennyanya X  O ennyanya  fn. gyny. 'nagy

mam a'. Vö. emmama. 
eper eper fn. 'szamóca', 
éppen f  ippeg
éredt ganaj X  írédganaj fn. 'olyan trá 

gya, am elyben már nincs szalma s am ely  
ásóval vágható’. Megj. E z a trágya a leg
jobb szerves trágya.

ereget ereget ts. i. 1. (vizet ereget) O 'eső 
után a mezőn, a lapos részeken összegyűlt 
vizet kis barázdát húzva az árokba leve
ze ti’. 2. (m ákot ereget) 'a száraz m ákgu
bót kettévágva kiereszti, kirázza a m ák
szem eket’. 3. 'egym ás után többször szel- 
len t’.

ereszkedik ereszkedik tn . i. 1. 'szánkóval 
lecsúszik a (term észetes vagy m esterséges, 
hóból összelapátolt) ereszkedőről’. M en y- 
nyünk k i a szánkuóval a kerbe, a gyepű mel
let juól lehet ereszkénnyi, sok ott a huó, m iég 
nem süpped be. 2. ’k n y .’.

ergellős X  O ergéllüős mn. 1. ’házsártos, 
mérgelődő, kiszám íthatatlan (ember)'. 2. 
'szeles, havas, esős, zim ankós (idő)’.

ergyavóst X  O érgyavuóst hsz. 'rosszul, 
ferdén (á ll)’. A  keríttísünk érgyavuóst áll, 
összö is dűl ám némsokáro.

érkezik írkézik tn. i. 1. 'ráér vm ire’. 2. 
’k n y .’.

érmes X  írmés mn. 1. 'nedves, k icsit ned
ves (fö ld )’. I tt ezénn a ríszénn a kukorica 
juól nyüől, mer írmés a f üőd, de odáb ném ám. 
2. ’k n y .’.

értet 1. elértet
esennel néz X  O esénnyé níz  kif. 'vm it 

nagyon kívánva, szótlanul, esd ve néz’. 
Esénnyé níszté szégin, hogyan éttík a többijek 
a kuóbászt.

eset eset fn. 'esés'. Ebben a kifejezésben : 
esettyé van a fejszínek. A  hosszi nyelű , 
neWész fejszínek van esettyé, avvd nagyokat 
léhet vágnyi. Más jelentései m egegyeznek a 
köznyelvivel. Vö. esetes, huzatéi.

esetes X  esetés mn. 'olyan fejsze, ka la
pács, am elynek jó húzása, esése van ’. Vö. 
eset, huzatéi.

estennel O est1 énnyel hsz. 'kora este ’, 
észér X  iésziér mn. és fn. rossz, 'm ohó, 

önző (ember), aki anyagiakat, előnyöket, 
m indent (szem telenül, erőszakosan, mások  
rovására is) magának akar m egszerezni’. 
Ezék az 1 ész1 érék, mikor mékhallották, hód 
drágáb léssz a cukor, zsákszámro horták 
vuóna el a buódbú, de széréncsiére ném enget - 
tik, mondván, sokam vannak m lég a faluba, 
akiknek szüksíg'gyék van cukorra, azokra is 
küő gondúnyi. Vö. észérkedik, észérség.

észérkedik X  iésziérkédik tn . i. rossz, 
'önző, kapzsi, erőszakos módon tesz v m it’. 
Addig iésziérkédét, mig annak is méglétt, 
am it annyira akart: u j ház még az autuó. Vö. 
észér, észérség. Ik. : íci-, összö-.

észérség X  iésziérsíg fn. rossz, 'önző, 
kapzsi, erőszakos, m ások érdekeit f ig y e 
lem be nem vevő é letszem lélet’. Bgyre 
anyagijassabbak az embérék, mer sok a 
pínzék, az iésziérsíg a testvíréket is szérnbe- 
állíttya má, kípessek veszekénnyi pár fo 
r in tá r égymássol. Vö. észér, észérkedik.

eszterhéj X  észtérgya fn. 'eresz’. N é  
állótok az észtérgya alá, mer vizessek Vész
iek !

eszteru X  észtéru fn. 'töltés, sánc (na
gyobb folyók m elle tt)’.

etet X  étet fn. 'egy etetésre való takar
m ány, m oslék’. Este vüdd el a disznuóknak 
észt é, ep pont éggy étetre valuó, ölig lesz 
nekik , juó laknak veié.

3
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etető etetüő fn. 1. ’az a szem ély, aki csép- 
léskor az elbontott kévéket a cséplőgép  
dobjába dobja, illetőleg rakja’. 2. ’takar- 
m ánytároló (az istálló  m ellett vagy az 
istálló  e célra elrekesztett részében)’. 
3. ’k n y .’. Vö. kévehányó, kévem etsző.

everlasztin X  0  ébérlasztin fn. ’erős szö
vetanyagból készült cipő’. Vö. lasztin- 
cipő.

eves X  f  e-yes mn. ’gennyes’. Vö. eve- 
sedik.

evesedik X  f  evesédik tn . i. ’gennyese- 
dik ’. Vö. eves.

extravurst X  0  éksztravurst fn. kissé 
rossz, ’m ásokétól, az általánostól eltérő 
dolog (tárgy, é te l)’. N a  igém,, m ink priézlis 
szivásgombuócot ettünk, neki éksztravurst 
költött, ű mákot evét hozzá-

F

facér fátfér mn. és fn. 1. 0  ’m unka nél
küli iparoslegény’. A klét háború között is 
uh híták a m unka n léküm maratt iparos - 
legínyéket, hof fatfér. Sok jatfér vuót akkor. 
2. ’k n y .’.

fagaras X  fagaras fn. (tagadó értelmű  
kifejezésekben:) ’sem m i’. N em  ír éj fa 
garast se.

fahitű X  O fahitü  mn. ’h itetlen , akiből 
minden erkölcsi érzék h iányzik’.

fájdul fájdul ts. i. ’fájlal v m it’. A  fejit 
fájdúta, az1 ér nem gyütt k i a kerbe körút 
szennyi. Vö. fá^jész.

fájész X  fájlsz, fájlísz  ts. i. ’sajnál, fáj
la l’. M lég mást is fájíssza ászt a juó tehenit, 
améllik tavai megdöglött. Fájlíszom , hogy 
akkor nem mentem é hozzájo, más má csak a 
sirgyáho mehetek.

fajm aié k X  fajm alík  fn. rossz, ’faj, 
fa jta ’. E z is abbul a fajmalígbú valuó, 
nem anník iérté ék krajcárt sé.

fájront fejront fn. ’a munkaidő vége 
(iparosoknál)’. Méksarkalom észt a cipüőt, 
osztán ién is fejrontocs csapok, ölig vuót 
máro a munkábul. 

fajta O fa jt 
fajtájú O fa jtu
fakopogató X  fakopogatuó fn. ’harkály’. 
fakutya fakutya  k ifejezésekben: m it 

röhöksz, m ind a fakutya? Ur röhög, m ind  
a fakutya.

falucsúfja X  falucsuftya  fn. durva ’csií- 
nya szem ély (elsősorban n ő)’.

falufarka X  falufarka  fn. durva ^állan
dóan) csavargó szem ély (főként n ő)’.

fándli O fándi fn. ’hosszú nyelű, 1 — 2 
literes, zom áncos edény’.

fára X  f  fáro fn. ’papi javadalm as 
állás’. Vö. fárás.

fárás X  f  fárás mn. ’parókiás’. A  vados- 
fa ji  pap  fárás pap vuót. Vö. fára. 

faréinál 1. kifarcinál
faszarágó X  faszaráguó mn. és fn. gúny. 

’fösvóny, zsugori’. Illem  faszaráguót m lég 
nem láttom , ollam fösvín, hogy a kírégetők
nek sé ai soha. Vö. faszi, faszikurutty.

faszi X  fa szi mn. és fn. gúny. ’fösvóny, 
zsugori’. Ollam faszi az az ember, nem anna

as sémmit k üőcsömbe sé, ném máshogyann 
Vö. faszarágó, faszikurutty.

faszikurutty X  faszikurutty  mn. és fn. 
gúny. ’zsugori, fö svén y’. Vö. faszarágó, 
faszi.

fatengelyes f  fatengölös mn. ’rógi’. Fa-
tengölös világ.

fattyú fa ttyú  fn. 1. ’sűrűn vetett, szarvas- 
marhák zöldtakarm ányozására szolgáló ku
korica’. K im énék a kerbe, lékaszálok és sor 
fattyut, osztám betulom talicskánn a tehe
neknek. M as juó a fattyú, mer vuót ölig esüő. 
2. ’k n y .’. Vö. vetettszár.

féderes kocsi O f lédérés kocsi fn. ’rúgós 
kocsi’. A z uraknak vuót elösször f lédérés 
kocsi jók, kisüőb má a nap parasztoknak is.

fehércseléd O feh1 ér cseléd fn. tróf. ’n ő’. 
Vö. fehérszemély.

fehérpecsenye fehlérpecsénye fn. ^disz
nónál) a karaj csontról levágott húsból, 
az ún. hosszihus-ból (1. ott) készített 
finom  pecsenye’.

fehérpénz X  O felrérpínz fn. ’az I. v ilág
háború utáni években k ibocsátott papír
pénz’. Vö. kékpénz.

fehérszem ély O féh1 érszémíl fn. tróf. 
’n ő ’. Vö. fehércseléd, 

fejbekel 1. m egfejbekel 
fejbész 1. megfejbész
fejölték X  O fe jüőttík fn. ’a lábszár és a 

lábfej érintkezési helye, hajlása’. Több
nyire ebben a kifejezésben: fe jüőttígbe 
szűk vagy  bű ( a csizma).

fejtető f  fejteté fn. ’ember, állat fejének 
te te je ’.

fejtetőn áll X  fejtetüőnn áll kif. ’(gyerek) 
fején és két kezén á ll’. Vö. diófát állít, 
fejtetőre áll.

fejtetőre áll fejtetőre áll kif. 1. ’(gyerek) 
fejére és két kezére á ll’. 2. ’k n y .’. Vö. 
diófát állít, fejtetőn áll.

feketecukor X  O feketécukor fn. ’medve- 
cukor’.

fékom adta f  f  íkomatta msz. (enyhe károm
kodásként).

féktől X  O féktul tn . i. ’házról-házra 
járva kór vm it; házról-házra járva érdek
lődik vm i után (vásárlási szándékkal)’.
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Bígénn a faciér mestérlegínyék szoktak fék- 
túnyi. De az is féktút, aki malacokat akart 
v ennyi.

feléje felejjé hsz. és ik. ’fe lé’. 
felhérc fölhlénc, förWénc fn. ’szekóren a 

hámfák ráakasztására való m egvasalt fa ’.
felherkenik X  j üőhérkenyik tn. i. ’hir- 

telen dühbe gurul’.
felig X  fölig hsz. ’addig, am i fönt van ’. 

Nyomgyátok k i égisz fölig , ameddig a druót 
elír. Vö. béig, benek, felnek, kiig, kinek, 
léig, lenek.

felkászmálódik X  f üőkászmáluódik tn . i. 
’nagynehezen fölcihelődik, föltápászkodik  
(föláll, fölkel fekvő helyzetéből)’. A z öreg 
valahogyan f üökászmáluódott a padrul a 
szekérre, ot lét rosszul. Vö. lekászmálódik.

fellengző O f  ölleng züöm n. ’nagyot mondó, 
nagyzó (em ber)’.

felnek X  O főnek hsz. ’fö lfelé’. Vö. béig, 
benek, felig, kiig, kinek, léig, lenek.

félsukk X  O f lésukk fn. ’egy fajta ács
m érték’.

félszakos O f lészakos m n. ’ferde (asztag, 
kazal, gabonával m egrakott szekér)’.

felszél f üősziél fn. ’északi szél’. Vö. 
alszél.

félzsólásX f iézsuólás mn. és fn. ’pityókás, 
sp icces’. Vö. zsólás.

fenézik X  fenyiézik tn . és ts . i. (tagadás 
kifejezésére szolgáló tagadóigeszerű ala
kulat :) lthom  maradok ién. — F ényező i!  
Gyüsz velünk te is dúgoznyi! Bemísz a 
faluba te is?  — Feny'ézék, ithonn is küő 
lénnyi valakinek! Mégészém a cukrot. — 
F enylézéd, az a hugijáé!

fennálló verem X  O fönnálluóverém fn. 
’gondosan kidolgozott, téglával kirakott 
pinceszerű verem, am elynek favázas, fö ld 
del berakott teteje  s rendes ajtaja is van ’. 
Vö. lejáró verem.

féreg fírég fn. 1. ’patkány, görény, egér’. 
M as hiánzik a ku tya , mer fírég van a húzná. 
2. ’k n y .’.

ferencpálinka X  f  ferencpálinka fn. ’sós- 
borszesz’.

fertály f  fértál fn. ’negyed’. Bigém mon- 
ták észt. Étyfértált mék háromfértált mon- 
tak , k létfértált ném.

festőruha O föstüoruha fn. ’festett ruha’. 
Vuótak föstüőiparosok, azok véttek ruha
anyagot, osztám mékföstöttík. A v  vuót a 
föstüoruha, amit tűlök véttek.

fi O f i  fn. ’fiú  (gyerm ek); fiatalem ber’. 
M lér mént hozzá felesígül, illem fi t  tálát 
vuóna máshun is. Megj. Összetételekben : 
atyafi, kérészfi ’keresztfia vkinek’.

figuráz O figuráz tn . i. ’m ókázik, tré
fálkozik’,

finak X  O finak  fn. 1. ’fából készült, 
egyfülű, gabona, liszt, korpa mérésére, 
mérésére szolgáló eszköz a m alom ban’. 
2. gúny. ’(kövér asszonyok) nagy feneke’.

fingharmat X  finkharm at fn. tréf. ’(v é 
kony, cingár) k isgyerek’. Vö. fosfölöző.

firhang O /*érhang fn. ’függöny’. öreg- 
anyád a függönt m iék f l ér hangnak monta. 
Vö. bef írhangol, elf írhangol.

fitorog X  fitorog tn . i. ’lazán áll, lazán  
állva m ozog, működik (késpenge, szekér
kerék, talicskakerék, biciklikerék)’. V i- 
gyáznyi köllünk, mer fitorog a klés, né nyú l
tatok a közeletémbe, hátho éfog'gya a keze- 
téket. M ék küő igazíttanyi, mer fitorog az 
ésüő kér1 ék.

fityóros X  f  fity uóros mn. ’jó mozgású, 
m agát m utogató, kellető, világra való, 
beszédes (lány)’.

flastrom |  jlastrom  fn. ’sebragasztó, 
sebtapasz’.

foganyodik 1. megfoganodik 
fojtóra fu jtuóra (köt) hsz. ’nehezen vagy  

egyáltalán nem bonthatóra (köt cipőfűzőt, 
kötelet, szalagot, m adzagot, spárgát)’. 
F u jtuóra kötöttö a csomagot, uk költöttük 
évágnyi a pagiétot. 

fókszik 1. fuvakszik 
folyár X  f  folár fn. ’parázna férfi’, 
font t  fu n t fn. ’egy fajta sú lym érték’. 

Bígénn aszonták, hozok éf fun t húst.
fontyorodik X  fonytyorodik tn . i. ’(las- 

san összehúzódva) elfonnyad, elhervad’. 
Bígénn esétt az esüő, a kukoricák má fony- 
tyoronnak a mezzüőnn. Ik: összö-.

fonnyadó lé X  O fonnyaduólié fn. ’az a 
lé, am elyben disznóöléskor a hurkát és a 
disznósajtot kifőzik’.

forgatmányos X  O forgatmányos ín. ’pénz- 
ügyi szakem ber’.

forgatós X  t  forgatuós mn. ’olyan láb 
beli, am elyet m indkét lábon lehetett v i
seln i’. Vö. forgatós kaptafa.

forgatós kaptafa X  f  forgatuós kaptafa 
kif. ’olyan kaptafa, am elyet forgatós láb 
beli készítésekor használtak’. Vö. forga
tós.

forhant X  forhant mn. ’(már használt) 
tartalék (szerszám, ruha, vm ilyen eszköz)’. 
Vét föl észt a kabátot, ebbe dúgoszhacc, 
úgyis vám m lég éf forhant is.

forog forog tn . i. 1. ’(kutya) a párzás 
időszakában nem i ösztöneitől hajtva társ 
után jár, m ászkál’. 2. ’k n y .’. 

fóros 1. fuvaros
fosfölöző X  fosfölözüő fn. tréf. ’vékony, 

sovány (kisgyerek)’. M it akar ez a fos- 
fölözüö itt, iszén é sé birgya a kosarat, ez 
akar krum pit hordanyi?  Vö. fingharmat.

foszlány foszláng fn. ’vm inek levált kis 
része’. Igém vedlesz, mer teli van a hátot 
foszlángokkd, hun surfé lé ennyire, ollam 
barna a bűröd mindéhun. Vö. foszlányos.

foszlányos foszlángos mn. ’tollarende- 
zetlen, ritkult tollú  (szárnyát lógató tyúk , 
ritkábban kacsa, lúd )’. Valam i bájjá van 
ennek a tiknak , mer igém foszlángos.

3*
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fosztás fosztás fn. 1. ’a kukoricacső le 
fosztott hója’. 2. ’k n y .’.

fosztorgat X  fosztorgat ts. i. ’(tyúk, lúd, 
kacsa fürdés után) to llá t rendezgeti (a 
csőrével)’. Fosztorgattyák a Férték mago
kat, a vizet má kiföröttík a vállubul. Vö. 
fosztoros.

fosztoros X  fosztoros mn. ’tollarendezet- 
len, ritkult tollú  (tyúk, kacsa, lúd)’. 
Rondák ezek a tikok, majném m im  foszto
ros, m inha valaki összökuszáto vuóna a 
tollokat. Vö. fosztorgat.

fövenyes O föhenyés mn. ’finom  szem 
cséjű folyam i hom okkal beterített (fo lyó
part, fö ld )’.

frajla frejlen fn. ’süldőlány, bakfis’. 
De igén kicsiptík magokat ezek a frejlenyék, 
csak nem bálbo kíszűnek?  Vö. cservenka, 
devojka.

frájter X  O frejtér fn. ’őrvezető’. A  közös 
hatseregbe fr  ejtérnek híták az üorvezetüöt.

frisling X  frisling  fn. ’sü ldő’. Szomszidiék- 
nak van öt szíp frisling'gyé, a sog darátú 
gyorsany nyüőnek, némsokáro é lehet annyi 
ükét. Vö. frislingel.

frislingel X  fr  isiingül tn. i. ’eladásra 
nevel m alacokat (kb. 80 k ilósig)’. Vö. 
frisling.

friss fejős X  frisfejüős mn. ’ism ét fejni 
kezdett (tehén)’.

früstök f  früstök, f  fölöstököm fn. ’reg- 
ge li’. Éccér éggy öregembér asz monta a 
többijeknek, juó ápitust a fölöstökömhö, 
mire azok juót röhöktek rajta, mer ném  
értéttík, am it mondott. Vö. früstököl.

früstököl X  t  fr  üstökül tn . i. reg g e li
z ik ’. Vö. früstök.

fújlik 1. megfújlik
fújtató fu jta tuó fn. 1. ’az az ember, aki 

a tem plom i orgonát fú jta tja ’. 2. ’kn y .’ 
fundoskörte X  funtuskörte fn. ’nagy, 

nehéz körtefajta’.
fundra eszik X  / untra észik, latra szarik 

kif. tréf.-gúny. ’m indent pontosan be
tartva, szőrszálhasogató módon tesz, v é 
gez’. Megj. N em csak 3. szem élyben fordul 
elő, de abban a leggyakoribb.

fundus O fun tus  fn. ’te lek ’. Keskén a 
funtussa, nah házot ném ípűhet.

furkó X  fu rkuó fn. ’keményre sült, 
keletien, sikertelen tésztadarab’. F urkuót 
nyétem, aziér csuklók annyira.

furtonfurt O furtomfurt hsz. ’fo lyton ’. 
Furtomfurt kajabál az az asszon, hob be 
ném áll a szájo.

futrács X  futrács fn. ’olyan köteg takar
m ány, szalm a, széna, am elyet háton  
könnyen el lehet vinni (kb. 15 kg.-ig)’.

futura X  fu tura  fn. ’magtár, ahova a 
beszolgáltatási gabonát gyűjtötték  össze 
az 40-es évek elején’. Vö. futurás.

futurás X  futurás fn. ’(a 40-es évek  
elején) a beszolgáltatási gabonák á tv é te 
lével m egbízott m agtáros’. Vö. futura. 

fuvakszik f uókszik 
fuvaros O f uóros
fültint X  O fü ltin t hsz. ’fü ltövön’. F ü l

tint vákto a nyulat, égybu kifeszűt. Vö. 
böketint, csapatint.

fűtelék X  fűtelík  fn. ’befűtésre, begyúj
tásra való ág, fatörmelék, aprófa’. Hozza- 
tog be ék kis fűtelíkét, más má be küő gyuj- 
tanyi este, készt hideg lénnyi. 

fittyekkel 1. nagy fütyekkel

G

gabonászsák gabnázzsák fn. ’erősebb 
vászonból készült zsák, am elyben gabo
nát szoktak tartan i’. A  gabnázzsákokat 
masinálásro mindig réndbe téttik, meg
várták, mékfuótoszták.

gabórja X  gabuórgya mn. ’hóbortos, 
bolondos (ember, állat); szeles, vá ltozé
kony (időjárás)’. M ámo igén gabuórgya 
üdüő van, a sziél befúj a keménlikonn 
is.

gacsiba X  gacsiba mn. ’csomós, dudoros, 
görbe’. Igén gacsiba botot talátá, en ném  
Vész juó szüőllüőfuttatónak.

gádor gádér fn. ’tornác’. A  rigi házunk
nak vuót hosszi gádérgya. Úri helekénn a 
gádér még vuót falazva uk körűbellu méter 
magas fallal. Nyáronn ot zajlott az ílet: 
ott éttek, ot hüss1 étek, ot fejtéttik a babot.

gágyorog X  gágyorog tn . i. (a kacsa  
hangjának utánzására). Réggé koránn id

gágyorog a rtértéjé az ablak alatt, uh hon 
ném lehet a lunnyi tűlö. Vö. gegyereg.

gajdesz X  gajdéc mn. ’beteg, beteges, 
lerongyolódott (ember, á lla t)’. E z a Ián is, 
míg é vuót hazúrú, ollan gajdéc lét, más 
kezd erösönnyi, múta az annya eteti.

gajdorászik gajdorászik tn . i. ’lassan, 
bágyadtan énekelget’.

galacsin galacsin fn. ’kenyérbélből gyúrt 
gom bóc’.

galagonya gelegénye fn. ’fehér virágú, 
piros term ésű, tövises cserje; Crataegus’, 

galopp O kalupp
galoppíroz X  O galoppiéroz tn . i. ’fut, 

v á g ta t’.
ganaj ganaj fn. és mn. rossz. 1. ’rossz, 

vásott (gyerek)’. 2. fn. ’k n y’. Vö. éredt 
ganaj.

ganajkupac X  ganajkupac fn. ’a földekre 
kihordott és o tt lerakott kisebb trágya-



37

csom ó’. Tlélén teli vuót a mezzüő rígebben 
ganajkupcokkä, mig é nem terégettik ükét.

ganajhányó villa X  ganajhányuóvélla fn. 
’az a villa, am ely rendszerint az istállóban, 
ill. a trágyadom b körül szokott lenni s 
am ellyel a trágyát hányják’, 

gang f  gang ín . ’fo lyosó’. 
gangos t  gangos mn. ’büszke, peckes’, 
gángó X  0  gánguó mn. ’hosszű, vékony  

lábú, esetlen (gyerek, csirke)’.
gánica X  0  gánco fn. ’p irított lisztből 

készült é te l’. Rigénn a stercét monták úgy 
is, hog gánco. Vö. sterc.

gántáros X  gántáros mn. ’beteges, gyen 
gélkedő’. Mast idésanyám gántáros, nem 
is tud dúgoznyi, csak van, nincs kedvé 
sémmihé sé.

garde X  O gardlé fn. ’fiatal hölgyeket 
bálba kísérő, o tt  rájuk felügyelő idősebb  
n ő’.

gartai legény X  t  gartajilegín fn. ’dúc, 
tám aszték’. Megj. A M ihályitól 10 km.-re 
fekvő Gart a — K apuvárba beolvadt falu  
— hosszú, erős legényeiről vo lt híres. Vö. 
himódi legény, támadék.

gyatyakötő gatyakötüő fn. ’a gyatyakorc- 
ba fűzött, azt összehúzó szalag’.

gatyaület X  gatyaulet fn. ’a gatyának  
az a része, am ely a két láb közét és az 
ülepet takarja’.

gazol X  gazul tn . i. ’szellent’. Réttene- 
tézs büdössel tud gazúnyi, ollam mind a 
görín.

gebed gebed tn . i. durva (emberről szólva) 
’döglik, nyom orultul elpusztu l’. Megj. 
Többnyire még ik.-vel.

geciz X  geciz tn . i. ’vacakol’. Né geciz- 
zeték annyit, indúnyi költené má!

gegyereg X  gegyérég tn . i. (a kacsa hang
jának utánzására). Ha a riéciék mégláttyák 
annyát, ékezdenek gegyérégnyi, mer asziszik, 
hók kapnak valamit. Vö. gágyorog.

geggyel X  geggyül ts . i. ’ápol (em bert, 
kis á lla to t)’. Amik hideg van, a csibéket 
is geggyűnyi küő, mer mékjászhotnak, osztán 
akkor kifeszűnek.

gejszt X  O gejszt fn. ’ügyesség, életre
valóság, lelem ényesség’. Nincs ebbe az 
embérbe annyi gejszt, ném tuggya ez ászt 
mékcsinányi. Vö. kraft, 

gelegenye 1. galagonya 
gémberedik giémbérédik tn . i. ’(sár) 

fagyni kezd ’. Vö. meggöbörödik.
genyegunya X  genyegunya fn. rossz, 

’értéktelen, h itvány, rossz ruha, kab át’.
geréb X  O gérléb fn. ’gerinc’. Többnyire 

csak birtokos szem élyjeles alakban : Ollan 
sován, hók kiláccik a gérlébgyé.

gereben O gereben fn. ’kender fésülésére 
és tisztítására való fogazott eszköz’. Vö. 
gerebenez.

gerebenez O gerebénéz ts . i. ’gereben- 
nel fésül, tisz tít (kendert)’. Vö. gereben.

gereblye gráhlo
gerencsér f  gölöncsér fn. ’fazekas’. 
gergelyes X  O gergölös mn. ’havas, sze

les, esős, k iszám íthatatlan (időjárás)’.
Ném kívánkozik ki az ernbér a mezzüőre ebbe 
a gergölös üdüőbe, mer mégászhot, mégfász- 
hot, belebetegűhet.

germersdorfi X  gérmézdorfi fn. ’nemesí- 
te tt , nagy szemű cseresznyefajta’.

gernye X  glérnya mn. kissé rossz, ’so- 
vány, vézna, görnyedt’. Illen glérnya em- 
bért ném vésznek füő séhásé dúgoznyi, iszén 
nincs sémmi erüö benné.

gersli O gér síi fn. ’árpakása’. 
gezemice X  gezemice fn. ’száraz növényi 

hulladék, ágtörm elék’. A sporheldbe mink 
gezemitfévé szoktung begyujtanyi, mer agy 
gyorsan lángro kap, de ha hamar akarunk 
melegét a konyhdbo, akkor izs gezemiclét 
hozung be ék kosárról. Gezemic1 éty nyáron 
lehet összöszénnyi a szürübe is a fák alatt. 
Megj. G ezem icével, száraz kukoricaszár
ral szokták fölm elegíteni a v izet a katlan
ban (üstházban) nagym osáskor. Vö. gez- 
met.

gezentor 1. dezentor
gezmet X  gezmet fn. ’ágtörm elók’. El 

akar alunnyi a tűz a sporheldbe, hoz gyor- 
sann ék kizs gezmetét, téd rá, majd attú 
újra még'gyullad. Vö. gezemice.

gígeles X  gigélés mn. ’kevély, büszke’. 
Az ollan gigéléssem mént mámo jis az 
uccánn, ollam, feszéssenn, ahogyan csak 
tudott.

giligala X  giligala m n. rossz, ’nem egé
szen normális, ü tődöttform a (em ber)’, 

gilt X  t  gült msz. ’jó, rendben v a n ’, 
gimpli X  gimpli mn. ’fejletlen, h itvány, 

sovány, vékony (ember, á lla t)’. Ezék a 
gimpli ludak alig észnek valamit, in ném 
léhet lévágnyi ükét, alig nyomnak, sémmi 
zsirgyok nincs. Sémmit írüő gimpli embér az.

gincgönc X  gindzgönc fn. rossz, ’lim lom , 
kacat’. A sog gindzgönctü má mozdúnyi sé 
léhet ebbe a szobábo.

glanckefe X  O glanckefé fn. ’fényesítő  
kefe’. Vö. glancol.

glancol X  f  glancul ts. i. ’(cipőt, csiz
m át) fén yesít’. Vö. glanckefe. 

gledícsia glédics fn. ’lepényfa’. 
glokni X  O lokni fn. ’harangszabás 

(szoknyánál)’. Vö. gloknis.
gloknis X  O loknis mn. ’harangszabású, 

harang alakú (szoknya)’. Vö. glokni.
gobáncol X  gobáncul tn . i. ’összevissza  

járkál, m ászkál (sárban, növényzetben)’. 
Sok vuót az esüő, annyi a sár, mást asztán 
a gyér ékék abba gobáncúnak a faluvigénn.

góc X  guóc msz. (többször ism ételve  
kacsák terelésére) Guóc, guóc, a hetetekre 
ménnyeték, guóc, guóc!

godenya X  O gödény a mn. és fn. ’régi, 
rossz, düledező (kisebb-nagyobb é p ü le t :
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ház, csűr, v iskó)’. Gödény a éh ház ez, ném- 
sokáro összödül.

gógyi X  guódié fn. ’ósz’. 
gojzer X  gojzér fn. ’duplatalpú, három  

varrásos cipő’, 
golyva gogyola 
gomb 1. permuter-gomb 
gombásrénye X  gombás^ény e fn. ’gom- 

bás rán to tta ’. A gombásAénye uk kíszül, 
hogy a tiggombát mégdinctülik, méksütik, 
osztón ráverik a tojást. Nálunk igén szere
tik, ha tunnak tiggombát szénnyi, mindik 
sütnek. Vö. rénye.

gondnokláda X  gondnokládo fn. ’a gyü 
lekezet hivatalos iratait tartalm azó láda’.

góré guórlé fn. 1. ’lóc-, ritkábban drót
falú, négy lábon álló ép ítm ény a csöves 
kukorica szám ára’. 2. ’k n y .’.

góttol X  guóttul tn . i. ’szom orkodva, 
összehúzódva, m ozdulatlanul ül (tyúk)’. 
Az a tik napok úta guóttul, a vígim miék 
kifeszül, bisztos vám valami bájjá neki. 

göbe X  f  göbe fn. ’emse, nősténydisznó’, 
göböly güőböl fn. ’hízó, hízásra fogott 

marha; hizlalt marha; (ritkán) kövér 
em ber’. Vö. göbölyös.

göbölyös X  güőbölös fn. ’a göbölyök  
gondozója’. Többen is güőbölösnek akartak 
ménnyi a téezbe. Vö. göböly. 

göbörödik 1. meggöbörödik 
göcög X  göcög tn . i. kedv. ’rázkódva  

nevet (csecsemő, kisgyerek)’.
göcs X  göcs fn. ’csom ó, bog (fában)’. 

Vö. göcsös.
göcsört X  göcsört fn. ’kem ényre fagyott 

sárdarab; göröngy’. Teli van göcsörtökkel 
az égisz ut, nem juó az a szekereknek sé. Vö. 
göcsörtös.

göcsörtös göcsörtös mn. ’göröngyös’. Gö
csörtös utonn igén ráz a bicikli még a szekér. 
Vö. göcsört.

göcsös X  göcsös mn. ’csom ós, ághelyes 
(fa)’. Vö. göcs.

gölődény X  O gölüődi mn. ’kicsi, kövér, 
vastag (gyerek, m alac)’.

görény láda X  O görínládo fn. ’a görény  
elfogására szolgáló ládaszerű csapda’.

görög görög tn . i. ’(disznó) párosodásra 
való hajlandóságot m u ta t’. Vö. begörget, 
begörög.

göröncöl X  göröncül ts. i. ’vrnihez hozzá
érve hangosan súrol (faág a házfalat, sze
kérdeszka a földet p l.)’. Zötyögüős utóm 
mént a szék1 ér, éggy ág léirt a füődre, ag 
göröncüt az égisz utón hazájig.

göthös göthes mn. ’beteges, köhögős’. 
gözsi X  O gözsi fn. ’kism alac’.

gözsörög X gözsörög tn . i. ’fázósan, be
tegen összehúzza m agát’, 

gráblo 1. gereblye
grádics f  gérádics ̂ garádics, ma : grá

dics fn. ’lépcső’.
gránátos f  gránátos fn. ’egy fajta katona’, 
grejfel X  gr ej fül tn . i. ’ellop, elcsen 

vm it, szajrézik’. Ném lop ács csak grejfül, 
de asz juol csinállo. Ik. : el-.

grenadírmars granaVérmars fn. ’grá- 
nátoskocka’.

gresztó X  grésztuó fn. ’öreg, kivénhedt 
ló ’. A virslibe valuó lovat monygyák grész- 
tuónak.

grifli X  f  grifli fn. ’palavessző’. 
grupp O krupp fn. V irágágyás’, 
gubanc gubanc fn. ’összecsom ósodott 

haj, szőr’.
gubbadoz X  gubbadoz tn . i. ’le-lehajol, 

le-leguggol (összehúzva m agát)’. Vö. gugy- 
gyadozik, guggyaszt, gugyorog, güzsörög.

guggyadozik X  guggyadózik tn. i. ’le- 
leguggol, le-lehajol (összehúzva m agát)’. 
A porba förödött a tik, mást osztó guggya- 
dozva rázzo lé a port magárul. Vö. gubba
doz, guggyaszt, gugyorog, güzsörög.

guggyaszt X  guggyaszt tn. i. ’(összehú- 
zódva) guggol’. A tikok a farakás melled 
guggyasztanak az árnyigba. Vö. gubbadoz, 
guggyadozik, gugyorog, güzsörög.

gugyorog X gugyorog tn. i. ’összehú- 
zódva guggol, ü l’. Ug gugyorgott az is, 
mind a macska a zsomporba vagy a kálho 
mellett. Vö. gubbadoz, guggyadozik, gugy- 
gyaszt, güzsörög.

gunyó X  gunyuó fn. ’kicsi fészer-, pajta
féleség a m ezőn’. Megj. A gúny óba m ene
kültek az eső elől, o tt deleltek.

gurgat X  gurgat ts. i. ’hengerrel m eg
nyom atja a fö ld et’.

gurgó X  gurguó fn. ’(mezőgazdasági) 
henger’. Vö. gurgula.

gurgula X gurgula fn. ’(mezőgazdasági) 
henger’. Vö. gurgó.

gurgulázik f  gurgulázik tn. i. ’gargalizál’. 
guzsorodik X  guzsorodik tn. i. ’fázósan, 

betegesform án összehúzza m agát’. Vö. 
guzsorog.

guzsorog X  guzsorog tn. i. ’fázósan, be
tegesform án összehúzódik’. Ném szuót sém- 
mit, magáro teritétt ék kabátot, ug guzsor- 
gott a kálho mellett. Vö. guzsorodik.

gülüszemű X  gülüszémü mn. gúny. 
’kidülledt, nagy szem ű (em ber)’.

güzsörög X  güzsörög tn. i. ’összehúzódva, 
guggol, ü ldögél’. Vö. gubbadoz, guggyado
zik, guggyaszt, gugyorog.



39

Gy

gyánkli X  f  jánkli fn. ’könnyű nyári 
férfikabát’.

gyanta f  gyántár 
gyantáz f  gyántároz
gyárát X  t  gyárát ts . i. ’gerebenez (ken

dert)’.
gyarlít X  gyallítt ts. i. ’(fájdalm at) szün

tet, csillapít, csökkent’. Ez a kenyüöcs em 
marig gyallíttya a fájást az arcomonn.

gyepű gyepű fn. ’ólősövényből álló kerí
té s ’.

gyepszaggató szél X  gyöpszaggatuó sz'él 
kif. Viharos, igen erős szél’. A gyöpszag- 
gatuó sziél tönkre teszi a kukoricát, ledönti a 
gabnát, letöri a szüőllüőt, nak kárt tut ténnyi. 

gyerek gyerek fn. 1. ’fiú ’. 2. ’k n y .’. 
gyerekeste X  gyerekeste fn. ’koraeste’. 

Vö. öregeste.
gyerekpecér X  O gyerekpisziér fn. 'gye

rekeket kedvelő, szerető em ber’. Am min- 
dik sokat jáccott a lányáról, táncát is relé, 
gyerékpisziér ruót. Vö. kutyapecér.

gyertyapecsenye X  O gyértyapecsénye fn. 
’az első őszi gyertyagyújtáskor készített 
pecsenyós vacsora’. Népr. Ez a szó egy  
régi szokás em lékét őrzi. Akkor szü letett, 
amikor még gyertyával v ilágítottak  a 
cipészm ühelyekben. Őszre fordulván az 
idő a nappalok rövidültek, hamarabb sö 
téted ett. A m unkát persze nem lehetett 
naplem entekor befejezni, ezért gyertyát 
gyújtottak  s a gyertya gyér fénye m ellett 
dolgoztak tovább. Az első alkalom m al, 
amikor a gyertyrát m eggyújtották, am i
kor tehát a m ester kiadta a parancsot: 
m ától fogva estig  — azaz sötétedés után  
is — dolgozunk, a m esterné asszony  
pecsenyós vacsorát készített az ott d o l
gozó segédek, inasok s a családtagok ré
szére s együtt pecsenyéztek, iddogáltak. 
M ihályiban ez a szokás az 1890-es évek 
ben még élt.

gyeszekel 1. gyöszököl
gyihos X  O gyihos fn. és mn. ’heves (ló),

tám adó (kakas); (kis term etű) veszekedő  
(em ber)’.

gyilkolódik X  gyíkuluódik tn . i. ’sokáig 
eredm énytelenül s erőlködve, kínlódva tesz 
vm iť . Nehléz ruót szíj jé hasíttanyi a tus- 
kuót, sokagy gyíkuluóttam relé.

gyom ál X  gyomál ts . i. ’összevissza  
tapos, nyom kod, töm  (földet eső u tán )’. 
Né járgyotok mast a kerbe, esüő ruót, puha a 
füőd, ném szabad gyományi! Ik. : agyon-.

gyomorideg X  gyomorideg fn. ebben a 
kifejezésben: gyomoridegém ran ’gyom or- 
idegességem  van ’.

győget X  gyüőget tn . i. ’a győ szót ism é
te lgetve  indulásra nógat (lovat)’.

györgyike X  O györgyike fn. ’egy fajta  
több színű, magról kelt v irág’.

györgyina X  O györgyina fn. ’egy fajta  
hagym ás virág’.

gyöszököl X  gy őszökül, gyüszükül, gye- 
szekül ts. i. ’(kést) ügyetlenül köszörül’.

gyújtó t  gyujtuó fn. ’gyu fa ’. Rígénn ép 
pakli gyujtuót kírtek, ném gyufát.

gyukhel X  O gyukliél fn. ’(k is)kutya’. 
gyűjt gyűtt
gyűlölet gyülüőlet fn. durva ’gyűlöletes 

szem ély, dolog’. Ezék a gyülüöletek, ezék 
téttek tönkre bennünket.

gyürekel X  gyürekül ts. i. ’(ruhát) gyűr, 
m eggyűr’. Né gyüreküd a ruhádot, ronda 
ráncos az igy is! Vö. gyürekes.

gyürekes X  gyürekes mn. ’gyűrődött’. 
11 lény gyűr ekés pantallóba séhá sé méhet
ték, búcsúba pláné ném. Vö. gyürekel.

gyürkés menyecske X  O gyürklés mé- 
nyecske kif. tréf. ’erőteljes, parasztikus 
m enyecske’.

gyűrűfa X  gyürüfa fn. ’fagyai’. A gyürüfa 
resszejibű fonták rígénn a Pészát még a 
kosarakat.

gyűrűs zsidó X  f  gyürüzzsiduó fn. ’zsidó 
házaló-kereskedő, aki rongyért gyűrűket, 
csecsebecsét, játékszereket áru lt’. Vö. bő
rös zsidó, rdngyos zsidó, tollas zsidó.

H

hacacáré X  hacaeárié mn. ’rikító, tarka, 
sok színű (szoknyra )’. A cigánasszonyoknak 
szokot hacacáré szoknyájok lénnyi.

hadigyerek X  hadigyerék fn. ’háború 
idején, házasságon kívüli kapcsolatból, 
olyan asszonytól szü letett gyerek, akinek  
a férje a harctéren vagy fogságban v o lt’. 
Ollik-másik asszonnak légy gyeréké, miközbe 
az ura a frontom ruót, arra a gyér ékre mon- 
ták, hoh hadigyerék.

hadovái X  hadorál tn. i. rossz, ’dum ál, 
sokat pofáz’.

hagyás hagyás fn. 1. ’gyerek’. Kégyetlen 
éh hagyás, ném fogannám é sémmi pínziér. 
2. ’k n y .’.

hajcibál X  hajcibál ts. i. ’vkit, vm it ker
get, hajt, űz, ü ldöz’. A kutya állonduóann 
a tikokat hajcibállo az udraronn, aziér van 
ez a naz zaj hátul. Vö. hajkurál.
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hajcühej X  O hajcühej fn. ’nagy fe l
fordulás, hűhó’.

hajdermennykő X  hejdérménkü fn. (ká
romkodásszerű szó). A hejdérmenkü bele
vágott, abbú má nem lesz semmi!

hájibáji X  t  hájibáji mn. ’m ennyi idős, 
m ikori?’ Hájibáji ez az újság, ez a székrín, 
ih hallottam mondanyi.

hajj el X  haj jel msz. (tehén elriasztására, 
terelésére).

hajkurál X  hajkurál ts . i. ’(kitartóan) 
hajt, kerget, üldöz vk it, v m it’. Vö. haj- 
cibál.

hájszen X  O hájszén msz. ’de hiszen, 
hát h iszen’. Vö. dejszen.

hajszolódik hajculuódik tn . i. ’gyakran  
zaklatva sürget v k it’. Má napok úta haj- 
culuódik a cipejijjiér, gyün réggel, este, hóm 
mégvan-é.

hajsz hajsz msz. (igás szarvasmarha 
terelésére :) ’balra!’ Vö. hík.

hakk X  hakk fn. 1. ’m ély bevágás a ki- 
döntendő fa törzsében’. Juó nah hakkot 
vágott az agácifábo, némsokáro ki is dűl. 
2. ’a kidöntendő fa törzséből k ivágott 
darab’. 3. ’darab’. Juó éh hak kény eret 
talátá vágnyi. Vö. hakkol.

hakkol X  hakkul tn . i. ’a kidöntendő fa 
törzséből k ivág egy darabot’. Méllikték 
tud juól hakkúnyi, agy gyüjjön idé, ki 
akargyug döntenyi észt a naf fát. Vö. hakk.

halából X  halábul ts . i. rossz, ’m indent 
(erőszakosan) saját magának gyűjt, sze
rez m eg’. Pofátlonság, hogy ern mindémbül, 
a szuómábul is annyit akar halábúnyi.

hálaistenkedik X  O háláistenkédik, hálo- 
istenkédik tn . i. ’hálálkodik, gyakran  
m ondva a ”hála Is ten ” - t ’. Attunk neki 
énnyi még innyi ölöget, alig gyüőzöt hálo- 
istenkénnyi szégin.

halat X  halat ts . i. ’vkinek közeli halá
lá t jósolja’. Azok má rígúta halattyák az 
öregannyokat, mer tüdüőgyulladáso van, 
osztán állíttuólag igén gyönge má.

hallá X  hallá msz. ’hadd lá tom ’. Hallá, 
mi van a zsebédbe! Vö. hanná.

hallgat huógat tn . i. ebben a kifejezésben : 
lére vagy uóra huógat a kazal, az asztag 
’vm ely  irányba dől, nyúlik (a ferdén ra
kott) kazal, asztag’.

hamhamm X  hamhamm msz. gyny. 
’kapd be; enni!’.

hamisgulyás X  hamisgulás fn. ’hús n él
kül készített gu lyás’.

hamisleves X  hamisleves fn. ’hús n él
küli lev es’.

hángedli X  O hángédli fn. ’előke’. Ném 
vuót rajta a hángédli, léétté az üngit. Vö. 
papírhángedli, pártedli. 

hangya hanygyál
hanná X  hanná msz. ’hadd nézzem ’. 

Hanná hát, mutassátok nekém is, mit hosz
tatok! Vö. hallá.

harál X  harál ts. i. ’(gyüm ölcsöt) m eg
kezdve, m egrágva eldob, elpazarol’. Né 
harállátok a körtít, micsoda dolog a, hallá, 
égyíték réndéssenn!

hánydál X  hándál tn. i. ’fe lh á n y ; sze
mére vet vkinek vm iť . Ik. : föl-.

harantol X  harantid (vkin, vmin) tn. i. 
’zsarnokoskodik, basáskodik’. Sokájik ha- 
rantútak a bitangok rajtunk, ölig vuót ki- 
birnyi azokat az 1 éveket.

harazsák X  j* harazsák fn. ’durva szö
vésű, nagy zsák’, 

harisnya 1. strimpfli
hásmálódik X  hásmáluódik tn. i. ’nyug- 

talanul izeg-mozog, forgolódik (fekvő hely
zetben, ágyban p l.)’. Annyit hásmáluóc, 
hon ném léhet elalunnyi tűled.

hattalia X  O hattalia fn. ’dióhéjból ké
sz ített sípféle fúvószerszám , -játék’.

házivászon f  házivászon fn. ’kenderből 
vagy lenből házilag szőtt vászonfélesóg’. 

hébér X  hüátfér fn. ’lopó’. 
hebrencs hebrencs fn. ’sokat fecsegő, 

beszélő (ember, főleg kisgyerek)’. Vö. 
cserrencs.

hecejde X  f  hecejdé nyom atékosított, 
indulatszószerű igealak (gyerekeknek 
m ondták). Vö. accejde.

hedereg X  hederég tn. i. ’(részeg ember) 
tántorog’. Hederégvé gyüt ki a kocsmábul, 
lehetett asz má látynyi messzirű, hor riszég. 
Vö. meghederedik.

hédervári hét rosseb X  Yrédérvári frétros- 
seb kif. (envhe károm kodásként). Vö. 
radai rosseb.

hegyé X  hégyié névutó ’fö lé ’. A farakás 
hégylé téttem a kabátomat, hozzátok idé. 
Vö. hegyébe, hegyett.

hegyébe X  hégyibé névutó ’fölé, rá, 
fö léje’. Megj. R itkább, választékosabb, 
m int a hegyé. Vö. hegyé, hegyett.

hegyett X  hégyétt névutó ’fö lö tt’. Hé- 
gyétté vuót a táskád az enyimnek, aziér ném 
talátom még éccérre. Vö. hegyé, hegyébe.

héjas szalados X  O héjjas szalados kif. 
’egy fajta szalados’. Népr. A rendes sza
lagostól abban különbözött — már nem  
sütik  ezt sem  —, hogy kenyértésztából 
gyúrt ”h éj” -ba, burokba téve  sütötték  ki. 
Ez a fajta  nem volt olyan finom , édes, 
m int a rendes szalados. Vö. csiramáié, 
szalados.

heknyekukk X  heknyekukk fn. tréf. 
(gyerm ekeknek m ondott tréfás szó, a 
mi lesz (ez)?, mi ez.^-féle kérdések vála
szaként) ’valam i’. Idés, mi léssz az ebid 
mámo ? M i Vénné, heknyekukk! Vö. náj- 
náj.

hektika f  héptika fn. ’tüdőbaj, erős kö
högés’. Vö. hektikás.

hektikás t  héptikás mn. és fn. ’tüdőbaj- 
bán, erős köhögésben szenvedő (em ber)’. 
Vö. hektika.
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hemmes X  hemmes fn. ’(gyermekek  
ijesztgetésére em legetett) képzeletbeli 
rém ’. Ha ném lísz juó, évüsz a hemmes! Vö. 
kankus, rézfaszú baglyok

heppeg X  heppég tn . i. ’fulladozva, z i
hálva, nehezen lélegzik (pl. kifáradt em 
ber, töm ött kacsa a m elegben)’. JJk ki 
vuót fulladva, hocs csak heppég ét, mire idé- 
írt.

herbatea 0  hérhati fn. ’hársfatea’. 
herberg X  t  helberk fn. ’olyan hely, 

helyiség, ahol esténként össze lehetett 
jönni beszélgetni (cipészm űhely töb b n yi
re)’. Megj. Iparosok ism erték a szó régebbi 
jelentését : ’fogadó, szálláshely’.

herbergel X  f  helberkül tn . i. ’(hosszú  
téli) estéket a helberkben tö lt e l’.

herdel X  O herdel^herdiél ts. i. ’paza- 
rol; csúnyán vág (kenyeret)’.

herebótál X  herebuótál ts . i. ’(erősen 
gesztikulálva) összevissza beszél, m agya
ráz m indenfélét (boros ember p l.)’. Ot he- 
rebuótát a kocsmaajtuóba, mik haza ném hi
tük. Ik. : összö-.

herkeduda X  O herkeduda fn. ’fánk tész
tájából sü tö tt apró gom bócok’.

herkelyuk X  herkelik fn. ’a padlás szel
lőző és világító ablaka, nyílása’. Füőtéttem 
a macskát a pallásro egerisznyi, de légyütt a 
herkelikonn.

herkenik 1. felherkenik 
herkópáter X  O hérkuópátér fn. durva  

(nyom atékos tagadásban :) miég a hérkuó- 
pátérnak sé ménék oda! (szitkozódásban :) 
a hérkuópátérgyát neki!

herkules X  herkules mn. ’hirtelen haragú, 
indulatos’. Többnyire í g y : herkules éggy 
embér ez az X .

herregős X  O hérrégü6s fn. és mn. i n 
dulatos, ingerült (szem ély)’.

herreg X  O hérrég tn . i. rossz, ’mérgesen, 
indulatosan beszél, válaszol, felesel’.

herrgott X  f  hér golt, O hérgott msz. (ká
romkodásban :) a hér got szencsigit! A hér
gott atyauristenit!

hess el X  héssé msz. (baromfiak elriasz
tására, elhajlására) héssé, héss, ménnyeték 
innej, héssé. Vö. sse.

hétben a hlédbe kif. ’ezen a h éten ’. 
A Wédbe miég a fát is összö akarom vágnyi.

hetehotál X  hetehotál tn . i. rossz, ö ss z e 
vissza beszél m indent’. M it köll annyit 
hetehotányi, be ném áno a szájo!

hetei hétül tn. i. ’sokáig elmarad vh o l’. 
Idésanyád ot hétül a szomszidba, híjjátok 
má haza! Ik. : el-.

hetyeg héttyég tn . i. ’hetykén viselkedik, 
csapja a sze le t’.

hévizál X  Irévizál tn . i. ’tétlenül tö lti 
id ejét’. Ik . : el-. 

hiába jábo
hiábavaló jábovaluó. Jábovaluó embérnek 

jábovaluó a beszíggyé.

hiccel X  O hiccül tn . i. ’hányja a szikrát 
(izzó vas a kovácsm űhelyben)’, 

hidas hidas fn. ’d isznóól’. 
hidastábla X  O hidastáblo fn. ’a h idas

vályú  ajtaja, födele’.
hidasvályú X  O hidasvállu fn. ’disznó

ól ak oldalába elhelyezett vályú , am elyhez  
az ólban levő disznók járom szerűleg k é
sz ített rács nyílásain keresztül férhetnek  
hozzá’. Népr. V olt egy m ásik fajtája is : 
befelé is lehetett nyom ni a födelet, m ás 
szóval: ajtót, h idastáblát, s a m oslék k i
öntése előtt benyom ták, hogy a disznók  
ne férhessenek hozzá, am íg a m oslékot e l
keverik. E z az ajtó m indkét irányban m oz
gatható  vo lt.

hidor X  hidor ts. i. ’vm it, vm iről, vm ibe, 
vhová (le)sodor’. A kötínyémbe hidortam a 
morzsákot az asztuórul.

hiencló O hlénc lú kif. ’hienc, nehéz, 
nagy testű  ló ’.

hígos X  higos m n. ’kissé h íg ’, 
hík X  hík m sz. (igába fogott szarvas - 

marha terelésére:) ’jobbra!’. Vö. hajsz.
himódi legény X  himodilegín fn. ’dúc, 

tám aszték ’. El akart a kazalung dűnyi, 
k>ét juó himodilegvnnyé mék költöttük du- 
cúnyi. Megj. A M ihályihoz közel fekvő  
H im ód faluból sok erős, m unkabíró ember 
járt napszám osként — aratáskor — dol
gozni. Vö. gartai legény, támadék. 

himpér X  himplér fn. ’m álna’. 
himpókos X  himpuókos mn. ’fehéres, 

szürkés púp a ló csánkján, ill. körü lötte’.
hintelék X  hintelik fn. ’(m oslékra, ta 

karmányra) szórt (kevés) dara, korpa’. 
A hintelíktű jobbam fejlüőnnek a malacok is. 

hirtelenében hértelennyibe 
hiszen iszén
hit hüt fn. ebben a kifejezésben: nah 

hütre ’sok kérésre, könyörgésre’.
hiú X  hi fn. 1. f  ’pad lás’. 2. ’tyúkól felső, 

kakasülő része’. Vö. hiúra.
hiúra X  hír a m sz. (tyúkok, csibék ólba  

terelésére szo lg á l:) hír a, vüd be annya, 
vüd be! Vö. hiú.

hó huó msz. (többnyire többször ism é
te lve  : lovaknak m egállást parancsoló 
szó).

hóbelevanc huobelevanc fn. ’m indenféle 
lim lom , ócskaság, cókm ók’. Mindén, ami 
it van a faházbo, az égisz huÖbelevanc mehet 
a tüzbe. Vö. cungeráj.

hobogász X  O hobogász mn. rossz, ’ko- 
m olytálán , link (pasas)’.

hófrálkodik X  huófrákodik tn . i. rossz, 
’csavarog’.

hófujat X  f  huófuját fn. ’hófúvás’. 
hóka htlóka fn. ’fehér folt a ló hom lokán’. 

Vö. hókás.
hókás X  huókás mn. ’fehér fo ltos (ló)’. 

Vö. hóka.
hókkon X  O huókkon fn. ’kisfejsze’.
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hókon X  huókonn hsz. ’hom lokon’. 
Huókonn akart vágnyi, észrevettem üdüőbe, 
léfokiam a kézit. 

hol hun
holttetem  f  huóttetem, f  huóttetín fn. 

]. f  ’kózen, fejen keletkezett, nem fájó 
csornósodás, daganat; vadhús’. 2. ’k n y .’.

hopiccál X  hopiccál tn . i. kedv. ’ugrál 
(örömében a gyerek)’.

hópistál X  huópistál tn. i. rossz. ’(hosz- 
szasan) fecseg, hiábavaló dolgokról be
szól’. Ik. : el-.

hopszesz X  O hopszesz fn. (csak b irto
kos szem ély je lle l:) hopszesszé ’m ódja (n y it
ja, trükkje) vm inek’. Jobri'i küö bedugnyi a 
ligba, um megáll, ennek az a hopszesszé. Vö. 
indes, móres.

horgos tojás X  horgostojás fn. ’kakas 
ürüléke’. Vö. baktertojás.

hosszúhús X  hosszihus fn. ’(disznónál) 
a karaj csontról ( =  orjáról) lefejtett, le 
vágott h ús’. Vö. fehérpecsenye.

höblötöl X  höblötül tn . i. ’gyorsan, össze
vissza beszól m indenféle haszontalan d ol
g o t’;

höcsköl X  höcskül ts . i. ’szakórtelem  
nélkül csinál v m it’. Ik. : összö-.

horogét X  hüőröget tn . i. rossz, ’nagv  
hangon kiabál’. Csönd légyén, it ném sza- 
bat hüőrögetynyi, en ném kocsma!

húferán X  húférán m sz. csodálkozás, 
m eglepetés kifejezésére. Húférán aptya, 
gyere ki gyorsan, má mékhoszták a szenyet, 
a ház előtt áll a szeklér a!

húgygödör hugygödör fn. ’istállóban a 
húgv összegyűjtésére készített cem ent- 
akna, am elyből vödörrel merik ki a hu- 
g v o t’.

húgyozik huggyozik a gélészta kif. tróf. 
’ég a gyom or’.

huj jog X  huj jog tn. i. ’nagy hangerővel 
kiabál’. Hujjogassatok othon, né a más há-
záná !

hullaház hullaház fn. ’tem etői épület 
(fából), ahol az öngyilkosok, vízbe fúltak, 
boncoltak és ism eretlenek holttestét t e 
m etésükig tarto tták ’. Megj. Ma már a 
téglából épült ravatalozó-hs,n tartják a

h o lttestet, ahova az elhalálozás után pár 
órával ki kell vinni az elhunytat.

hupál X  hupál ts. i. rossz. ’(szakórtelem  
nélkül) durván, nagy, hangos ütésekkel 
(kalapáccsal, fejszével) ver, csinál vm it’. 
Az udvaron hupátok valamit, ládát akartak 
a malacoknak összöállíttanyi. Ik. : összö-.

hupalag X  hupolag fn. ’(ütós nyomán  
keletkező) daganat (fejen, ill. a test bár
m ely részén)’. Mikor fejbe doptak, osztán 
hupolag nyüőt a fejem énn, öreganyám a 
konyhakéssé nyomta vissza, mer igén lác- 
cott.

huppancs X  huppancs fn. 1. ’sületlen, 
nehéz kenyér, kalács (általában rosszul 
sült té sz ta )’. 2. ’idom talan, otromba, 
nagy csizm a’.

huzatéi X  O huzatil fn. ’(fejsze) húzása, 
esése’. Améllik fejszinek juó huzatilla van, 
avvá könnyep fát vágnyi, mer jobbam vág, 
gyorsabbam fog, vastagabb darabokat is , 
fadöntíshé még dirékt aj juó. Vö. eset, 
esetes.

húzkol X  huszkul is. i. ’húzgál v m it’. 
húzm ény X  |  huzmín mn. ’sok fizetsé

get, pénzt kérő (em ber)’. An ném vuót 
ollan huzmin embér, mind a túsuó sorijak, 
an ném kírt többet sohasé, mind ami járt.

hüccs X  hüccs msz. (disznó hajtására, 
terelésére).

hülyebülye X  hülebüle mn. és fn. gúny. 
’hülye, ü tődött, együgyű’. Evvel a hülebüfté- 
vel ién ném jáccok, iszén hátik sé tut szá- 
múnyi.

hüm m öget X  hümmöget tn . i. ’fólhango- 
san vagy magában beszelve ”hm ” -fóle 
hangokat h a lla t’.

hüpög X  hüpög tn . i. ’(sírás után) csen
desen, csuklásszerűen szipog’.

hüvely hüől fn. ’borsó és bab hüvelye, 
burka’. A baphüől, ha szároz, ném juó sém- 
mire, elígetynyi valuó.

hüvelyk O hüőkk, hövelk fn. ’hüvelykujj’. 
hüvelykes kesztyű X  O hüőkkös kesztyű 

kif. ’két ujjú kesztyű ’. A hüökkös kesztyű- 
meleg vuót, mer nígy ujj égymás mellet vuót, 
azok melegítéttík egymást, a hövelkuj még 
úgyis vastag, an ném fázik ollan hamar.

i ,  í

ibrik ibrik fn. ’(kisebb) edény’, 
ibrikál iprikál tn. i. ’dolgát végzi’. 

A tikok iprikátok mégin a küszöbre, lé köl- 
löm mosnyi, mer igén ronda igy. Lé vattok 
iprikávo tik is !  Ik. : lé-.

icce f  ice fn. ’egv fajta  űrm érték’, 
iccés f  iclés mn. ’egv icce tartalm ú (po

hár)’.
iceg-biceg X  icég-bicég tn . i. ’billeg’.

idő űdüő
időnap előtt űdüónap előtt kif. ’a szokottnál 

vagy a term észetesnél korábban’.
igás tehén X  igás tekéén kif. ’jármos 

teh én ’. D e : jármos ökör.
igaszeg X  igaszeg fn. ’járom szeg: a já 

rom keretén jobb-, ill. baloldalt átdúgva  
az igásállat nyakát a járomba záró vas- 
pálca’.
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igazándiból X  igazándibul hsz. Valóban, 
igazán’. De igazándibul ám , azokat láttom 
elányi a fa  mögié.

igazlátó X  igazlátuó fn. ’igazságos ügy- 
bonvolítást figyelő (ellenőrző) szem ély’. 
M ékkírnílek , amíg nem vagyunk ithon, 
lígy igazlátuó a hász körül mék ha hozzák a 
gabnát.

igribugri X  igribugri mn. ’ugrabugráló 
(gyerek)’, 

ijed léd 
ijeszt *08zt
ijesztet X  iésztet fn. ’ijesztő külsejű  

em ber’. Szentuccsa, az ul lésovánkodott, un  
nísz ki, m ind éggy iésztet, sötídbe mégiénné 
az ember tűlö.

imporít 1. kiimporít
ina kásája X  O ina kásájo kif. ’a terel 

m ögötti puha rész’.
indes X  O indes fn. (csak egyes szám  

3. szem ély ű birtokos szem ély je l le l:) in- 
dessé ’m ódja vm inek’. Emeltünk rajta 
éggyet, akkor beindul, ennek ez az indessé! 
Vö. hopszesz, móres. 

ing O ümög 
ingyen inygyiér 
innen innejd
instancia f  instancia fn. ’kérelem, kér

vén y ’.
instanciázik f  instanciáz tn. i. ’kérelmez, 

kérvényez’.
instramentom X  istraméntom  fn. I. 

’limlom, hóbelevanc’. 2. kissé durva (enyhe 
károm kodás:) az istraméntomát neki! Lé 
van ejtve az égisz istraméntom ! 

inzsellér j* inzséWér fn. ’m érnök’, 
ipa O ipa  fn. ’após’ (birtokos szem ély- 

jellel:) ipamná vuótam,. Megj. Előfordult az 
ipamuram  is.

iperedik X  ipérédik tn . i. 1. ’gyógyulva  
erőre kap’. 2. ’fejlődik, növekszik’. Ik. :
még-.

iromba f  iromba mn. ’nagy, durva, idom- 
talan (ember, á lla t)’, 

iskátula 1. skatulya 
iskola f  oskola
ispotály f  ispitál fn. ’kórház’. 
ispringel 1. kiispringel

istálát X  istálát (enyhe k árom kodás: 
az istálát neki, hon y\ém dűl k i m*ég mindig  
ez a róhat fa !  B irtokos szem élyjelekkel is 
gyakori: az istáluódat, az istáluóját neki( jjé), 
az istáluótokat, az istáluójókat n ek i(jjé )k !  
Vö. istálófáját.

istálófáját X  istálu ófáját kissé durva  
(enyhe károm kodás :) az istáluófáját a hüle 
fejednek, hogyan tuttad esz ténnyi!  Más bir
tokos szem ély jelekkel is g y a k o r i: az istá- 
luófádot, az istáluófátokat, az istái11 ófájókat! 
Vö. istálát.

istenbotja X istembottya fn. ’(lúd)toll 
bele’.

istentehene X  istentehené fn. ’egy fajta  
hosszú, vékony, pirosas színű, kicsi rovar’.

istentelen istentelen 1. mn. rossz, ’rossz, 
neveletlen, vásott (gyerek)’. Ném  léhed 
birnyi az iskolábo sé veié, ollan istentelen 
ez a kölök. 2. hsz. ’igen, nagyon’. Hogyan 
léhet illen istentelen rósz lénnyi!  Vö. jézus- 
talan, krisztustalan, máriátlan. 

isterc 1. sterc
iszél X  O iszíl fn. ’szabad, huzatos tér  

(udvar, u tca )’. N é mény k i Üőtözetlenyül az 
iszílre, mer mékfázol!

iszkódik X  iszkuódik tn . i. ’menekülés- 
szerűen siet, fut, elkotródik’. Ik. : el-. Vö. 
iszlingel.

iszlimuszli X  O iszlim uszli msz. (azon
nali távozásra felhívó szó :) ’sipirc, m ars!’ 
(gyerekeknek m ondják). N a  gyerünk, isz
lim uszli, k i innejd, olöget jáccottattok m á!

iszlingel X  iszlingül tn. i. ’m enekülés- 
szerűen távozik , fut, elkotródik’. T öbb
nyire el ik .-v e l: eliszlingűt az aptya élű, mer 
fit, hók kikap. Vö. iszkódik.

iszonytató X  O iszontatuó hsz. ’rém ítően, 
igen, nagyon, rendkívül’. Iszontatuó nav 
víz mellett átom, ászt ámottam az í j  jel, uf 
fitem , hon ném is igaz.

ittenék X  O itténnlék hsz. ’i t t ’. Vö. 
ottanék.

izék izík  fn. ’a takarm ány hulladéka, 
(különösen) a kukorica szára’. Vö. ízékel.

ízékel X  izíkül tn . i. ’pazarolva eszik  
(takarm ányt)’. Vö. ízék.

íziben X  f  izibe hsz. ’azonnal’.

J

ja ja hsz. ’igen’.
jabranc X  f  jabranc fn. ’csibész’. Megj. 

Argó szó volt kb. 40 évvel ezelőtt.
jaja X  jaja  hsz. ’igen(is)’. Kigyüttök a 

kerbe? Jaja , gyüvünk m ink is.
jakabnap X  jakabnap fn. ’az a nap, 

amikor nem dolgoznak, hanem egész nap 
isznak (m ulatnak)’. Vö. jakabnapot 
tart.

jakabnapot tart X  jakabnapot tart kif. 
tróf.-gúny. ’egész nap iszogat (a kocsm á
ban)’. Ténnap jakabnapot tartott a szomszíd, 
mámo ném akar m énnyi neki a m unka. Vö. 
jakabnap.

jakhec X  f  jakéc fn. ’zsidó’. 
jancsibankó f  jancsibankuó fn. ’papír- 

pénz’.
jánkli 1. gyánkli
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jászol jászu fn. ’szarvasm arhának, ló 
nak az istálló  falához rögzített vályúszerű  
etető je’. Megj. D e : jászol ’bölcsőszerű a l
kotm ány Jézust jelképező bábuval’.

jegying X  jegyümög fn. (enyhe szidalm a
zásban :) a fene a jegyüngödet ( jegyüngit, 
jegyüngötöket, jegyüngöket) ! 

jel gyell
jeles gyellés mn. ’jellel e llá to tt, m egjelö lt’, 
jérce lérce
jézustalan X  jiézustalan^jezustalan 1. 

mn. rossz, ’ne veletlen, rossz’. J iézustalan 
fiad van, hallod, mlér nem neveled mégl 
2. hsz. ’igen, nagyon’. Az a gyerek jiézus- 
tálán büdös kölök vuót, az ucca rimé, kilöv^ő-

dösztö az ablakokat is .Y ö . istentelen, krisz
tust alan, máriátlan.

jojó O jojuó fn. ’fonalon függő, le-föl gör
d íthető  lapos orsó m int játékszer’. Megj. 
A 30-as években vásárokon vették, 

jövő héten O gyüőhiéténn 
juha X  O juha fn. ’a lovasszekérnek az 

a része, am ely a rúdszárnyakat a nyújtó  
alatt összeköti’, 

juhar O ihar
jukker X  f  jukker fn. ’egy fajta úri 

kocsi’.
jussol f  jussul ts . i. ’osztozáskor örökség

ként kap v m it’. 
jut gyut

K

kacatol X  kacatul tn . i. ’haszontalan  
dolgokat m űvel, rendetlenséget csinál’. 
Ténnap kacatútak az asztalonn, azúta nem 
találom a kalapácsot.

kacsmarog X  kacsmarog tn . i. ’lányokat 
kerülget, lányok körül jár-kel udvarlási 
szándékkal’. Ez a gyerek ét túsuó sori Ián 
körű kacsmarog a búcsú úta, ul láccik, mék- 
teccét neki, udvarúnyi akar.

kágyellós X  f  kanygyélluós mn. ’kicsit 
sp icces’.

kahol X  kahul tn . i. ’erősen köhög’. Uk 
kahúsz te, mind a kutya.

kajabajái X  kajabajái tn . i. ’k iabál’. 
kajcsorás X  kajcsorás m n. ’girbe-görbe 

ágú (fa)’. Nem teccik en nekem halia jé, 
igén kajcsorássot tálát válosztanyi, ebbű 
ném lesz szíp fa.

kajla kajla 1. mn. és fn. kissé rossz, 
’szeleburdi, kom olytalan  (gyerek)’. 2. fn. 
’lekonyuló szarvú ökör, teh én ’. Vö. kaj
lákodik.

kajlákodik X  kajlákodik tn . i. kissé rossz, 
’szeleburdi m ódon, kom olytalanul v ise l
ked ik ’. Ha ezék a lányok éggyüt vannak, 
csak kajlákonnyi még röhögnyi tunnak. Vö. 
kajla.

kakastaraj kokastaAé fn. 1. ’alacsony, 
kakastarajra em lékeztető piros virágú  
dísznövény’. 2. ’k n y .’.

kalácskenő X  kalácskenyüő fn. ’lúdtol- 
lakból k ész íte tt kis ecset, am ivel a kalácsra  
a tojásfehérje és a tojássárgája keverékét 
rákenik’.

kalantyol X  kalanytyul tn . i. ö s s z e 
vissza m ászkál, járkál’.

kalézol X  kátfézul tn . i. ’céltalanul össze
vissza m ászkál, járkál’. Ik . : összö-.

kalingál X  kalinygyál tn . i. ’lábaival 
jobbra-balra kilengve gyorsan fu t’.

kalinkó X  kalinkuó fn. ’lakodalm i fo 
n ott kalács’. Megj. E sküvőre m enet és

jövet a lakodalm as nép a hintókból az 
út szélén álló, várakozó gyerekeknek m in
dig dobált kalinkó-darabokat. A szokás 
az 50-es évek végén m ég élt. 

kallói 1. megkallol
kammant X  kammant tn . i. ’haragosan  

pillant, rápillant (vkire)’. Kammantott 
éggyet rám, mer mégmirgesitéttem. Vö. 
kammogat.

kammogat X  kammogat tn. i. ’haragosan 
pillantgat, néz, nézeget’. Csak uk kammo- 
gatott, igém mirges léhetétt, alig mertem 
ráníznyi. Vö. kammant. 

kanál kalán
kanálfülű X  O kalánfülü mn. gúny. 

’nagy, szét álló fülű (gyerek)*.
kankus X  kankus fn. ’(gyermekek ijeszt

getésére szolgáló) képzeletbeli lén y’. Vö. 
hemmes, rézfaszú baglyok.

kanol X  f  kanyul tn . i. ’párzik (kutya)’, 
kanót X  O kanuót fn. V astag, erős b o t’. 

Szeretník akkor éj juó kanuóttä beménnyi a 
faluba, kitüőttenyi a boszumat rajtok. Vö. 
celőke.

kántorizál X  kántorizál tn . i. ’kántori 
szolgálatot végez’.

kanzsi X  kandzsi fn. ’kanm alac’. 
kánya kányo fn. ’varjú’. 
kanyar X  O kanyar tn . i. ’kanyarít’. 
kanyarékos X  kanyaríkos mn. ’kanyar- 

gós (ú t)’.
kányázik X  O kányázik tn . i. ’(kenyér- 

vagy kolbászdarabokat) derékszögbe haj
to tt  bicska hegyével szedi föl, úgy esze
g e t’.

kapatos X  O kapatos m n. ’becsípett, 
p ityók ás’.

káposztáskő X  káposztáskű fn ’hordó- 
ban savanyodó káposzta lenyom ására  
használt saválló  term éskő’.

karasó X  O karasuó hsz. ’rendben van,
jó-.
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karéi X  kar1 él ts. i. ’a szitát, rostát fé l
körben forgatva lisztet vagy gabonát 
szitál, ro stá l’. Ik. : még-.

káricál karácsai tn . i. 'kárál (tyú k )’, 
kármentő X  f  kármentüő fn. ’a (felső)bőrt 

védő fa- vagy  csontdarab, am it a cipő 
bőrrészéhez tartanak a lábbeli talpának, 
sarkának a faragásakor’. Népr. E gy monda  
szerint: ,,klét rabluó járt a csizmadiánál. 
Az ékiátotta magát: ícerekülüő, kármentüő, 
dikics, gyertek elüő tik is! — mire a rabluók 
asz hittik, három szémílrü van szuó, még- 
iéttek, osztán éfutottak”.

kasa O kasa fn. '(zsidók) szertartásához 
való, m egfelelően levágott á lla t’. Vö. 
tréfli.

kása 1. ina kásája
kaszagereblye X  kaszagráblo fn. k a sz á 

láskor a hosszabb gabona oldalra hárí
tására való, a kaszanyéihez erősített vesz- 
sz ő \

kászli X  kászli fn. konyhaszekrény’, 
kászmálódik 1. felkászmálódik, lekász- 

málódik
katankol X  katankul^katangul^kata- 

kul tn . i. ’(zajt csapva) ütöget, ver v m it’.
kataszéglet X  kataszéglet fn. ’nyugati, 

észak-nyugati irány, ahonnan az esőfel
hők szoktak jönni’. Sötítédik a kataszéglet, 
esüő Vész mégin.

katat X  katat ts . és tn. i. k o torászva  
keresgél (vm it)’. Vö. ketet.

katedra f  kátédra fn. rossz, ’ócska (fa-) 
tákolm ány’.

katracol X  O katracul tn . i. 'rendetlen
kedik, k acato l’.

katroc X  katroc fn. ’ketrec’. 
katymat X  O katymat fn. rossz, ’koty- 

valék (étel)’. Vö. katymatol, ketymet, 
ketymetel.

katymatol X  O katymatul ts. és tn . i. 
k o ty v a sz t, összekever (éte lt)’. Mégin észt 
a göncöt katymatúta az asszon. Ik. : összö-. 
Vö. katymat, ketymet, ketymetel.

katyólla X  katyuólla mn. ’szeleburdi 
(gyerek, elsősorban lány)’. Hot té mellen 
katyuólla tue lénnyi, nem szigyélléd magad! 
Vö. katyólláskodik.

katyólláskodik X  katyuólláskodik tn. i. 
’szeleburdi m ódon viselkedik (gyerek, fő 
ként lán y)’. Vö. katyólla.

kátyolos X  kátyolos mn. 'sáros-vizes, ká
tyúhoz hasonló, kátyúszerú’. A disznuók 
szeretnek kátyolos vízbe förönnyi. Kátyolos a 
víz, má nem iérdémés beleménnyi gumicsiz
mává se, mer ronda Vessz.

kávéház káviéház fn. 1. j* ’árnyékszék’. 
2. ’kn y .’.

kecmet X  kecmet fn. ’limlom, vacak’, 
kecske kecske fn. 1. tréf.-gúny. O ’szabó’. 

2. ’kn y .’.
kecskecsöcsű kecskecsöcsü fn. 'nagy, 

hosszúkás szemű szőlő’.

kecskerágító X  O kecskerágitu6 fn. V é
kony hajtású, bokorszerű, piros bogyókat 
term ő n övén y’.

keferánc X  O kéféránc fn. rossz, ’egy  
fajta ócska, szellős, lengedező (férfi) 
felsőruha, kabátféle’.

kegyelmez f  kégyiémez 1. ts. i. f  ’m agáz’. 
2. tn . i. ’k n y .’.

keh kehé fn. 'köhögés’, 
kehes X  kehés mn. ’köhögős (ló)’, 
kekk kekk mn. ’(sértően) arrogáns, pök

hendi’.
kékpénz X  O kíkpínz fn. 'korona (a m o

narchia ún. közös pénze)’. Vö. fehérpénz.
kelebólál X  kelebuólál tn. i. 'összevissza  

m ászkál, lődörög’. Mikor sémmi cílgya 
vaty haszna a ménisnek, arra monygyák, 
hók kelebuólál.

kelekóla X  kelekuóla mn. és fn. kissé 
rossz, 'bolondos, szeleburdi, hebehurgya, 
kom olyta lan ’. Vö. ketlekotla.

kelekóláskodik X  kelekuóláskodik tn. i. 
kissé rossz, ’kom olytalankodik, szelebur- 
diskodik’. Vö. kelekóla.

kelepicél X  ke lepnél tn . i. '(ember, szár
nyas állat) beszorulva vhova szabadulni 
igyekszik (kezével, szárnyával csapkodva, 
vagdalkozva)’.

kelesztő X  O kelesztüő fn. 'élesztő’. Vö.
cájg-

kemencetévő X  O keméncetívüő fn. ’a 
kem ence m elegének védelm ére, ill. a jta 
jának kím élésére való fogantyús pléh- 
darab, am elyet a kem ence befűtése után  
te ttek  a kem ence nyílásába’, 

kémény O kémén
kenekedik X  kenyekédik tn . i. 'hízeleg, 

dörgölőzik („fölfelé” )’.
képesint X  O kípesint hsz. 'óvatosan, 

m értékletesen'. Kípesint küő bánnyi a 
buzávol még a pínzel is, mer hamar éfoty 
külömbe.

kepesztet X  kepesztet tn . i. ’(vízben) 
csapkodva, nagy erőfeszítéssel igyekszik  
fenntartani m agát'. Ném tuttak miég 
usznyi, csak kepesztettek a Rábábo a gye- 
rékék. Vö. kikepesztet.

kerekutyózik X  kerekutyuózik tn . i. 
'összevissza, cikkcakkban szaladgál’.

kerencel X  keréncül ts. i. ’(gyakran) k e 
rülget vm it'. Észt a fát keréncutík, mikor it 
jáccottak.

keresztanyád térde X  O kérésztanyát 
Vérgyé, kérésztanyát Vérdé, kérésztanyát 
Vérdit tréfás leszóló, leintő kifejezés. Ha ük 
elannák az autuójokat, kapnánok iérté ötven
ezret is. — Ászt, a kérésztanyát tlérdit, 
mlék harmincat se! Megj. A kifejezés s t i
l i s z t ik á iig  expresszívebb változata  a ké
résztanyát Vérdékalácso, kérésztanyát rér- 
dékalácsát.

keresztfi X  kérészfi fn. 1. 'kocsmai k e
resztfia vkinek : a kocsm ai keresztapátó
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fe lavatott, kocsm ai taggá fogadott le 
gén y ’. Megj. A kocsm ai bekeresztelkedés 
után a legények már önállóan m ehettek a 
kocsm ába (addig egyáltalán nem) s csa
varoghattak is. 2. gúny. ’vkitől tönkre
te tt , elrontott dolog (eszköz, tárgy, szer
szám )’. Láttom ott éggy összötörött, avít 
tányérát, nem akartam m ékttérdenyi tűlö, 
hók kinek a kérészfija em, mer tuttam, hogy 
az övié. Megj. Többnyire csak birtokos 
szem ély jellel fordul elő. Vö. kocsmai 
keresztapa.

kergeberge X  kergeberge m n. és fn. gúny. 
’bolondos, hebehurgya’. Kergeberge em
ber vuót világ Hetibe, az1 ér nem vüttö sem
mire.

kerreget X  kérréget tn . i. ’a kotlóstyúk  
veszély esetén, csibéit fé ltve sajátos han
got ad’. M ikor ég galamb lészát a burittuó 
m ellé, a kotluós ékezdét kérrégetynyi, égybű 
odafutottak a csittek melléjé.

kese kese fn. ’hosszú, fehér simaszőrű 
disznó; (ritkán) szőke em ber’. Megj. A k e
sedisznók a 20-as években terjedtek el a 
faluban.

kesedék X  f  kesedík fn. határozószói 
értelem ben ’a legcsekélyebb m értékben  
sem ’. Mégnisztem lén ászt a kabátot, nincs 
annak ék kesedík hibájo sé.

keszkenő f  keszkendüő, O keszkenyüő fn. 
’vállra való kendő’.

késztelődik X  kisztelüődik tn . i. ’kószül’. 
Ollan sokájik kísztelüődött, alig gyüősztem 
kivárnyi.

ketet X  ketet tn . i. ’kutat, kotorászva  
keresgél’. Vö. katat.

ketlekotla X  ketlekotla mn. és fn. gúny. 
’szeleburdi, kelekótya’. Vö. kelekóla.

ketymet X  O ketymet fn. rossz, ’k o ty v a 
lók (éte l)’. Vö. katymat, katymatol, kety- 
metel.

ketymetel X  O ketymetul ts. és tn . i. 
rossz, ’kotyvaszt (éte lt)’. Ik.: összö-. Vö. 
katymat, katymatol, ketymet.

kévehányó X  kívéhányuó fn. ’az a férfi, 
aki a kévéket a földről (kepékből) a sze
kérre, a szekérről az asztagra, illetőleg a 
szekérről vagy az asztagról a cséplőgépre 
dobálja’. Vö. etető, kévehányó villa, kéve
metsző.

kévehányó villa X  kívéhányuóvélla fn. 
’ (nagyon) hosszú nyelű, kétágú vas villa, 
am elyet a kévék szállításakor, az asztag- 
rakáskor és csépléskor használtak’. Vö. 
kévehányó.

kévekötőfa X  kívékötüőfa fn. ’m integy  
30 — 40 cm hosszú, végein keskenyülő, jó 
hüvelykujjnyi vastag, erős fapálca, m ely- 
lyel a kéve kötelét m egkötik’.

kévemetsző X  kívémeccüő fn. ’az a sze
m ély, aki csépléskor a cséplőgépre feldo
b ott kévéket felállít ja s kötelüket elvágva  
az etető  kezébe adja’. A  kívémeccüők

átolábo lányok vuótak, mer sokat még gyor
san köllöt hajúdoznyi. Vö. etető, kévehányó.

kevetál X  O kévétől tn . i. ’jótáll, felel 
vm iért’. Ném  törüődik av veié, nem kévétől 
ar rula, hoj juól csinállák-é a kaput. 

kiált kátt 
kiáltoz kátoz
kibaszarint X  kibaszarint tn . i. tréf. 

’becsap vkit, k itol vk ivel’. J uól lúvá téttem, 
kibaszarintottam veié mást az éccér. Vö. 
kicsesz, lebaszarint.

kibeszélés X  kibeszílís ebben a kifeje
zésben : juó kibeszílísé van ’nagy beszédű, 
nagy ,,dum ás” \

kicitkacat X  kicitkacat fn. ’limlom, 
k acat’.

kicsesz X  kicsész tn . i. durva ’kitol vki
v e l’. Kiesésztem veié, ném montam még neki, 
hók keresik. Vö. kibaszarint, lecsesz.

kicsovad X  kicsovad tn. i. ’kibomlik 
(kötés)’. Fognyi költené a zsákot, kicsovat 
még in, néhok kidüllön a búza belüllö.

kifarcinál X  O kijár cinál ts. i. ’kifag- 
gat vk it, v m it’. M ajd a M ári n léni kifar - 
cinállo, m it is akar az az ernbér vénnyi, az 
igén ügy essen tud ttérdéznyi mindönkit.

kiig X  kijig  hsz. ’egószen k i’. Kijig, az 
ajtuójig mént veié, mer fit a kutyáiul a ven
dig. Vö. béig, benek, felig, felnek, kinek, 
léig, lenek.

kiimporít X  kiimporítt ts. i. ’kidob, el-, 
kikerget vk it, v m it’. K i költötted vuóna im- 
poríttanyi éccérre ászt a cigánt, tűlünk is 
lopott écs csittét.

kiispringel X  kiispringül ts. i. ’kiutasít, 
kitesz, kidob (em bert)’. K iispringűtík ükét 
a szobábul az udvarra, mer riszégék vuótak.

kikepesztet X  kikepesztet tn . i. ’(vízben) 
csapkodva, nagynehezen ki vergődik a part
ra’. A lik  tudót kikepesztetynyi, csak csapkodot 
még nyété a vizet, hun ébukot, hun f üőgyüt, 
majném uk köllöt kihuznyi. Vö. kepesztet.

kikompol X  O kikompul ts. i. ’(mezőn, 
m egm űvelt földön nagy földdarabok, rö
gök lerakásával) kijelöl (pl. 100 vagy 200 
öl) földet (krumplinak általában)’.

kimarjul O kimarjul tn . i. ’kificamodik  
(láb)’.

kimelled X  kimelled tn . i. ’tönkre m egy’. 
M úta nincs tehenünk, sé tej, sé tejpínz, ki 
vagyunk melledvé. Vö. kimelleszt.

kimelleszt X  kimelleszt ts . i. ’tönkre 
tesz v k it’. E z a nagy aszal, a rósz termís 
még ah, hóm mégdöglöttek a disznuók, egísz- 
szen kimellesztéd bennünket. Vö. kimelled.

kimetsz kimecc ts. i. ’kiheról (állat hím 
jét)’. I t  vuót az állotorvos, kimeccétté a m a
lacokat. Megj. Fiúgyerm ekek ijesztgeté
sére: kimeclek, ha m iég éccér asz tészéd!

kina X  (csak birtokos szem ély jellel:) f  k i
nám, kinád, kinájo, kinánk, kinőtök, kinő jók 
fn. ’k inálás’. Megj. Kínáláskor szokták m on
dani : hát ném vetém még a kináját.
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kinek X  kinek hsz. 'kifelé'. Kinek mént a 
kert fellé, de nem tudom, más hűm van. Vö. 
béig, benek, felig, felnek, kiig, léig, lenek.

kipellent X  kipellent ts. i. 'elver v k it \  
Vö. pelleget, pellel.

kiprémei X  O kipriémül ts . i. 'elver, k i
pofoz vk it, v m it’.

királyfa X  O kiráfa fn. 'búcsú idején a 
kocsm a elé állított, feld íszített, hosszú  
(nyár)fa’. Népr. A királyfát színes papír
szalagokkal díszítették , két darab, pap
rikával színesített vizet tartalm azó lite 
res vagy félliteres üveget akasztottak  
rá, am elyek alulról borral tö ltö tt üvegnek  
látszottak . K ét hót után döntötték le, a 
kocsm áros ilyenkor áldom ást fizetett a 
királyfát állító  legényeknek. A legények  
lányokat h ívtak , táncoltak-m ulattak: ez 
volt a kizsbucsu (kisbúcsú). A II. v ilág 
háború előtt élt m ég a szokás.

kiréfel X  kiAéfül ts. i. 'kiver, megpofoz 
(gyereket)’. K i költené rléfűnyi ászt a rósz 
kdöket, ma) bíkim maranna.

kirelejzum át O kiréléjszumát msz. (eny
hébb károm kodásként).

kisafa kisafa fn. ’egyes vagy kettős fogat 
hám fája’.

kisemberekig X  kisembérékig hsz. ’mó- 
lyen (lem egy az ásó, az eke)’. Ollam mlél 
fundaméntumot ástok, hol léméntek a kis
embérékig.

kiskertbe néző X  kiskerbenízüő fn. tréf. 
’kancsal’.

kissopronba m egy X  kissopromba mégy 
( mént, vuót)  kif. ’a legény otthonról szülei, 
családtagjai tud ta  és beleegyezése nélkül 
gabonát (búzát) visz és ad el titokban, s a 
kapott pénzt (általában) ivászatra k ö lti’. 
Idésapám, töpször is eszrevétté, hók kissop
romba vuótam, ollankor aszonta, ha vissza
hozod a búzát, amit évüttlé, kifüzetém.

kissüldő kissűdüő fn. ’(kb. 25—40 kg.-os) 
fiatal d isznó’. Megj. Sűdüő-nek ( =  süldő) 
a kb. 40 kg-nál nagyobb fiatal disznókat 
nevezik.

kistűz X  kistüz fn. ’(disznó perzselósé- 
nél) az a tűz, am elyet a gyerekek állandóan  
ébren tartanak’. Népr. A kistüz az első t e 
ríték szalma leégése után (1. per zselés a.) 
a disznóról és a disznó m ellől egy helyre 
összegyűjtött pernyéből és égő szalmából 
alakul ki. A gyerekek ”fontos” feladata, 
hogy ne hagyják kialudni, mert abból 
vesznek tüzet a következő szalm ateríték, 
illetőleg a szalm anyalábok m eggyújtására  
s am ellett m elengetik kezüket, ha a nagy  
tűz nem ég. Gyakran túlzásba viszik azon
ban a gyerekek a kistűz gondozását, sok 
szalm át elégetnek, ilyenkor megszidják  
őket, m ondván, perzselósre nem marad 
elég szalma. Vö. perzsel, perzselés.

kiszni X  kiszni fn. ’(korpa, dara, szer
számok stb.) tartására szolgáló faláda’.

kitranszporál X  kitráncporál ts. i. ’ki- 
utasít, kiküld, kilódít (házból)’.

kiújít kiujjítt tn . i. ’k iúju l’. A fagy ás 
mégin kiujjított a láhomonn.

kiviggyanik X  kiviggyanyik tn . i. ’ki- 
bújik (a nap a felhők m ögül)’.

kiviribel X  kiviribül ts. i. ’(kacsa, lúd) 
kilocsogtatja a v izet (az itatóvályúból, 
vödörből)’. Vügyeték vizet a tikoknak, a 
riéciék kiviribűtík a vállubul, amit aptya 
vütt az előbb, a vállu mellet mindén latyak, 
de víz má nincs benné! Vö. viribel.

kiepe tus f  klépétus fn. 'régimódi, bő kö
pönyeg’.

klumpa X  f  klumpa fn. ’facipő’. 
knájf X  O knejb fn. ’egy fajta cipószkós; 

nyél nélküli acélkés’. A knejbomat keresém, 
avval akarom a búrt vágnyi, aj juól vüszi.

kóbolyog X  kuóbolog tn. i. 'céltalan, h a 
szontalan csavargással tö lti idejét’.

koc X  koc msz. (többször ism ételve m a
lacok hívogatására). Vö. kuc.

kocol X  kocul tn . és ts. i. '(kalapáccsal 
folyam atosan) üt, ü töget’. It van az ásuónk, 
kicsorbút az lélé, ki költené kocúnyi, mer in 
nehez veié ásnyi. Ik.: ki-, még-. Megj. A c i
pészek szókincsében: '(kalapáccsal tör
ténő ütögetóssel) ta lpat töm örít’. Sz.: koco- 
gat. Vö. kocolódik.

kocolódik X  koculuódik tn . i. 'civakodik’. 
Irigy ék ezék a gyér ék ék, kípessek pár forin
ton koculuónnyi.

kocsikas kocsikas fn. ’a szekér aljához és 
oldalához illeszkedő, vesszőből kosárszerűen  
fonott, szénával vagy szalm ával kitöm ött, 
pokróccal leterített ülőalkalm atosság’.

kocsm ai keresztapa X  kocsma ji kér észt- 
apa kif. tréf. ’az az idősebb férfi, aki a 
legénykort elért fiúk kocsm ába járásának  
kezdetén védnöki szerepet vá lla l’. Népr. 
A fiúkat, ha elérték a legónykort (18. é le t
évüket), a kocsm ában felavatták: fogad
niuk, választaniuk kellett keresztapákat, 
akiknek aztán a védnöksége a latt álltak. Az 
avatáskor a legény bort fizetett, am elynek  
nagyszabású ivászat, sokszor berúgás le tt  
a vége. A keresztapák többnyire a leggya
koribb kocsm ázók közül kerültek ki. Vö. 
keresztfi.

koffer O kuffér fn. 1. tréf. ’(nagy) női 
far, fenék’. 2. ’k n y ’.

kohó kohuó fn. ’ü stház’. Kukoricaszárruó 
juól bedörrentéttem a kohu6ba, minygyá 
meleg is léssz a viz az üzsdbe. Vö. kotla.

kókál X  kuókál ts . i. 'gyüm ölcsfát (am e
lyen itt-o tt  van már csak gyüm ölcs) ver 
póznával’. A dijuófát kuókálom, de alig 
esik lé valami rúla. Vö. m egkókál.

kólái X  kuólál tn . i. 'lődörög, ődöng, 
m ászkál’. Vö. kóláié.

kóláló X  kuóláluó fn. tréf. ’láb ’. Vüdd 
innejd a kuóláluójidat, ném léhet odáb 
ménnyi tűlök! Vö. kólái.
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kolbász kuóbász fn. 1. ’(veréstől származó) 
piros csík a te s ten ’. 2. ’k n y .’.

koldustetű O kuódistetü fn. ’ruhába, szőr
zetbe beleragadó apró, barna term ésű  
gyom növény; ennek kapaszkodó m agva’.

koledál kolédál tn. i. ’(alkalmilag) kóre
get, kunyerál’. Megj. A  kóreget ökre nem  
m ondták, hogy koledálnak.

kolesztál X  kolésztál tn. i. ’csavarog, 
lődörög, m ászkál’.

kölönc kölönc fn. ’nehezók a kút gém  
végén’. Vö. kölönc.

komatál komatál fn. ’keresztkom áktól a 
gyerm ekágyas asszonynak küldött étel- 
ita l’. Vö. paszita.

komissió f  komissiuó fn. ’m egbízás 
vm inek az elintézésére’.

komiszáros f  komiszáros fn. ’csendbiztos’. 
kommandó f  komanduó fn. ’parancs- 

nokság’.
kommenció O komvenciuó fn. ’mezőgaz- 

dasági cselédek m egegyezés szerinti ter
m észetbeni járandósága egy évre’. Népr. 
A kom m enció a következőkből állt: 12 
m ázsa búza, 6 m ázsa rozs, 4 mázsa árpa 
( = 2 2  m ázsa gabona), 2 —3 liter tej na
ponta, negyedévenként 1 szekér fa és 1 
kataszter hold föld elm unkálása. 

kompolyodik 1. elkompolyodik 
kopaj X  kopaj fn. ’kopogás’. 
koperta O kopérta fn. ’(levél)borítók’, 
kopláció X  O kopláciuó fn. ’koplalás’. 
koppogat X  f  koppogat tn . i. ’koplal’. 

öregapáttú hallottam észt a szuót, hók kop
pogat, a koplalásro.

koráz X  koráz tn . i. ’siet (az óra)’. Tisz 
percet szokot koráznyi a vekkerünk. 

kordái 1. megkordál 
kordél 1. elkordél
kordován O kordován 1. fn. ’erős (orosz) 

csizm abőr’. 2. mn. ’durva, közönséges 
(ember, gyom or)’.

kórész X  kuórísz ts. i. ’keresgól v m it’. 
korhelyhétfő X  f  korhelhiétfüo fn. V asár

napi m ulatozás után lustálkodással tö l
tö tt hétfő, szentheverdel-napja, Blaumon-
ta g \

kóringol X  kuóringül tn . i. ’gyengólke- 
dik, nem  érzi jól m agát, de nem is b eteg’. 
Nem csinátom semmit égisz nap, mer nem 
vuót hozzá passzijuóm: kuóringútam csak, 
mind akit fejbe vertek. Vö. zsovályog, 

korrigál kuórigál 
korog O kurrog, korrog 
kóstál O kuástál tn. i. ’vm ilyen ára van ’. 

M it kuóstál ez a zsák krumpií
kosz kosz fn. 1. ’aranka’. 2. ’k n y .’. 
koszmók X  koszmuók 1. mn. ’koszos, 

piszkos’. 2. fn. tróf.-kedv. kisfiúk m egszó
lításaként.

koszpera X  O kuszpéra fn. rossz. ’(pa- 
raszt-) család rendszerint te s ti vagy /és szel
lem i fogyatékos családtagja (elsősorban

nő), akivel közönségesebb, piszkos m un
kákat végeztetnek, s akinek sem ruház
kodásban, sem  egyébben nincsenek em 
beri igényei’.

koszperál X  kuszperál ts. i. ’(lábbelit) 
koptat, vásít, szaggat (hanyag, gondatlan  
használattal)’. Vö. elkoszperál.

kószternya X  kuósztérnya mn. ’csavargó, 
szom szédokhoz járó (nő)’. Vö. kószternyál.

kószternyál X  kuósztérnyál tn. i. ’mász- 
kál, lődörög, csavarog, jár-kel’. Hun it 
kuószternyál, hun ott, alig van othonn égisz 
nap.

koszvakaró X  koszvakaruó fn. tróf. ’bor- 
b é ly ’.

kotág 1. belekotág
kóter kuótér fn. ’fából készített, kézzel is 

vihető ketrec, am elyben disznókat, m ala
cokat szállítanak’.

kotla X  kotla fn. ’üstház’. Vö. kohó. 
kótogat X  kuótogat ts. i. ’(hangosan) 

ütöget v m it’. K uótogassátok kicsint az uól 
uódalát, máj fölibred a disznuó! Ik. : még-.

kotonoz X  kotonyoz tn . i. kotorász, 
kotorászva keres v m it’.

kottyog X  kottyog tn . i. ’(a kotlóstyúk) 
rövid, szaggatott (hívogató) hangot ad’. 
Megj. De : kotyog tn . i. ’edónyben forrás
ban levő bor buggyanásszerű hangot ad’. 
Vö. lábon kotyogó.

kotyverál X  kotyvérál ts. i. k o tyvaszt  
v m it’.

köcölle X  köcölle fn. ’sebkötöző ruha
darab; m adzag’. Hozd ide ászt a köcöWét, 
hak kössem be a zsákot!

köcsögöl X  köcsögül tn . i. ’pepecsel, fog
lalatoskodik vm ivel’.

kölönc kölönc fn. ’állat (kutya) nyaká
ba akasztott, az állatot futásában aka
dályozó fadarab’. Vö. kölönc.

könyökkürt X  könyökkürt fn. d erék 
szögben m éghajló kályhacső’, 

köp pök
köpte pöktö mn. ’ugyanolyan, m int az’.

Pöktö annya ez a Ián, nevetynyi is étyformán 
nevetnek. Vö. szakasztott.

köpeszt X  köpeszt ts . i. ’(forró vízben, 
vízzel) a sertés szőrét lekopasztja’. A disz
kóka t mink pörzsűnyi szoktuk, köpesztenyi 
ritkán köpésztéttünk, inkáb malacokat.

köpű köpü fn. 1. ’fából készült köpülő’. 
2. (birtokos szem ólyjelle l:) köpejé Szer
szám on (kapán, kalapácson) a nyelet 
tartó  cső alakú rósz’.

körben körbe hsz. 1. 'körül*. Tisz forint 
körbe vuót a bukszámbo, mikor elindútam a 
kocsmábo. 2. ’k n y .’.

körföl X  körfül, körfülüődik tn. i. ’főz, 
főzőget (huzam osabb ideig)’. Mivel a 
konyhábo nem fííttünk, it köllök körfűnyi 
mást a muhelbe é, osztán itt is eszünk ebídét is.

körömzsél X  körömzsiél ts. i. ’karmolgat 
v m it’. Fájdolmábo szégin az arcát köröm-
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zslété, csupa piros esik lét rajta. Igém viszket 
neki a sebgyé, mindig asz körömzsiété.

körűiét X  körűiét fn. V m inek a közvet
len környezete’. A kálho körületé nálunk 
hamuzás után is tiszta vuót, annya mindig 
réndbe tartotta. Vö. közelet.

köszörül köszörül ebben a kifejezésben : 
ölik köszörül 'erőtlenül, soványan, bete
gesen él, van ’. Vö. csikorog.

köszörülködik X  köszörűködik tn. i. 
’dörgölőzik’. Igén köszörűködöt hozzá jo, 
valamit akar tűlö.

kötélteregető X  köVélteréget^ó fn. ’az az 
arató (többnyire gyerek vagy a marok - 
szedő), aki a kévéhez való kötelet a földre 
ter íti’.

kötöcöl X  kötöcül ts. i. ’(m adzaggal, kö
téllel) kötözget v m it’. Kötöcűt föl a bicik
lire észt a szatyrot, uh ho lé né essén!

kötöző kötözüő fn. ’az a szem ély, aki ara
táskor a kévéket k ö ti’. Mink hármonn 
arattunk: annya vuót a marokszédüő, ű te- 
régetté a kötelet is, aptya vuót a kötözüő, ű 
kötösztö a kiviket, iém mék kaszátom.

kőttes X  O küőttes fn. '(kukorica- és búza
lisztből készített) kalácsféle tészta ’. Népr. 
Ledagasztották, kis cipókat csináltak, be
kenték zsírral s tepsiben m egsütötték, 

köved 1. megköved
köveszt X  köveszt ts. i. ’abál (szalonnát)’. 

VÖ. kövesztett szalonna, megköveszt.
kövesztett X  kövesztétt fn. ’abált szalonna’. 

Vö. kövesztett szalonna.
kövesztett szalonna X  köveszt étszalonna 

fn. ’abált szalonna’. Vö. köveszt, kövesztett, 
megköveszt.

következik 1. elkövetkezik 
közelet X  közelet fn. ’vm inek a k özvet

len környezete’. Vö. körűiét, 
középütt köziéppett
krabót X  krab11 ót mn. és fn. gúny. ’hor- 

vát*. Soproniba a vásárokra mást is gyünek 
krabuótok a környik kössigejibül, ahun hor- 
vátok is laknak.

kráfli X  kráfli fn. ’hájastészta’. A kráfli 
vasárnopi vagy ünnepi sütemin, porcukor
ral hintig be, igén törikény, sokat még léhet 
énnyi belüllö.

kraft X  O kraft fn. ’erő, ügyesség, é letre
valóság’. Nincs annyi kraft bernié, hof füö 
tunná vünnyi észt a zsákot a pallásro. Vö. 
gejszt.

krájzleráj f  kejzlérej fn. ’kis falusi b o lt’, 
krájzleros X  f  kájzléros fn. ’boltos’. 
krakedli X  O krakédli fn. 'alkohol nél

küli üd ítő ita l’. Megj. A 20-as évek végén  
árulták a kocsm ákban. Búcsúk idején 
sokat eladtak.

kramanc X f  kramanc 1. fn. 'limlom, 
vacak’. 2. mn. 'rendetlen (nőszem ély)’. 
Kramanc felrérnip.

kriszpinusz-nap X  f  kriszpinusznap fn. 
’korhelyhétfő’. Megj. Kriszpinusz volt a

cipészek, csizm adiák vódőszentje. Mivel 
csak azt tudták, hogy K riszpinusz n év 
napja hétfőn van (m elyiken, azt nem), 
ezért ,,jogos” volt, hogy akár m inden h é t
főn ,,m egünnepeljék” . E z azonban inkább 
csak elvileg volt így, a gyakorlatban nem, 
s arra szolgált, hogy ha a cipészek s a 
csizm adiák hétfőn nem dolgoztak, k im a
gyarázzák m agukat. E lő-előfordult ugyan
is, hogy sok hétvége véget nem  érő m un
kában te lt. Ilyenkor szom bat reggeltől 
vasárnap délig dolgoztak egyfolytában — 
durkmars-ot csinálva (1. durchmars a.) —, 
s a vasárnap este m eg éjszaka ném elykor 
szórakozással t e l t : ivászattal, m ulatozás
sal, danolással, s hétfőn, m ásnaposán ér t
hető m ódon nem m ent a munka, 

krisztíroz 1. megkrisztíroz 
krisztkindli X  f  krisztkindli fn. 'karácso

n yi ajándék*.
krisztuscsipkedő X  f  krisztuscsipkédüő 

mn. és fn. 'ravasz, önző, m ásokat k ihasz
náló, harácsoló (em ber)’.

krisztustalan X  krisztustalan 1. mn. 
rossz, 'rossz, neveletlen, vásott (kölyök)’. 
Ezek a krisztustalan küőkek összötörtík a 
vizeskancsuót. 2. hsz. 'igen, nagyon’. Vö. 
istentelen, jézustalan, máriátlan.

krisztustüske X  krisztustüske fn. ’a gle- 
dícsia tüskéje’.

krucsó X  t  krucsuó fn. rossz, 'kurva5. VÖ. 
cafrinka, cemende, cihó, rüfke, szepentyó.

krumplisterc X  O krumpiisterc fn. 
'krumpliból készül é te l’. Népr. A krumplit
egészben vagy k ettévágva vízben m eg
főzték, utána összezúzták s vöröshagym ás 
zsírral m egöntözve tá la lták .

krumplipuska X  krumpipuska fn. ’egy  
fajta játékszer’. Népr. Lúdtollból készül és 
m egfelelő vastagságú tolópálca tartozik  
hozzá. A tölteléket 4 — 5 mm vastag nyers- 
krum pliszeletből vágják ki: a lúdtoll va s
tagabbik végét beleszúrják a krum plisze
letbe s a tölteléket a tolópálcának a lúd- 
to llba való nyom ásával kilövik.

kuc X  kuc msz. (többször ism ételve  
kacsák hívogatására). Vö. koc.

kucséber f  kucsiébér fn. 'nyakba akasz
to tt  kosárral, tálcával járó, húzós alapon  
bazárárut árusító szem ély’. Szólás: rész- 
klér kucsiébér 'lesz, ahogy lesz’. Népr. 
A kucséber zacskójából szám okat húztak. 
E lő tte  a kucséber m egm ondta, a páros 
vagy a páratlan szám ok nyernek-e. 

kuffer 1. koffer
kukherdál X  O kukhérdál tn . i. tréf. 

'dolgát végzi (nem W C-ben)’. Múta ot 
kukhérdál ez a gyerék a ganaj mellett, a 
viginn asztám mék fázik.

kukorcol X  kukorcul tn . i. ’összehúzódva  
guggol, guggolva üldögél (huzam osabb ide
ig )’. Ot kukorcul a kálho mellett a, minha vala
mi bájjá Vénné, úgy űdögel. Népr. G yerekek-

4
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nek gyakran em legetett versike: öreganyád 
a pallóson, Icukorcul a luttojásonn, alig vár- 
gyo kikelisit, bakszomatta terémtisit.

kukoricamáié O kukoricamái1 é fn. ’kuko- 
ricalisztből k észített édestészta’.

kukszél X  O kuksziél fn. ’tavaszi, h ó 
olvasztó, m eleg déli szél’.

kukumuc X  O kukumuc fn. rossz, ’fé- 
lénk, félrehózódó, szótlan, m agának való  
(fiú) gyerm ek’.

kuli X  kuli fn. ’vén, öreg teh én ’, 
kulimász kulimájsz 
kulipintyó kulipinytyom 
kulió X  kulluó fn. ’kétkerekű, gumi- 

(többnyire motorkerékpár) -kerekeken gör
dülő, kézzel húzott (vagy to lt) kordé’. 
Megj. Pár éve használatos csupán. Az 
uborkaterm esztés föllendülésével, és az 
uborkának a leadóhelyre való szállításával 
terjedt el s vá lt általánosan ism ertté a 
70-es évek elején. Vö. kulióz.

kullogóvá tesz X  kulloguóvá tesz kif. 
’(betegség, orvosság, m egerőltetés embert) 
legyengültté, fáradékonnyá, m aródivá te sz ’. 
Ollan erős orvosságot kaptam, ippen csak 
vagyok, mer ez a gönc pirula kulloguóvá 
teszi az embert.

kulióz X  kulihoz tn . i. ’kullón (1. kulió a.) 
szállít, to l’. Vö. kulió.

kumet O kumat fn. ’lószerszám (első
sorban az osztrákoknál)’.

kumkum X  O kumkum m n. rossz, 
’szótlan, m agánakvaló (em ber)’.

kummancs X  kummancs fn. ’haragosan, 
indulatosan beszélő, viselkedő em ber’. 
Vö. kummog.

kummog X  kummog tn . i. ’(haragosan, 
indulatosan) szól (viselkedik)’. Vö. kum
mancs.

kundész X  kundísz ts . i. ’keresgél, ku
t a t ’. M it kundíszol a spejzba mégim, mit 
akarsz ennyi? Vö. kundészkodik.

kundészkodik X  kundíszkodik tn . i. 
’keresgél, k u ta t’. Megj. A kundész nagyobb, 
a kundészkodik kisebb területen történő  
keresgélésre vonatkozik. Vö. kundész.

kupa kupa fn. ’tarkó’. Fáj a kupám. 
Megj. Csak birtokos szem élyjellel fordul elő.

kurdál X  kurdál ts. i. ’m ozgat, piszkál 
v m it’. Ik . : még-. Vö. kurkál.

kurkál X  O kurkál ts . i. ’piszkál, tu r
kál v m it’. Am még éb bottá kurkáto a tüzet a 
keményébe, mer el akart alunnyi. Ik. : 
még-. Vö. kurdál.

kurrentál kuréntál ts. i. ’(után járással) 
keres, keresgél vm it v. v k it’. Nincs étetüő a 
házná, égisz nap kukoricát kuréntátom, hov 
valamink miégis légyén. Egíz dilután az 
urát kuréntáto, de ném találó séhun. 

kurrog 1. korog
kuruglya X  kurugla fn. ’szénvonó’. 

A kuruglávuó huszták ki a keménciébül a 
parazsat még a szemetet, mielöt bevetéttík 
a kény eret.

kuruszpol X  kuruszpul tn . és ts. i. lá b 
belijét (a földön) húzva jár, m egy (idős 
em ber)’. Hamar évásott a cipüőm sorka, 
mer má kuruszpulok. A lábojim igém fáj- 
nok, ném is tudok ám réndéssem ménnyi, 
csak kuruszpúnyi.

kushad kushad tn . i. ’(kutya veréstől 
félve) lapul, lap ít’.

kusza kusza fn. ’tarlógereblyével össze
gyű jtö tt gabonaszálak’. Vö. kuszakéve, 
kuszaszedés.

kuszakéve X  kuszakívé fn. ’tarlógereb
lyével összegyűjtött gabonaszálakból kö
tö tt  k éve’. A kuszakívígbű vüttek haza a 
tikoknak, szüszuórták, azok mék kivertík a 
széméket, osztóm mégéttík. Vö. kusza, kusza
szedés.

kuszaszedés X  kuszaszédís fn. ’a tarlóge- 
reblyével összehúzott, összegyűjtött gabo
naszálak kévébe való fölszedése’. Vö. kusza, 
kuszakéve.

kuszi1 X  kuszi msz. (kutyahívogató szó :) 
kuszi-kuszi, gyere ide! Vö. kuszi2.

kuszi2 X  kuszi fn. kedv. ’k iskutya’. Vö. 
kuszi1, szuki2.

kuszlik X  O kuszlik fn. 1. ’pici helyiség’. 
2. ’vm ely helyiség sarka’. 3. ’bútorok m el
le tti k is h e ly ’.

kutkolonc X  kutkolonc fn. ’nehezék a 
kútgém  végén’. Vö. kölönc.

kutyapecér kutyapéclér fn. ’ku tyát ked
velő, szerető (em ber)’. Vö. gyerekpecér.

kutykorog X  kutykorog, kutyorog tn. i. 
’korog (a gyom or)’.

kuttyog X  kuttyog tn . i. ’ü ldögél’. Égisz 
este it kuttyogott a szomszidba az az ember, 
majném uk köllöt hazakűnnyi. Ik. : el-.

küllebbít X  küllebbítt ts . i. 1. ’kijjebb  
tesz, dob v m it’ 2 ’elküld, elbocsát v k it’. 
Küllebbitéttük az üőrzüőgyerékét, mer lopott. 
Ik. : ki-.

különödik 1. megkülönödik
kürt kürt fn. 1. ’kályhacső’. 2. ’k n y .’.
kvint X  t  kvint fn. ’esavai m en et’.

L

la f  la msz. (rám utatás nyom ósítására). kül, hogy beülne to jn i’. 2. tréf. ’(könnyebb)
lábon kotyogó X  O lábonkottyoguó fn. és betegséget lábon kihordó (ember)’. Vö. 

mn. 1. ’tyúk , am elyik sokáig kotyog, anél- kotyog.
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laesmag X  lacsmag fn. ’latyak, lucsok’. 
Vö. lacsmagos.

lacsmagos X  lacsmagos mn. ’latyakos, 
lucskos’. Lacsmagos, sáros, vizes üdüő van 
ujjobban karácsonkor is .Y ö .  lacsmag.

ladány X  O ladány fn. ebben a k ifeje
zésben : um  mégy bele, m in ladámbo a ménkű  
(a sokat ívó emberről m ondják), 

la dérgumi 1. radírgumi 
lafatyol X  lajatyul ts. és tn . i. ’lefetyel 

(v m it) \ Éhes a kutya, mer igén lafatyulla a 
tejet. Vö. lefetyel.

lajbi X  lajbi fn. ’női m ellény’, 
lajt f  tojt fn - ’kétkerekű kordéra szerelt 

hordó, am elyben aratóknak, cséplőknek  
hordtak v ize t’. Rigénn, uradalmadba sok
szor szamárfogattá vüttík k i a lajtot a mez- 
z^őre.

lajtorja lajtérgya
lam entál O laméntál tn . i. ’sokat beszél’. 

Sokat laméntát itt az az asszon, sokká rövi
debben is mégmonhatta vuóna, amit akart.

lamol X  O lomul tn . i. ’(ló, tehén, ökör) 
sokat vizel (s nagyon lucskossá teszi az 
alm ot)’.

lamp X  O lamp  fn. ’a m éheknek hatszög  
alakú sejtekből álló, viaszból való ép ítm é
n y e’. Vö. lampos.

lám pagyújtatkor X  f  lámpogyujtatkor 
hsz. ’az est beálltával, lám pagyújtás ide
jén’. Vö. világgyújtatkor.

lampértos X  O lampiértos fn. és m n. ’kissé 
nagyot halló (em ber)’.

lampos X  lampos ( m íz)  mn. ’lépes (m éz)’. 
Vö. lamp.

langal X  O lángol tn . i. ’(tűz) lángol’. Vö. 
langaló.

langaló X  O lángálló fn. ’lángos’. Népr. 
A langaló kenyértésztából készült és k e
m encében sütötték . B egyújtottak  a kem en
cébe s amikor már elég forró vo lt benne, 
amikor a tűz alul parázslott, a közepére 
te tték  a langalót. Mindig hamar m egsült. A  
gyerekek kedvenc étele volt. Langaló-sütés
kor azt szokták mondani : csücsök kerekégy- 
gylé, lapos domboroggyá. Vö. langal.

lányágon X  f  lánágonn ( áll)  hsz. ’gyönge 
lábon (áll, pl. kapuláb, p a jta ; szem ély  
m unkahelyén, állásában)’.

lap lap fn. ’lapos, m ély fekvésű terü let’. 
Ném  akar sénki a lábbá ípűnyi, mer ha gyün 
a víz, akkor baj van ott.

lapálydisznó X  lapájdisznuó fn. ’hosszú  
(testű, orrú) tenyészsertés’.

lapít lapítt tn . i. 1. ’elnyúlva, lapulva, 
álmosan fekszik (az ágyon)’. M á a nyuócat 
is éharangoszták, té még ml ég m indig lapít- 
tassz, il lékiséd a buszt a víginn. 2. ’k n y .’. 

lápsricc 1. rabsic
lasztincipő X  O lasztincipüő fn. ’erős szö

vetanyagból készült cipő’. Vö. everlasztin.
látat látót fn. ’eredm ény’. Sém m i látottya 

nincs mámo a munkámnok.

lat O lat fn. ’m értékegység (sú ly)’. L. még 
jundra eszik a.

lázár O lázár m n. ’gyönge, beteges’, 
lazsnakol f  lazsnakul ts. i. ’ver, pofoz 

v k it’. Ik. : el-.
le X  le m sz. (kutya hívogatására). Szuki 

le, gyere idé!
leie X  léle msz. (libák elriasztására, elhaj- 

tására).
leáridál X  léáridál ts . i. ’m egállít v k it’. 

M ikor gyűltem haza az este, léáridát a hugi, 
asz klérdészté, igaz-é, hogy éménünk innejd.

lebakol X  lébakul tn . i. ’lehajol’. H uógo- 
luózáskor mindig gyorsan lé küő bakúnyi, 
akkor ném talánok el.

lebaszarint X  lébaszarint ts . i. tréf. ’letol, 
megfedd v k it’. J uól lébaszarintottam a jábo- 
valuó pofázásájjiér. Vö. kibaszarint.

lebenye X  lebenye fn. ’a szarvasm arha  
nyaka alatt lelógó bőr’.

lecafol X  lécaful ts . i. ’(m agasabb nö
vényzetet, pl. lóherét, lucernát) legázol, le 
tipor’. N é ménny a lúherbe, mer lécafulod, 
osztán ném lehet juol lékaszányi.

lecsesz X  lécsész ts. i. ’letol, leszid v k it’. 
Lécsésztem, mer ném gyüt haza űdüőbe.

lécskál X  Vécskál ts . i. ’(gyüm ölcsbetaka- 
rítás után) keresgél, szedeget it t-o tt  (gyü
m ölcsöt, burgonyát)’.

lecsutál X  lécsutái ts . i. ’rövidre vág  
(hajat, ágat)’.

lefetyel X  lefetyül ts. és tn . i. ’(kutya, 
macska) a n yelvét m integy lapátként 
használva iszik vagy eszik, sajátos hango
k at k e ltve’. Vö. lafatyol.

leff X  leff fn. ebben a k ifejezésb en : 
vűszi a leff ét ’eloldalog, elsomfordál, elsom 
po lyog’.

legyez legyez ts . i. 1. ’előnyben részesít 
v k it’. A z olajos is a kisfaludijakat legyezi, 
azok éccérre kapnak olajat, ha gyünek. 2. 
’k n y .’.

léhál 1. elléhál
lehel-pihel X  lehül-pűhűl tn . i. ’gyorsan, 

kapkodva vesz levegőt (em ber)’. Lehűt- 
pűhűt, mikor idéírt, a m i láttom., hogy u f 
futott.

lehó X  léhuó fn. és mn. rossz, ’nagy  
testű , ügyetlen, esetlen (fiú )’.

leig X  léjig hsz. ’egészen le ’. Vö. béig, 
benek, felig, felnek, kiig, kinek, lenek.

lejáró verem X  O léjáruóverém fn. ’gon- 
dosan kidolgozott, téglával kirakott pince- 
szerű verem , am elynek favázas, földdel b e
rakott teteje  s rendes ajtaja is van ’. Vö. 
fennálló verem, 

lejt O lűtt
lejtő O lűttüő ebben a kifejezésben : hit

ednek lémégy (szekér, bor). 
lejtős O lűttüös
lekászmálódik X  lékászmálu6dik tn . i. 

’nagynehezen lecihelődik (ágyról, szekér
ről)’. Vö. felkászmálódik.

4*
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lel (csak m últ időben:) lűt ’le lt’, lütö del
t e ’. Hát tígéd mi lüt ? Nem tuggyák, mi lütö 
szégin asszont, de aszonygyák, igén oda van.

léletel X  O líletül tn . i. 'lélegzik'. Am má 
a cigit járgyo, is zen alig líletül.

lencel X  lencül tn . i. 'him bálózva, ide- 
oda hajtogatva m agát, könnyeden m egy, 
jár’.

lenek X  lének hsz. 'lefelé’. Vö. béig, 
benek, felig, felnek, kiig, kinek, léig. 

lénia O linia fn. V onalzó’, 
lénung f  Vérung fn. ’a katona zsoldja’. 
lepényleső O lepínlesüő fn. tróf. ’száj’. 
lépet X  O lípet fn. ’lópós’. Nal lípeték 

vuótak a füődönn, onnaj tuttamy hot té 
gyüttlé. Másnok nincsen illen nal lípeté. Vö. 
lépetü.

lépetű X  O. lípetű mn. ’lópósű’. Nal lípetü 
embér vuót. Vö. lépet.

lesikopó X  O lesikopuó fn. ’besúgó’. 
lesimfel X  lésimfül ts. i. ’leszól, lepocs

kondiáz v k it’. Lésimfütík égymást, hara
gosok vuótak.

lésza X  t  Vésza fn. V esszőből font, pad
lásra te tt ólelem tároló, lábas kosárfóle, elől 
kis ajtóval. F üstö lt húst tároltak benne’.

leszotyorodik X  lészotyorodik tn. i. ^kis
gyerek észrevétlenül) leül (a padra, a föld
re)’.

letaráz X  létaráz, létarái ts. i. ’letarol 
(n övén yt)’.

létrejön lítregyün tn . i. 1. ’rájön, miről 
van szó, leesik a tan tu sz’. 2. ’k n y .’.

letykó X  letykuó fn. rossz, ’h itvány, ér
téktelen  leves’. Vám valami letykuó is a 
füozelík melPé?

levetet lévétet ts . i. 1. ’fényképet készíttet 
vkiről’. 2. ’k n y .’. 

üdére f  ludviérc
liferál f  liférál ts. i. ’árut a m egrendelő

höz szá llít’.
lili1 X  lili msz. (többször ism ételve ka

csák hívogatására). Vö. lili2.
üli2 X  lili fn. kedv. ’(kis)kacsa’. Vö. lili1. 
limbus X  limbus fn. V izenyős, mocsaras 

hely, ingo ván y’.
liskad X  liskad (többnyire le- ik.-vel) tn. 

i. '(növény levele tűző napon ; disznó, nyúl 
füle) lekonyul, lehajlik’. Vö. liskafülű.

liskafülű X  liskafülű mn. ’lelógó, lehajló  
fülű (disznó, nyú l)’. Vö. liskad.

littylötty X  litylötty fn. rossz, ’h itvány ló, 
lev es’.

lobánc X  lobánc mn. ’hosszú, kócos 
(haj)’. Ménny el a borbílokho, hogyan nízü6 
ki evvel a lobánc hajjal! Vö. lobáncos.

lobáncos X  lobáncos mn. ’hosszú, kócos 
hajú (fia ta l)’. Vö. lobánc.

lobogó loboguó fn. ’(a M ihályin keresztül
folyó K is-Rábának az a része a m alom nál, 
a zsilip után, ahol) a víz (alázuhanva) a 
legerősebben s leggyorsabban ömlik, ör
v énylik ’. Förödiskor a bátrobbak még a jobb

uszuók a loboguóba ugrottak, ott usznyisé köl- 
löt, mer a viz nas sebéssíggé kivüttö az em- 
bért.

lóder X  luódér fn. ’szennyvíz’. Vügyíték 
ki a luódért, de né az drogba, haném a ganaj- 
ra, mer vám benné a tikoknak valuó is. Vö. 
lóderos vödör.

lóderos vödör X  luódérosvödör fn. ’az a 
vödör, am elybe (a konyhában) a szenny
vizet öntik  s am elyben a szennyvizet k iv i
szik s k iöntik ’. Luódéros vödörnek kimustrát 
vizesvödröket szoktag beállíttanyi, odatéttík a 
lavuór melV'é. Vö. lóder.

lohál X  lohál ts . i. V izet (nagyobb edény
ben, lavórban, vályúban) fölkavar, hogy az 
hullám zásba jön ’. Ik. : ki-.Vö. lohog.

lohog X  lohog tn . i. ’víz forrás közben  
m ozgásba jön ’. Uf forr a viz a fazígba, csak 
ul lohog, minygyá ki is folik. Vö. lohál.

lókec X  luókéc m sz. ’futás, el, ki innen, 
indu lj!’ Vö. lókecol.

lókecol X  luókécul tn . i. ’elfut, elm ene
kü l’. Na luókécullatok innej, mer baj Vész 
külömbe a kisis miatt! Vö. lókec.

londoni pepin X  O londompépin fn. 
’különleges alm afajta’.

lómbita X  O luómbita fn. ’libikóka’. Vö. 
lómbitál.

lómbitál X  O luómbitál ts. i. ’lóbál, 
lóbálgat v m it ; libikókázik’. Éh hosszi 
dészkát kérézbe téttünk a nat tuskuónn, azon 
luómbitátunk. Vö. lómbita.

lóngec X  luóngéc mn. és fn. ’langalóta’. 
lopva kelt csibe X  lopva kécs ( Mécs) csibe 

kif. ’olyan csirke, am elyet a tyúk  nem a 
gazdaasszony ü ltetéséből k e lte tt’. Megj. A 
kotlóstyúk  olykor félreeső helyekre is to 
jik, am elyekről a gazdaasszony nem  tud. 
Előfordul, hogy a tyúk  ezeken a tojásokon  
ülni kezd és ki is kelti őket, s a háziak  
nagy m eglepetésére az elveszettnek hitt 
tyúk  egyszercsak egész sereg kiscsirkével 
jelenik meg.

lóstol X  luóstul tn. i. ’(gyorsan) indul, 
elm egy, távozik ’. Luóstull, indú má, mer 
lékiséd a buszt!

lótifuti X  luótifuti mn. gúny. ’folyton  
szaladgáló (szem ély)’. Észt a luótifuti em- 
bért má harmaccor látom mámo réggel a 
buót előtt.

lotyhadt X  lotyhatt mn. I. 'petyhüdt, 
ernyedt (izom, testrész)’ 2. 'túlérett, puha 
(gyüm ölcs)’.

lofcyó lotyuó fn. rossz, 'sokat fecsegő, 
mindent kibeszélő n ő’. Az is ollan lotyuó, 
ném léhet sémmit sé mondanyi neki, mindént 
élotyog, émond másnok is.

lovasa X  lovassá fn. (birtokos szemólyra- 
gos) '(ritka növésű) magasra nyúlt, nagyra 
nőtt fű (ritkán lucerna, lóhere)’. A kerbe 
van ék kis fü, a lovassát lékaszálom az álló
toknak, a többics csak Mézzé léhet típnyi, 
igén kicsin.
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lobog X  lobog tn . i. '(kitágult, k inyúlt 
bőr, pl. a kövérből sovánnyá lett, illetőleg  
idős emberé, lazán álló ruha) lóg, lötyög, 
lebeg’. Un nízét ki, m ind ém madár1 észté- 
getüő abba a nak kabádbo, löbögöt rajta 
m inden , de m ier is az aptyájjlét köllöttö f uő- 
vénnyi.

lőcskáva X  lüőcskávo fn. ’az a görbített, 
félkör alakú vas, am elybe a szekéren a 
lőcsöt akasztják’.

lőcslábú X  lüócslábu m n. gúny. ’görbe 
lábú, O -lábú’.

lökölődik X  lökül* edik  tn . i. ’lök-
d ös’.

löttyögős X  löttyögüós m n. ’him bálózó  
m enésií, járású (em ber)’.

lucanaptár X  O lucanaptár fn. Népr. A  
L uca napja és karácsony között eltelő  
tizenkét nap időjárása a következő év  tizen 
két hónapjának időjárására utal, éspedig 
a délelőtti a hónap első, a délutáni a m áso
dik felére. E zt néhányon föl is szokták je 
gyezni (egyről pl. 1972-ből tudok), 

lucsi X  O hicsi fn. ’cucli’. 
ludvérc 1. lidérc
lutyok X  lutyok fn. ’la tyak ’. Csupa lu - 

tyok m indén k in , nem 1 érdemes kilipmyi 
mást a házbul.

lökik X  lükik  tn . i. ’lü k te t’. Megütöttem  
a sebemet, mégin igén lükik.

lüttyő X  lütty*ő mn. és fn. gúny. ’esetlen  
m ozgású, lom ha járású (em ber)’.

Ly
lyuk lik  gonya (kukorica, napraforgó, bab) szftmá-
lyukal X  likal tn .’ i. ’az elvetendő búr- ra kapával lyukat vá g ’. Ik. : ki-.

M

m aci X  maci m sz. (csikóhivogató). 
m ácsik X  mácsik fn. ’(általában valam i

vel ízesített) m etélttészta ’.
m acskam éz macskamíz fn. ’m ézga’. 
m acskásol 1. m egm acskásol 
m adárijesztgető madár1 észtéget*ő 
mádizsidó X  mádizsiduó fn. ebben a k ife

jezésben : ot vagyunk , ahun a mádizsiduó 
’bajban vagyunk’.

magbaváló f  magbaválluó fn. és mn. ’mag- 
vaváló (gyüm ölcs)’.

m agkakas X  makkokas fn. Szaporításra  
nevelt, m eghagyott kakas’. A  lekszép ko- 
kast mékhagyom makkokasnak. Vö. m agréce, 
maglúd.

m agló magluó, magluódisznuó fn. ’ anya
disznó’.

maglúd maglúd fn. Szaporításra nevelt, 
m eghagyott lúd ’. Vö. m agkakas, m agréce. 

m ágnesacél X  f  mágnésacíl fn. ’m ágnes’. 
magréce X  magrléce fn. Szaporításra ne

velt, m eghagyott kacsa’. Vö. magkakas, 
maglúd.

m agvető f  magvetü6 fn. ’lepedő nagyságú  
vászon, m elyből a gabonát vetik ’. Népr. A  
m agvető két sarkát az, aki v etett, a n ya 
kába kötö tte , a m ásik két végét a bal 
karjára csavarta úgy, hogy a lepedőszerű  
anyag többi része lazán maradt. Ebbe az 
öblös részbe öntötték  az elvetendő gabonát, 
am it jobb kézzel szórt a földbe a vető.

maherol X  mu ókkér ül tn . i. ’ csinál vm it 
(am ihez nem nagyon ért)’.

m agyarruha X  magyarruha fn. ’m agya- 
ros férfiv iselet’. Népr. A következőkből á l l : 
ráncba szedett fehér vászongatya, fehér 
ing, piros m ellény, kötény, asztrahánsapka  
árvalányhajjal. Pödrött m agyar bajusz i l
lik hozzá. Vö. bohócjárás, magyarruhás, 
pruszlik.

magyarruhás X  magyarruhás mn. és fn. 
’m agyarruhába ö ltözött (férfi)’. Vö. bohóc- 
járás, magyarruha.

mainap X  O májnap  hsz. ’az egész m ai 
napon’. M ájnap is esik az esüő, akárcsak 
ténnap réggetül estig.

m ájog X  m áj jog tn . i. ’(macska) panaszo
san nyávog’. Ehés léhet a macska , má múta it 
m áj jog az ajtuó előtt, aggyatok neki valamit.

majorság majorság fn. ’b arom fi; barom 
fiak összessége’.

m ajszter O májsztér fn. (m egszólításként) 
’kisiparos m ester’. M ájsztér u r! M ájsztér 
uram !

m ákfőzet O m ákfüőzet fn. 'm ákgubóból 
főzött lé, am ellyel régebben sírós term é
szetű csecsem őket altattak  e l’.

m ákoslencse X  mákoslencse fn. (csodál
kozás, elismerés kifejezéseképpen :) mákos
lencse, a víginn igaza lesz neki m iégis! Vö. 
márugyse, szürugyse, szűzm áriaugyse. 

m áié 1. csiramáié, kukoricam áié 
malőr maPér ~  mariér 
m ám m á X  mámmá fn. gyny. 'ennivaló’. 

Gyere, égyié szipénn , it van a mámmá , ollam 
finom  !
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mämmánfa X  O mámmámfa fn. ’kettő  
darab, 3 — 5 m éter hosszú födélfából, rúd
ból készült, a találkozási pontnál kötéllel 
vízszintes-függőleges irányban erősen össze
k ötött, gerendák, rudak, oszlopok felá llítá 
sakor használt tám asztófa, ácsszerszám ’. 
Népr. A királyfa állításánál is használták.

mamuszka mamuszka fn. ’posztóból ké
szült könnyű papucs, házi cipő’.

mancseszter X  máncsésztér mn. és fn. 
’(legerősebbnek tartott) szövet, ruhaanyag’, 

mangász 1. elmangász, megmangász 
mángorol mángul Vö. elmángorol, 
mángorló mánguluó
máriahang X  f  em márijahangot se kif. 

’egyáltalán  sem m it’.
máriátlan X  márijátlon 1. mn. rossz, 

’neveletlen, rossz, vásott (gyerek)’. Az1 ér 
márijátlom vaty, tud mék, hogyan tuttá 
illenyekecs csinányi! 2. hsz. ’nagyon, igen’. 
Vö. istentelen, jézustalan, krisztustalan. 

márc X  O márc fn. ’m éhsör’. 
mftrgíroz X  O margiéroz tn . i. rossz, ’tes- 

sék-lássék m ódon csinál vm iť . A többijek 
réndéssen dúgoznak, am mék csak margiéroz. 

marjul 1. kimarjul
marmelád O marmaládié fn. ’(boltban  

árusított) kem ény, szelhető lekvár’.
maródi maruódi mn. ’gyengélkedő (em 

ber)’. Vö. maródiszoba.
maródiszoba X  0  maruódiszoba fn. ^kato

nai) betegszoba’. Vö. maródi.
márugyse X  máruccsa msz. (csodálko

zás, meglepődés k ifejezésére:) máruccsa 
fölemeli egyedül ászt a nazs zsákot! Vö. má
koslencse, szűr úgy se, szűzmáriaugyse. 

masni f  másli fn. ’(szalag)csokor’. 
maszadék X  maszadik fn. ’(kis) p iszok’. 

Vö. matyadék.
maszál X  maszál ts. i. ’elm aszatol, rosz- 

szul kenve, m eszelve elpiszkít, bepiszkít’. 
Micsoda munka esz, te nem meszész, hanem 
maszász, hogyan nísz ki igy a fal ? 

maszatol 1. bemaszatol 
maszog X  maszog tn. i. ’lassan dolgozgat, 

csinálgat vm iť .
materialista matérialista mn. és fn. 1.

’ anyagias’. 2. ’kom m unista’.
matyadék X  matyadík fn. ’kis p iszok’. Vö. 

maszadék.
matyókás X  0  matyuókás mn. ’itta s ’. 
mátyolos X  mátyolos mn. 1. ’vizes, sáros, 

ragadós, nedves (föld)’. 2. ’ragadós, rossz 
(tészta)’.

megadjusztál mégagy úsztál ts. i. ’megja- 
vít, átalakít vm iť .

m egaggik X  mégaggik tn. i. ’megörege- 
d ik ’.

megagybakol X  mégagybakul ts. i. ’fejbe 
v e r ; elver, kipofoz (gyereket)’. Vö. elagyba- 
kol.

megavizái X  mégavizál ts. i. ’(m egrende
lésnél erősebb, parancsolásnál enyhébb)

m eghív vk iť . M lég ot van ét tabló árpo az 
Ekéallábo, mégavizálom a J uóskát, osztán 
huónap réggé lékas zálluk.

megbírósít X  f  mégbiruósítt ts. i. ’beperel 
(v k it)’.

megbörzöget X  mégbörzöget ts. i. ’kicsit 
m egm ozgat (szénát, szalm át eső után, 
hogy jobban száradjon)’. Dilután ki köllené 
ménnyi a mezzüöre mégbörzögetynyi a lúhert, 
un nísz ki, má több esüő ném léssz.

megcsesz X  mékcsész ts. i. durva ’tönkre- 
tesz vm iť. Mékcsészté asz má az esüős üdüő, 
mindén lérohad a fákrul. Vö. csesz.

megcsiccsenik X  mékcsiccsenyik tn. i. 
’(tej, lekvár) savanyodni, romlani kezd’.

megcsökik X  mékcsökik tn. i. ’növésében  
elm arad’. Igém mékcsöktek a malacok, in 
ném léhet a vásárro vünnyi ükét, tül picinyék. 
Vö. megcsökött

megcsökött X  mékcsökött mn. ’növésében  
visszam aradt’. Vö. megcsökik.

megdádáz X  mégdádáz ts. i. gynv. kedv. 
’megver vkit, vm iť . Ebbe a sziégbe ütötted 
a fejedet? Gyere mégdádázzuk iérté! 

megehül mégehül tn . i. ’m egéhezik’. 
megfejbekel X  mékfejbekül ts. i. ’fejbe 

ver*. Vö. megfejbész.
megfejbész X  mékfejbísz ts. i. ’fejbe ver’. 

Mékfejbíszté, mer kidöntöttö a vizet a kán- 
nábul. Vö. megfejbekel.

megfoganodik X  mékfoganyodik tn. i. 
’m egfogam zik’.

megfújlik X  mékfujlik tn. i. ’nedves szá
lastakarm ány, gabona (kazalban, p ajtá
ban) befülled, m egpenészesedik’. Fia ném 
szenyel a pajta, ha nincs levegő ómozgás a 
pajtábo, akkor mékfujlik benne mindén, ami 
nedves, osztán ném észik úgy az állótok.

meggöbörölik X  méggöbörödik tn. i. 
’(sár) fagyni kezd’. Réggére méggöbörödött 
ék kicsint, ném is lét sáros a cipüőm, mikor 
a tejet vüttem a csarnogba.

meghederedik X  mékhederédik tn . i. 
’m egtántorodik (szédüléstől, rosszulléttől 
vagy berúgás következtében)’. Amint kilí- 
pétt a kocsmaajtuónn, égybíi mékhederédétt. 
Sokat járt a doktorho a vírnyomásávol, de 
ném is csoda, ha fölát a sziékrtí, sokszor 
mékhederédétt. Vö. hedereg.

megkallol X  O mékkallul ts. i. ’ketten  
vkit lábánál, hónaljánál fogva fenekével 
nekilóbálnak valaki harm adiknak’. Gyér
ték, észt a lánt mékkallulluk!

megkettozik X  mékketüőzik tn. i. ’káp- 
rázó szem nek kettőzve m utatkozik’.

megkókál X  mékkaókál ts. i. ’megver 
v k it’. Vö. kókál.

megkordál X  mékkordál ts. i. ’fegyelm ez, 
kordában ta r t’. Tiktéket is mék kléné kordá- 
nyi, mer ollan neveletlenyék vattok. Vö. meg- 
kordáz.

megkordáz X  mékkordáz ts. i. ’fegyel
mez, kordában ta r t’. Vö. megkordál.
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megköved X  mékköved tn . i. ’(a kövesztő- 
ben, illetőleg melegben, forróságban) m eg
f ő ; kim elegszik (em ber)’. Ebbe a nam me
legbe még lehet kövennyi, m ennyünk az ár- 
nyígba. Megj. Előfordul igekötő nélkül is 
olykor.

megköveszt X  mékköveszt ts . i. ’forró 
vízben kifőz, abál (húst)’. M ost őtüng disz- 
nuót, lém még a tüdüőt kövesztém még a kat- 
lamba. Vö. köveszt, kövesztett szalonna.

megkrisztíroz X  0  mékkriszPéroz ts . i. 
’(kisgyerm eket) beöntéssel kezel’.

megkülönödik X  mékkülönödik tn . i. 
’vkitől, vm itől elm egy a kedve’. Um mék- 
különöttem tűlö, hol látynyi sé kívánom.

megmacskásul X  mégmacskásul tn. i. 
’(végtag) elzsibbad’. A nnyit űdögiétemy hóm 
mégmacskásút a lábom, mást asztán alik tu 
dok ménnyi.

megmangász X  mégmangász ts. i. ’meg- 
ver v k it’. Vö. elmangász, megmáráz.

megmáráz X  mégmáráz ts . i. ’m egver’. 
Vö. megmangász.

megmohódik X  mégmohuódik tn . i. ’a kéz 
m egerőltetődik s em iatt a csukló körül duz
zanat, kem ény csomó keletkezik’.

megölő mégölüő fn. ’ölésre szánt disz
n ó ’.

megpöcced X  mékpöcced tn. i. ’megdagad  
(ujj)’. Mékpöccett az ujjam  a fatytú.

megregmál X  f  mégrégmál ts. i. ’megfe- 
n yít (gyereket)’.

megribbant X  mégribbant ts. i. ’elver, 
elfecsérel (pénzt)’. Búcsúba vuót, ot rib- 
bantotta még úgy a pínzit.

megszivosul X  mékszivosul tn. i. ’ned- 
vessé, nyirkossá vá lik ’. Ebbe a nyirkos üdüő- 
be m iég a faházbo is mékszivosul a vágót fa. 
Vö. szívó s.

megszólaszt X  mékszuolaszt ts. i. ’szóra, 
szólásra bír v k it’.

megtantul X  méktantul tn. i. ’bárgyúvá, 
m am lasszá vá lik ’. Vö. tanta.

megveszekedik mégveszekédik tn . i. ’el- 
pusztul (kisebb á lla t)’. Vö. elveszelődik.

megvetemedik mégvetemédik tn. i. 1. 
’hízódisznó, szarvasmarha nem hajlandó 
enni’. Mégvetemédétt a disznuónk, ném észik , 
in  ném várhotunk karácsonyig, lé köllük 
üőnyi. 2. ’épületfa, bútoranyag elhajol, 
m eggörbül’.

megvonisztrál X  mégvonyisztrál ts . i. 
’összehúzogat, gereblyéz (gabonát, szalm át, 
szénát)’.

megvonódik X  mégvonyuódik tn. i. ’ned- 
vessé, nyirkossá válik ’. M indém mégvonyuó- 
dik ebbe az esüős üdüőbe. Vö. vonódott.

megyekövet odateszi X  mégyekövet oda- 
tészi kif. tréf.-gúny. ’nem  ott végzi a dolgát, 
ahol kellene’. A  rendetlen fa j jót, majném  
belelíptem, hát mégin odatétté a mégyekövet 
az udvar közepire, takaríthatok utánno. 

majklíroz 1. smájklíroz

melence X  melénce fn. ’hús, gyüm ölcs, 
zöldség m egm osására, m osogatásra és da
gaszt ásra használatos tá l alakú edény’, 

melled 1. kimelled
melleget melléget ts . i. ’(szárnyast) a m el

le to llá itó l m egfoszt’.
mellékel mellíkül ts. i. 1 . ’elhalasztja, 

elodázza, kerülgeti vm inek a m egtéte lét’. 
M á rígém mégigírtík, osztám májig is mellí- 
külik a faház mékcsinálását, igy attú költők 
tartanyi, hogy éccér összödül az égisz. 2. 
’k n y .’.

melleskötény melleskötín fn. ’iparosok  
(cipészek, asztalosok, kovácsok stb.) hasz
nálta kötény, am ely a m ellet is takarja s 
am elyet a nyakba akasztva és derékban á t
kötve hordanak’.

melleszt 1 . kimelleszt. 
menés ménís fn. 1. ’kom issió’. M as néni 

f üőzök, a méníséket járom lé. 2. ’k n y .’.
ment X  mént fn. ’sor, m enet, utcarész, 

utcasor’. Ezénn a ménténn it nincs is má rígi 
ház a m i uccángbo.

menyecsketánc X  ményecsketánc fn. ’az a 
tánc, am elyet a m enyasszonyi ruháját é j
félkor levetett, tarka ruhát ö ltö tt s kendőt 
kötött m enyasszonnyal táncolnak, első
ként a násznagy, majd a lakodalom  többi 
férfi résztvevője’.

mennvdörgős menny kő méndér güős ménkű  
menyétasszony X  O ményt étasszon fn. 

’m en yét’.
mester mester fn. 1. O ’(kántor)tanító’. 

Megj. Az egykori evangélikus tan ító  kertjét 
ma is Mestérkert-nek hívják. 2. ’k n y .’.

mészárszék míszársziék fn. ’az a helyiség, 
ahol húst m érnek’. Vö. szék.

messze öreganyám X  O messzi örega
nyám , öregapám, kérésztanyám , kér észtapám 
kif. ’nem  a faluban lakó nagyanyám , n a 
gyapám , keresztanyám , keresztapám ’, 

messzely f  messzüö 
metsz 1. kimetsz 
mezítláb meszPélláb 
mezsgye mégye
mezsgyenézés X  O mégyenízís fn. ’határ-, 

m ezsgye viszály esetén a m ezsgyének a köz
ségi elöljáróság vagy mérnök által történő  
felülvizsgálása’,

mi m ink  szem élyes névm ás (így csak  
alanyként, de : a m i házunk). 

mián f  m ihánn  névutó ’m ia tt’. 
mifélénk X  O m iftélink  mn. és fn. ’azo- 

nos felekezetű, vallású’. Ebbe a faluba ném  
sok m iflélink embér van.

miháncs X  0  miháncs hsz. ’m ih ely t’. Vö. 
mihelyst.

mihelyst X  O mihelést hsz. ’m ih ely t’. Vö. 
miháncs.

mindenik m indénik  névm ás ’m indegyik’, 
mindétig X  f  mindtétig hsz. ’örökké’. 
mindenszüntelen X  mindénszüntelen hsz. 

’igen gyakran’.
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m inutá O minutá fn. 'perc, pillanat*, 
m ióta múta
m isung X  misung fn. ’cem ent és homok  

keveréke*.
mókkerol 1. maherol
mondvacsinált X  mondvacsinyátt mn. 

1. t  'megrendelésre készült (csizm a)’. 2. 
rossz, ’h itvány (munka)*.

m ony X  mony fn. ’hímvessző*. 
monyas X  monyas fn. ’csődör*. 
more X  O more fn. gúny. ’cigány*. A 

cigányok mírgessek, ha aszonygyák nekik, 
hóm more.

móres muóres fn. A  következő k ifejezé
sekben : 1. ennek (annak) ez (az) a muóres- 
sé, megvan ennek (annak) is a muóressé: 
'módja, m ódszere, fogása, trükkje*. 2. 
muóresre tanítt: 'rendre tan ít, fegyelm ez’. 
Vö. hopszesz, indes.

m óringol f  muóringül ts. i. 'hozom ány
képpen kap vmit*.

m orzsókaleves X  O morzsuókaleves fn. 
'apró, búzaszem  nagyságú levestésztával, 
reszelt tésztával készített leves*.

mosódik mosuódik tn . i. 'm osogat (edé
nyeket*.

mosódórongy X  mosuód^óronygy fn. ’mo- 
sogatórongy’.

m othos X  mothos m n. és] fn.| 'falánk, 
nagyevő (em ber)’.

m otolla O mat^ólla 
m otyog motyog tn . i. 'piszmog*, 
m uglitégla X  O mugliV'égla fn. 'kiégetten, 

napon m egszárított tég la ’.
mujkó X  O mujkuó, mujguó fn. 'kisgye

rek (fiú, lány)*. Nagy a zaj az ovodábo, ezek 
a mujkuók ricsajoznak jáccás közbe.

murkon X  O muórkon fn. '(sárga)répa’. 
murnya X  murnya fn. ’(szalmakazal) e l

rothadt alja, sz é le ; (mindenféle) rothadt 
szem ét, rossz ganaj*. 

m uslica muszlica
m uszájfelállni X  O muszáj/ölányi fn. 

’keljfeljancsi*.
m uszájkell muszájköll tn . i. (a muszáj 

nyom atékosított form ája:) muszájköllöt- 
temdoktorho mennyi.

m uszm utol X  muszmutul tn . i. ’(disznó) 
hangosan szaglászva keres vm it a földön*. 
Igém muszmutul a disznuó a szivafa alatt a, 
bisztos szivát keres. Vö. muszutol.

m uszutol X  muszutul tn . i. ’(disznó) han
gosan szaglászva keres vm it a földön’. Vö. 
m uszm utol.

műtér O mujdér ~  műtér fn. 'anya', 
m utym urutty X  mutymurutty fn. és mn. 

rossz, 'többféléből készített, összekotyvasz
to tt  silány (ételfóle)’. Valami mutymuruty- 
tyot lökött oda neki az asztuóra, de an nem is 
éved belüllö.

N

nadárzik X  nadárzik tn . i. '(vem hes te 
hénből) fehéres folyadék folyik*. Aszony
gyák, ha nadárzik a tettén: ha barna, bika 
léssz.

nagyban van X  nagyba van valakivel, 
nagyba vannak (égymássol) kif., kissé gú
nyos 'feltűnően jó viszonyban van vkivel, 
vannak egymással*. Némríg mlég veszekét- 
tek, más még má mégin ollan nagyba vannak, 
hocs csak na!

nagyfűrész X  natyfirísz fn. 'keresztfű
rész*.

nagy fütyekkel X  naf fütyekkel hsz. gúny. 
'nagy garral, hangosan’.

nájnáj X  nájnáj fn. 'nagyon m essze, igen 
m essze, elérhetetlen távolságban’. (Gyer
m ekeknek m ondott tréfás szó, válaszul 
kérdésükre : hol van édesanyám , édesapám , 
öreganyám , öregapám, bátyám , néném , 
X  néni, Y  bácsi stb.) Né kerezsd idésanyá- 
dot, émént nájnájbo. Nájnájbo van idésapád, 
máj még'gyün dilutánro. Vö. heknyekukk.

napa O napa fn. 'anyós', (birtokos sze- 
m ély je lle l:) napamho gyütt a doktor. Megj. 
Előfordult a napamasszon is.

napraforduló X  j* napra/orduluó fn. 'nap
raforgó*. Megj. A napraforduló a II . v ilág

háború után szorult ki, amikor nagyobb  
töm egben kezdték term eszteni a naprafor
gót.

naslagol 1. elnaslagol
ne né msz. (tehenek terelésére).
nekiándorodik X  nekiándorodik tn . i. 

'kelletlenül, ím m el-ám m al hozzáfog vmi- 
h ez’. Addig-addig bisztatott, ién is nekiándo- 
rottam a víginn a kapálásnok.

nekibodálja m agát X  O nekibodállo ma
gát ts. i. ’nekidurálja m agát, hozzá
fog vm inek az elkészítéséhez, elvégzésé
hez*.

nekitaknyosodik X  nekitaknyasodik tn . i. 
tréf. ’gyors fejlődésnek, növekedésnek in 
dul (fiú, lán y )’.

nélkül ttékünn
ném ethárm oz X  f  níméthármoz tn . i. 

'egy bizonyos labdajátékot játszik ’. Vö. 
némethárom.

némethárom X  f  niméthárom fn. 'egy 
bizonyos labdajáték*. Vö. némethármoz.

nett O nétt fn. és mn. 'tiszta, rendes, szép 
öltözetű (lány)’.

nesznek vesz X  nesznek vész kif. 'észre 
vesz, megneszel*. Nesznek véttem, hogy ezék 
el akargyák emisztenyi a kutyánkot.
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neszüdik X  neszüdik tn . i. ’lárm ázik, 
hangoskodik’. Né neszüggyeték az ablak 
alatt, in nem, tud álunnyi K ati n* én* étek!

ninda X  ninda msz. (tegezett szem ély
hez :) ’nózd azt, nézz od a!’ Ninda, ki gyün 
ott! Vö. ninde.

ninde X  nindé msz. (tegezett szem ély
hez :) ’nézd ezt, nézz id e !’ Nindé kisfija, 
mit hosztam nekéd! Vö. ninda. 

nézi 0  nuózi fn. gyny. ’orr*. 
numera X  numéra fn. ’nemi aktus’.

Ny

nyáklás X  nyáklás mn. ’ragadós, vizes 
(föld, hús)’. Mikor é vám munkávo a füőd, 
osztón esuő esik, ragaduós léssz, uh hon ném 
léhet ráménnyi, arra monygyák, hony nyák
lás, még a húsra, mikor romlanyi kezd.

nyámm og nyámmog tn . i. rossz, ’kellet- 
lenül, étvágytalanul, lassan eszik’. Né 
nyámmog’gy, égyié réndéssem, vaty hadd 
ott!

nyámnyila nyámnyila mn. rossz, ’pipo- 
gya, gyám oltalan, nyám nyám , nyimnyám*.
Nyámnyila ez a gyerek, katonánok sé köl 
majd.

nyefeg-nyafog X  nyefég-nyafog tn . i. 
rossz, ’nyűgösködve, kényeskedve panasz
kodik, siránkozik; nyűgösködve siránkozik  
vm iért’. Né nyifég’gy-nyafog’gy a biciklij- 
jiér, ussé véhetéd még!

nyeffeget X  nyefféget ts . i. ’gyötör, kínoz, 
nyaggat (kutyát, gyereket, m acskát)’. Né 
nyeffégezsd ászt a szégin lánt, iszém miny- 
gyá épityérédik. Ik. : még-.

nyehenyuha X  nyehenyuha mn. rossz, 
’nehézkes, lassú m ozgású, ügyetlen (em 
ber)’. Illeny nyehenyuha embérré ném sze
retnek éggyüd dúgoznyi, semmire sé ménnínk.

nyektetX  nyektet ts . i. 1. *(gyereket)nyag- 
g a t’. 2. ’(hegedűt) nyekerget’.

nyeldeklő O nyiédéklüő fn. ’ádám csutka’. 
Csak uj járt lé-föl a nyiédéklüőjö, mikor 
ivott.

nyesedék nyesedík fn. ’az a hús, am it a 
disznóölő a zsírszalonnáról lenyeseget (és a 
kolbászhúshoz dob)’.

nyig-nyög X  nyig-nyög tn . i. rossz, *foly- 
ton-folyvást nyög (betegeskedő, beteg, 
szenvedő em ber)’.

nyikálódik X  nyikáluódik tn . i. ^kitar
tóan) nyafog vm iért (gyerm ek)’. Annyity 
nyikáluódott a gyerék a labdájjiér, hogy a 
vigim véttem neki éggyet.

nyirettyű f  nyirettyű fn. ’hegedűvonó’. 
nyíró olló nyiruóoWó fn . ’birkanyíró olló ’. 
nyíró olló X  nyirüőolló fn. ’nullás bor

bélyolló (kopaszra nyíráshoz)’.
nyiszereg-nyöszörög X  nyiszérég-nyöszö

rög ts . és tn . i. ’fájdalmában vagy félelm é
ben halk hangot h a lla t: így beszél vagy  
így mond vm iť .

nyisszant X  nyisszant ts. és tn . i. ’egyet- 
len, gyors m ozdulattal elvág vm iť .

nyizgál X  nyizgál ts. i. ’nyúzgál vm it 
(életlen késsel)’.

nyizger X  nyizgér mn. gúny. ’sován y’. A 
fijad igény nyizgér, un nesz ki, mind aki 
ném kap ölöget énnyi.

nyomm og X  nyommog tn . i. rossz, ’lassan  
tesz-vesz’. Vö. tapogat.

nyomórúd nyomuórud fn. ’a szekérre ra
k ott szénát , gabonát stb. leszorító rúd’. Vö. 
nyomórudal.

nyomórudal X  nyomuárudái ts. i. ’nyo- 
mórúddal leszorítja a szekérre rakott szé
nát, gabonát s tb .’. Vö. nyomórúd.

nyomos O nyomos m n. ’k itartó, szorgal
m as (em ber)’.

nyoszolyóasszony |  nyoszoluóasszon 
nyoszolyólány f  nyoszoluólán 
nyögvenyelő X  O nyögvönyelüő fn. tréf. 

’fojtós, nehezen nyelhető é te l’.
nyökög X  nyökög tn . i. gúny. ’dadogva  

beszél’. Csak nyökögött, osztán alig iértéttuk, 
hóm mit is akar mondanyi.

nyönyörög X  nyönyörög tn . i. rossz, ^so
káig) piszm og, foglalatoskodik v m iv e l’. 
Ném csinál as sémmit sé, csak nyönyörög 
az udvaronn.

nyőszike-gyerek X  O nyüőszike-gyerék fn. 
’növésben levő, m ég nem  kam aszkorú g y e 
rek*.

nyuklisbab X  nyuklizsbab fn. ’levesbe v a 
ló zöldbab’. Vö. nyuklisleves.

nyuklisleves X  nyuklisleves fn. ’egy  
fajta bableves’. Népr. A babot m egfőzve, 
berántva csipetkével tálalják. Vö. nyuklis
bab.

nyula X  nyála fn. ’(disznónál) a háj a latt 
levő hús’. Népr. K olbászba szokták bele
dolgozni, de pecsenyét is sütnek belőle. 
Nyula +  szalonna =  császárhus.

nyühöl X  nyühül ts . i. ’(nehezen) húz, 
vonszol vm iť . M ity nyühülöd égy edül ászt 
a sog gaszt, várgy, gyüvök lén is !

nyühölődik X  nyühülüődik tn . i. ’(reggel) 
nagynehezen fölkel, felöltözködik’.

nyüstöl X  nyüstül ts. i. ’(kitartóan) húz, 
vonszol vm it; (cibálva) húzogat’. Né nyüs- 
tűd ászt a gyerekét, ném akar jácconyi, má 
ámos. Vö. nyüstölődik.

nyüstölődik X  nyüstülüődik tn . i. ^kitar
tóan) húz, v o n szo l; (cibálva) húzogat*. Vö. 
nyüstöl.



58

nyüves nyüves 1. fn. és mn. tróf. (gyere- nyüves kötök mégmonta, mit vettem az 
kék tréfás m egszólításaként, jelzőjekónt:) annyánok. 2. mn. 'férges, tetves (á lla t)’.
Te nyüves, hűm vuótál itten sokájig! Ez a

o, o

ócsárol uócsál
odaállít odaállítt tn . i. 'odaáll, odam egy’. 

Ot vuótak a ház előtt az asszonyok, odaállítot
tam lén is , hat tuggyak még valamit a kisfa- 
ludi bucsurul. Megj. A tárgyas odaállítt a 
köznyelvivel m egegyező jelentésű, 

old uódd
offertórium X  offértuórium fn. 'persely - 

pénz’. A maji offértuáriumot a szeretetothon- 
nak aggyuk.

ókula 0  Uókula fn. ’szem üveg’. 
okuláré 0  Uókulárié fn. ’szem üveg’. 
oláhul X  O olájul hsz. ’rom ánul’. 
olezánsz 1. alezánsz 
olvad ovad 
olvaszt ovaszt
olyik X  ollik névm ás ’ném elyik’. 
óm am a 0  uómama fn. ’nagym am a’, 
ómárijom 1. almárium  
ond-m ond X  ond-mond tn . i. ’sokat be

szól, fecseg, m ond’. Ondót-mondott, amig 
vuót mellette valaki, akihé szuóhatott.

óné X  uóné tagadószófóle ’nem, nincs’. 
Az istáluóba ugyann édúgozgat, de más osztán 
učme ( =  csak az istállóban dolgozik, más 
m unkát nem  végez), 

onnan onnajd
ónyas X  uónyas mn. ’vm iért igen oda

van, vm it nagyon kíván (ember, főként 
gyerek)’. Hogyan léhecc ottan uónyas az1 ér

a játíklér, ném vagy té má kizsgyerék, ném 
játík küő nekéd !

órátlanul X  uörátlonyul hsz. ’tú l gyorsan, 
idő e lő tt’. A testvíreji is uórátlonyul éméntek, 
tavai temettík ükét, pedig javábo íhetné va
lamennyi, iszén ném vuótak mlég ollan öre
gék,

ondó onduó fn. 1. ’kukoricadara durva (a 
kukoricahój összetöréséből származó) ré
sze, am ely kukoricakása készítésére nem  
használható’. Népr. A nem  kukoricakásá
nak szánt kukoricadarával együtt ez is a 
m oslékba kerül. 2. ’k n y .’.

ordungol X  O ordungul tn . és ts. i. rossz, 
’letol, megszid, lehord’. Ik. : lé-. 

orja uórgya
oroszbejövetel X  orozbegyüvetel fn. ’a 

szovjetek felszabadító hadjárata hazánk
ban 1944—45-ben’. 

orr uór, or 
ószél 1. alszél
osztozik osztozik tn . i. 1. f  ’öröksóget oszt 

e l’, 2. Veszekedik, v ita tk ozik ’, 
otkolon t  otkolon fn. ’köln iv íz’. 
otkolonoz X  f  otkolonyoz tn . i. 'kölnivíz

zel locsol’.
otromfotrom X  otromfotrom mn. gúny. 

'otromba, durva’.
ottanék X  O ottann^ék hsz. ’o t t ’. Vö. 

ittenék.

ö ,  ő

öbledék X  öbledík fn. 'öblítő v íz ’. Az öble- 
díkét az drogba öncsiték, né a virágokra, mer 
a luk ( =  lúg) kiöli űket!

őg-mőg ? tüőg-müőg tn . i. gúny. 'dohogva, 
mérgesen, m orogva beszól’.

ökörborjú X  ökörbor gyű fn. ’ ivart alaní- 
to tt , heréit bikaborjú’.

ökörtinó X  ökörtinuó fn. 'fiatal ökör’, 
öltözetesen X  üőtözetéssenn hsz. ’ünnepie- 

sen fe lö ltözve’.
öltözőruha O üőtözőruha fn. 'ö ltöny’, 
ördögbőr 0  ördögbűr fn. 'erős, tartós, 

nadrágnak való ruhaanyag’. Öt. ördögb űr - 
nadrág.

ördöglakat 0  ördöglakat fn. ’kót, töb b 
szörösen m eghajlított és egym ásba akasz
to tt , türelem  játékként szétszedhető drót’.

öregesküdt X  O öregeskütt fn. ’a bíró 
helyettese’.

öregsegéd X  O öreksegíd fn. ’a m űhelyben  
a legügyesebb legény, a m ester helyettese  
(általában a legidősebb segéd)’. Vö. elsőle
gény.

őringei X  O uőringül tn . i. '(kerékpáron, 
m otoron) veszettü l h a jt’.

őröl üőll
őszféllel X  O üőszfiéllé hsz. ’ősz elején’. 

Vö. tavaszféllel.
összeábdál X  összöábdál ts. i. 'összetá

k o l’. Összöábdátunk a dészkágbul a nyúlok- 
nak valami kis hetet.

összekohodik X  O összökohodik tn . i. 
'össze-, elrothad (nedves szalma, széna, 
gaz)’.

összekottyanik X  összökottyanyik tn . i. 
’összem egy, m egrozzan, lesoványodik’. Nab 
beteg vuót, ném léhecs csodákoznyi, hogy igy 
összökottyant, alig áll rajta a ruha.
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Összekutyorodik X  összökutyorodik tn . i. 
’összehúzza m agát, összegörnyed’. Hazsba 
vákták, égy bű összökutyorodott.

összemarék összömarík fn. ós hsz. ’annyi, 
amennyi az egym ás melló te tt  két tenyérbe  
belefér’. Tígy éggy összömarík korpát a mos- 
lígba! Szettem az epérbül éggy összömaríkkal.

összerihtel X  összöriktul ts . i. ’elrendez’. 
Riktullátok összö az ágot, raktyátok éh hétté, 
igy ollan ronda, ha szerteszít van !

összestellíroz X  összöstelttéroz ts . i. S za 
bályosan, szépen rendbe rak (fát, szalm át, 
ágat, trágyát)’.

összezakotál X  összözakotál ts. i. ’összeál- 
lít vm it, kellő szakértelem  nélkül, ütlegel
v e ’. Költeniük él ládát összözakotányi a kri- 
zantinyoknak is, ezégbül a roz deszkágbú még 
ttécégbű lehetné is, kalapács, firísz mék szö
gek költenek hozzá. 

őt-kátt 1. üvölt-kiált 
özönnel X  özönnyel hsz. ’túlságosan bő

ven ’. Id lénn özönnyé léd dijuónk ezénn a 
fánn, attunk is a szomszídoknak is ölöget 
belüllö. Tavai özönnyé vuót krumpink a ker
be, alig gyüőztem betuládoznyi talicskánn a 
zsákokat, annyi termett.

P

pacalleves O pacu óleves fn. ’vókony, 
kockaalakú, elég nagy tésztákkal készült 
leves’.

pacsál X  pacsál tn. i. ’(vízben) játszva  
pacskol (kisgyerm ek)’. Vö. pacsáz.

pacsáz X  pacsáz tn . i. ’(vízben) játszva  
pacskol (kisgyerm ek)’. Vö. pacsál.

pacsli X  pacsli fn. ’papucs’. Huszt föl a 
pacslikat, abba gyere a szobábo!

pacsmag X  f  pacsmag fn. ’ruhából vagy  
posztóból készült c ipőfajta’.

pagonyál X  pagony ál ts. i. ’üt, ver 
(fát, gyereket)’. Ik. : el-, ki.

pakundekli X  O pakundékli fn. ’durva, 
vastag kem énypapír’.

palánk pallank fn. ’deszkakerítós’. 
palázol X  f  palázul tn. i. ’az időt haszon

talanul, csavargással tö lt i’.
palozsna X  palozs fn. ’szoktatótojás’. A  

hugi a pálost is behoszta a tikházbul a többi 
tojássol.

pampos X  f  pompos fn. ’egy fajta sült 
tészta, tetején  tú róva l’. Megj. Magas tep si
ben sütötték .

pándimeggy X  pándiméggy fn. ’húsos, 
nagy szemű m eggyfajta’, 

pángli 1. bankli
pantikálódik X  pantikáluódik tn. i. V ita t

kozik, veszekedik’. Azom pantikáluóttak, 
mélliklé légyén a labda. Vö. pantulódik.

pantulódik X  pantuluódik tn . i. V ita tk o 
zik, veszekedik’. Vö. pantikálódik.

panvágli X  O pamvágli ~  pamvángli fn. 
’k isvasút’.

papírhángedli X  O pappirhángédli fn. 
’előke’. Vö. hángedli, pártedli.

papiros O pappiros
papos lúd X  O paposlud fn. ’feje tetején  

fekete foltos lúd’.
papramorgó O papramorguó fn. tróf. 

’(reggeli) pálinka’. Bevétté am má a papra- 
morguót, messzirű iéréznyi a pálinkabüszt.

paprikajancsi paprikajancsi fn. tróf. ’mór- 
ges, dühös, gyorsan haragra gerjedő (gye
rek) ; a dühtől vörös, kis term etű em ber’.

papsipkás X  papsipkás mn. ’az úritök  
sapkaszerűen kidom borodó, rendszerint e l
térő színű része’.

paradicsom f  paradejsz 
paraplé f  parapli fn. ’esernyő’. 
paraszttök X  parasztok fn. ’takarm ányo

zásra való tö k ’.
parlagi tyúk O parragi tik kif. ’kis ter 

m etű, nem  kényes, jó tojó  ty ú k ’, 
parola parula
parolázik parulázik. Megj. V ásárokban  

szoktak parolázni az eladók és a vevők. 
Sokszor vörösre verték egym ás tenyerét 
lóra, tehénre alkudozva.

partedli f  pártédli fn. ’e lőke’. Vö. hánged
li, papírhángedli.

páskum O páskom fn. ’a faluhoz közel 
fekvő rét, illetőleg dű lő’.

paslogat X  paslogat tn . i. ’oda-odapillant’. 
Vö. passant, passogat.

passant X  passant tn . i. ’(oda)pillant’. 
Passantottam éggyet, má tutta is, mirű van 
szuó. Vö. paslogat, paslogat.

passogat X  passogat tn . i. ’oda-odapil
la n t’. Vö. paslogat, passant.

paszat X  paszat fn. ’(kicsi) p iszok’. Pa- 
szat kerűt a borospohárbo, piszkáltátok ki va
lamivel !

passzírzó X  pasziérzuó fn. ’paradicsom- 
sz ita ’. A pasziérzuóbú pasz1 ér ózzuk ki a 
mékfüőt paradicsomot.

paszita X  paszita fn. ’gyerm ekágyas 
asszonynak v itt leves, hús, tészta , bor 
s tb .’. Mikor té születtté, nekém is hosztak 
paszitát, él litér bort is, de asz ném ién ittam 
még. Vö. komatál.

patikaszer O patikaszér fn. ’gyógyszer’. 
paszkonca X  O paszkonca fn. ’sem  nem  

kakas, sem  nem  ty ú k ’. A paszkonca sé ném 
bubul, sé ném tojik.

passzus pakszus fn. ’marhalevól, járlat- 
levé l’.

páti X  f  páti fn. ’(kártyázó) társaság’. 
Kártyapati.

patikus f  patikárus
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patyakol X  'potyákul tn. i. ’(vízben) csap
kod, pacskor. 

pecek pöcök
peffer X  O péffér fn. durva 'nő nemi 

szerve’.
pehely O pöhöl, O pölhe, pihe 
pekedli X  pékédli fn. 1. f  ’festékes k ö

csög’. 2. rossz, ’rozzant m otoros jármű 
(m otorkerékpár, kisebb au tó)’. Mégin id 
durrog ép pékédli a házunk előtt, minygyá 
bedöglik, ollam furcsán pöfög.

pekeráj X  f  pekéráj fn. 1. ’pékség’. 2. 
’rossz, vacak h e ly ’, 

pekkül 1. pikkel
peleszka X  pélészka mn. rossz, ’sovány, 

vézn a’. Beteg léhetétt a M ari, ollam pélészka 
má hetek úta szégin.

pelleget X  pelléget ts . i. ’(dunyhát, pap
lant) lebbeget, ráz’. Né pellégess annyit, 
ham marag gyom benné ék kis por is! Vö. 
kipellent, pellel.

pellel X  pellül ts. i. ’(dunyhát, paplant) 
lebbeget, ráz’. A szomszidba pellűnek, mer 
látom, száll a toll. Vö. kipellent, pelleget. 

pellent 1. kipellent 
pélva 1. polyva
pemete pem{ét fn. ’rúd végére k ötött, 

kukoricafosztásból készített csutak a k e
m ence tisztítására’.

pendely f  pintüő fn. 'kisgyermekek hosz- 
szú, ingszerű ruhája’. Vö. pendelyes. 

pendelyes f  pöndölös. Vö. pendely. 
penészes peniszlés
penészmentő X  O peníszmentüő fn. gúny. 

'hasznavehetetlen, dologtalan (ember), aki 
csak eszik’.

penna f  pénna fn. ’irótolľ .
pénz O pénájz tréf.
péra X  p léra fn. ’tehén nem i szerve’.
perje pörgye
perme teg X  permeteg mn. ’apró cseppek- 

ben hulló, perm etező (eső)’.
permutergomb X  f  pérmutérgomb fn. 

’egy fajta gyöngyházgom b’, 
pernye pörnye
perreg X  pérrég tn . i. 'nagyon hangosan  

szól, berreg (m otor, autó, traktor)’. Vö. 
perreget.

perreget X  pérréget tn . i. '(motorral, 
traktorral, autóval) tú l hangosan dolgozik, 
jár’. Vö. perreg.

persóniáz 1. elpersóniáz 
pertligumi X  pertligumi fn. ’gum iszalag’. 
perzsel pörzsül ts . i. 1. '(disznóöléskor) a 

levágott disznó szőrzetét szalm ával (újab
ban gázzal) leégeti’. 2. ’k n y .’. Vö. kistüz, 
perzselés.

perzselés pörzsulis fn. 1. '(disznóöléskor) 
a levágott disznó szőrzetének szalm ával 
(újabban gázzal) történő leégetése’. Népr. 
A levágott disznót oldalra fektetik , két 
felső lábát téglával tám asztják ki s búza
szalm ával általában kétszer teljesen b ete

rítik. A szalm a leégése után szalm acsutak
kal, majd kotrókésekkel m egtisztítják a 
disznót az égési m aradványoktól (pernyétől, 
korom tól). Ahol nem égett le a szőrzet (haj
latokban, a fül m ellett, a lábak végén), o tt 
zsúppal =  rozsszalm anyalábokkal vagybú- 
zaszalm anyalábokkal fo lytatják  a munkát, 
„finom ítanak”, amíg az egész szőrzet le 
nem ég. Erről a perzselők úgy győződnek  
m eg, hogy végighúzzák tenyerüket a disznó 
leperzselt részén. Amikor az egyik oldal 
perzselésével m egvannak, átfordítják a 
disznót másik felére, vastagon szalm át te 
rítve alá. E zt követi a föntebb leírt kétsze
res beterítés és a finom ító munka. A perzse
lés után a disznót forró vízzel és súrolókefé
vel m ossák tisztára. TJjabban (propán- 
bután) gázzal perzselnek, egy teríték szal
m át így  is felhasználnak azonban a perzse
léshez, m ert a disznó bőre szebb színű és 
finom abb ízű lesz, ha a szalm a lángjával - 
tüzével „m egkapatják” . 2. ’k n y .’. Vö.
kistűz, perzsel.

pesszeg X  pésszég tn . i. ’gúnár, anyalúd  
(fiókáit féltve) sziszegő hangot ad, hogy  
elriassza a közeledő állatot, em bert’. Né 
mény közel a gunárho, má pésszég a, belekap 
ám hamar a lábodba!

pesztra pésztra fn. 'fiatal lán y’, 
petrencefa X  petréncefa fn. 'széna hor

dására való rúd’, 
petróleum petrol
petyek X  O petyek fn. rossz, 'összevissza 

kevert, főzött étel, ita l’. Vö. petyekel.
petyekel X  O petyekül ts. i. rossz, 'össze

vissza főzöget, kotyvaszt m indenfélét’. Vö. 
petyek.

pézmás X  O p iézmás mn. gúny. 'gyermek 
(feneke) piszkos, fostos’. 

piac f  piharc
picsog X  picsog tn. és ts. i. rossz, 'pofáz, 

összevissza beszél, száját jártatja’. Megj. 
Csak a fiatalabbak nyelvében használatos.

píjog X  pijjog tn . i. ’(kiscsirke) ,,sírós” 
hangot ad (ha valam i baja van, pl. ha an y
jától és társaitól elm aradva, elszakadva 
egyedül m arad)’. Vö. csiápol.

pikét X  O piklét fn. 'feltűnő h ely ’. K i  
van tívé piklétre idésanyác cipejé, hogy eszre- 
végyem, osztán kipucullam. 

pikkel pekkül. Vö. spiccel, 
pila X  O pila  mn. 'sanda, rosszul látó  

(em ber)’.
pilincke 1. bilicke 
pilinckézik 1. bilickézik 
pilinga X  pilinga fn. ’kés pengéje’, 
pinka O pinka fn. ’pinkapénz’. 
pintér f  pint1 ér fn. 'kádár’, 
pintli X  O pintli fn. ’a nadrág felső sze

gélye, része, ahol a szíj fekszik’.
pipacejg X  O pipacejg fn. ’pipafölszere- 

lé s’.
pipis O pipis fn. ’kiscipő, kisgyermek ci-
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pője’. Nyujcs ki a lábodat, füőhuzzuk a p ip i
sédet !

pirítós pirítus fn. ’a mácsik, a m etélt - 
tészta  lesü lt része’.

pirnyagos X  pirnyagos mn. ’kissé piros’, 
piszkotál X  piszkotál ts. i. ’piszkál, p isz

kálgat v m it’. Nem nyúlok hozzá, nem is 
piszkotálom észt a húst, nem íri még.

piszterkél pésztértöél ts. i. ’babrál, pisz
kálgat v m it’.

pitli X  f  pitli ’faedény, favödör’. Megj. 
Ism erik a következő dal kezdő soraiban : 
favödör, fasajtár, fapitli . . .

pitye X  pitye fn. kedv. ’kiscsibe’. 
pityer X  pityér fn. ’egy kis m adár’, 
pityi X  pityi msz. (többször ism ételve  

kiscsibék hívogatására).
pitypalatty X  pitypalatty fn. ’egy fajta  

m adár’.
pittyel X  0  pittyül tn. i. ’grim aszokat 

vág, nem tetszését fejezi k i’, 
pizslik 1. elpizslik
planéta O plánléta fn. ’jóslatot tarta l

mazó, egérrel vagy papagájjal k ihúzatott 
cédula’. Népr. A „planétás em ber” a vásá
rok ism ert alakja volt. Fölszerelését n ya 
kába függesztett, széles, n y ito tt dobozban  
hordozta. A jóslattal telenyom tatott p a
pírlapok nagy halm azából papagáj vagy  
fehér egér csípett ki egy lapocskát, vagyis  
kihúzta a planétát. Ezen az olcsón kapha
tó  papírlapon „o lvash atta” a húzató jö 
vendő sorsát, 

pléh O péle
pletykaláda X  O plétykaládo fn. tréf.- 

gúny. V ezetékes rádió’. Megj. Az 50-es 
évek egységes, csak a K ossuth-adó m űsorát 
közvetítő  vezetékes rádióját nevezték így.

phifcó X  f  pulutuó fn. ’sokat, összevissza  
beszélő (gyerek, fe ln őtt)’.

plutyka X  O pulutyka, plutyka fn. ’kelká- 
poszta főzelék’. A plutyka az idéskáboszta 
csúnya névé. Vö. édeskáposzta.

pocák X  pocák fn. ’rendetlen evés u táni 
ételm aradék’. Vö. pocákol.

pocákol X  pocákul tn. i. ’rendetlenül 
eszik’. Ik. : bele-. Vö. pocák.

pocik X  f  p uócik fn. ’polc’. Az öregék 
monták a puócfi élikre, hop puócik.

pocikol X  t  puócikul tn . i. '(kisgyermek) 
fölm ászik vmire (ágyra, székre, asztalra, 
ládára, polcra, általában vm i m agasra)’, 

pofitos X  pofitos mn. kedv. ’pufók’. 
pogány pogán mn. és fn. 1. ’tem plom ba  

nem járó (szem ély)’. 2. ’k n y .’.
pokla pokla birtokos szem élyjeles fn. 'ál

lat (tehén, disznó) m éhlepénye’.
pokolistenében X  pokolistenibe hsz. dur

va ’nagyon messze, m esszire’. Mégim poko
listenibe álunk még az állomásiul.

pokolkor X  pokúkor hsz. durva ’nagyon  
régen’. Pokúkor attam neki küöcsön szász 
forintot, májik sé atta még.

polgár puógár fn. ’nagygazda’. 
policáj X  O policáj fn. ’rendfenntartó, 

karszalagos civ il (1945-ben)’.
pólyák f  polák mn. és fn. ’lengyel’. 
polyva pélva
polyvakutyó X  pélvakutyuó fn. ’a pajta  

azon sarkának (a szom ogy a ljá n a k : 1.
szomogy a.) egy része, ahol a polyvát ta r t
ják ’.

poncichter ponciktér mn. és fn. ’soproni 
n ém et’.

poncius O poncius rossz, (enyhe sz itok 
ként, gyerekek dorgálására főként :) a 
ponciusát té kölök !

pocing X  porcing fn. ’fűszerű gyom nö- 
v én y ’.

porozinkó X  porozinkuó fn. ’császármor- 
zsa ’.

portoriké X  f  portorikuó fn. ’egy fajta  
régi szivar’.

poszáta poszáto m n. ’sovány, vékony, 
gyenge, vézna (ember, á lla t)’.

poszorodott X  poszorodott mn. ’összetö- 
pörödött, ráncos (gyüm ölcs)’. Teli van a fa 
alla poszorodott kürtivel, ami léhullott, am 
mast ot szár od mind.

posszanik X  posszanyik tn . i. ’szegnek, 
ujjnak, késnek korhadt fába, poshadt g y ü 
m ölcsbe való behatolásakor sajátos tom pa  
hang keletkezik ’.

potentát f  poténta fn. ’nagy befolyású  
(önkényeskedő) v ezető ’.

potyadék X  potyadík fn. ’a fáról lehu l
lo tt, ü tődött, selejtes gyüm ölcs’. Annyi 
gyümüőcs termétt az idién, hogy a potyadík- 
uómát a disznu ókkal ét ettük még. 

potyái 1. elpotyál
pozsonyi mérő f  pozsonyi mirüő kif. ’egy  

fajta űrmórtók’.
pöcced 1. megpöcced
pöcköl pöckül ts. i. ’egyszer vagy tö b b 

ször pöccent v m it’. Odáp pöckűtö az újjá- 
vol az ötforintost, pont a poháránok, uh hol 
léesétt a pohár, osztán összötörött. 

pök 1. köp 
pökte 1. köpte
pőreszekér X  püőreszek1 ér fn. ’oldalak és 

saroglyák nélküli szekér’.
pörsedék X  pörsedík fn. ’pattanás (a bő

rön)’. Csupa pörsedík az arca, nem juó rá- 
níznyi. Vö. pörsedékes.

pörsedékes X  pörsedíkés mn. ’pattanásos 
(bőr)’. Múta pörsedíkés az arca, nem szüves- 
sem bérétvákozik. Vö. pörsedék. 

pössent X  pössent tn . i. ’v ize l’. 
prédikál f  pérdikál
prékel X  f  priékülts. i. ’pazarol,elfecsérel’, 
prés X  pAés fn. 'disznósajt’. Vö. prés

hurka, prezvurst.
préshurka X  pAéshurka fn. 'disznósajt’. 

Vö. prés, prezvurst.
prezvurst X  f  priézvurst, f  prezvurst fn. 

'd isznósajt’. Vö. préshurka.
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prézsmitál prézsmitál tn . i. ’sokat b e
szél’. Annyit priézsmitáit a Mári nléni, ölig 
vuót huógatynyi, alig vártom, hogy émény- 
ny'én.

présza X  pruósza fn. ’kukor icalisztbői 
sü tö tt édes lepény’.

pruszlik X  O pruszli fn. ’lányok m agyaros 
szabású és hím zésű m ellénye’. Népr. A prusz- 
li a magyarruha tartozéka volt. Piros bár
sonyanyagból készült, zsinórral d íszítették .

prutty X  prutty fn. 1. ’híg ürülék’. 2. 
'hasm enés’. Szivaévis után né igya éccérre 
szuódát, mer ap pruttyocs csinál.

pudina X  pudina fn. ’betegség, n yava 
ly a ’. Annyi pudinájo vám, mind a ménkű, 
állonduóann a doktorho jár. Vö. pudinás.

pudinás X  pudinás mn. ’beteges, n yava 
lyás, b eteg ’. Napok úta pudinás vagyok, 
fáj a fejem, lázos vagyok, ném tudok dúgoz- 
nyi. Vö. pudina.

pufol X  puful ts . i. ’püföl, ü t-ver’. Ezék 
a leginyék csak pujúnyi tunnak, éggyik se 
Vész juó asztalos.

puhái X  O puhái ts. i. ’ver, e lver’. Ik.: el-. 
pulyka O p uóka
pulykataraj X  p uókatara O fn. ’l  — 1,5

m éter magasra is m egnövő, nagy, zöld le 
velű növénynek bordóvörös, hosszú, v é
kony, lelógó v irága’.

pumedli X  O pumédli fn. ’k ikártyázott 
bornak a vesztestől fizetendő negyed része 
négyes partikban’. Na ebbe a játigba rám 
járt a rúd, három pumédlit kaptam, füzet- 
hetém a bor háromnégyed riszit.

pumpol O pumpul ts. i. ’(ravaszkodva) 
elkunyerál, elkér (pénzt)’.

puruc X  O puruc fn. ’m ellény’. 
pusztakalács X  pusztakalács fn. ’töltelék  

nélküli kalács’.
putrica X  putrica fn. ’deszkából készí

te tt , általában nagyszoba nagyságú, disz
nók, m alacok ideiglenes elszállásolására, 
egybetartására elkerített h e ly ’. Megj. Szál
lítás, teherautóba hajtás e lőtt ebbe hajt
ják, it t  gyűjtik  össze a m alacokat, disznó
kat. Ü jabban, a term előszövetkezetek  
m egszervezése után elterjedt szó.

puttony puttón fn. V esszőből font, alul
felül n y ito tt, háton hordozható, szárazta
karm ánynak és töreknek (többnyire a paj
tából az istállóba történő) szállítására hasz
nált nagy kosárféle’.

R

rája rájjo névutó és ik. ’rá’. 
ráakszentál X  ráákszéntál ts. i. ’rávesz, 

rábeszél, ráerőszakol, rátukm ál vkire v m it’. 
Annyit mondott, annyit beszít, a vigin ráák- 
széntáto. Azok ráákszéntáták Pistáro a lányo
kat.

rabsic X  f  lápsricc, 0  rapsic fn. ’orvva
dász’.

radai rosseb X  radaji rosseb kif. (enyhe 
károm kodásként). Vö. hédervári hétrosseb. 

radírgumi O ladiérgumi 
ráérik X  ráirik tn . i. tréf.-gúny. ’vm ilyen  

fiziológiai szükséglet (vizelés vagy szókelés 
hosszabb visszatartása után) erősen rájön’. 
Hátro mént ( =  WC-re m ent), mer ráírétt a 
szar ás.

ráf t  ráf fn. ’fakerókre való vasabroncs, 
keréksín’.

rafac X  rafac mn. rossz, ’hanyag, rendet
len, trehány, piszkos (szem ély, főleg n ő)’. 
Méllen rafac fehférníp lett abbul a hélés kis- 
lárnbul!

ragadvány X  ragadván fn. ’bojtorján’. 
rajcsúroz O rejcsoroz tn . i. ’a ló (fürgén, 

jókedvűen, fe ltartott fejjel) tánclépésben  
m egy’.

rakicsgál X  rakidzsgál ts . i. ’rakosgat’. 
rakonca rakonca fn. ’a szekér tengelyei

nek a végéhez erősített, az oldalakat tartó  
rúd’.

ramaty X  ramaty mn. rossz, ’ronda, m o
csok ; feslett erkölcsű (nő)’. Mindénéték

csupa ramaty, eriggyeték mozsgyatok még! 
Ramaty éf fehférnip vuót, miégis évéttík. Vö. 
ruty ma.

ráspoly ráspu
rasztol X  O rasztul tn. i. ’pihen’. Rasztu- 

lok ék kicsint, mig ném küö mosogatynyi, mer 
rám pér a pihenís.

ráta O ráto fn. 1. ’rész’. K {ét rátábo íítettük 
a krumpit. Az ién rátámot má ténnap évi
gesztem. 2. ’(fizetósi) részlet’. KSét rátábo 
füzetém az aduót: tavasszal még ü6sszel.

réce rléce fn. ’kacsa’. Kanrléce, tojuó, kis- 
rléce.

réfel 1. kiréfel
reggelden X  O réggiédénn hsz. ’reggel’.
regmái 1. megregmál
rejbol X  rejbul ~  rejbül ts . i. ’váj, kika

par v m it’. Megj. Elsősorban cipész-szakszó
ként használatos.

rektor j* réktor fn. ’(felekezeti iskolai) 
igazgató ta n ító ’.

remonda f  rémonda 1. fn. ’m ég be nem  
idom ított katonai ló ’. 2. m n. rossz, ’rendet- 
len, piszkos (em ber)’.

rempel X  rempul ts . i. ’szid, ócsárol 
v k it’. M lér küő rempűnyi ükét, ölig a baj jók 
annlékünn is.

rénye X  r*énye fn. ’tojásrántotta’. Vö. 
gombásrénye.

répacsíra X  rlépacsira fn. 1. ’a földből 
kiszedett répa egyben levágott levólkoro- 
nája’. 2. ’a verem be vagy pincébe télire
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eltett répán kisarjadó, sárgás színű haj
tás’.

repeget X  repéget tn . i. 1. ’m otort tú l 
hangosan járat’. 2. hangosan , többször 
szellent’. 3. ts. i. Ism ételten  tép, szakít 
vm it’.

respegel X  O respegül tn . i. ’hosszasan  
várakozik (vonatra, buszra)’. Vö. rostokol.

ress X  O réss mn. ’jól, pirosra sült (hús)’. 
Finom résre vám méksütvö a pecsenye.

reszeruszál X  reszeruszál t s .  i. ’(meg)re- 
szel kicsit (kapát)’. A ptya  reszeruszát vala
mit ezénn a kapánn, az1 ér fog m,as jobbann. 
Ik. : még-.

reszt X  O részt fn. ’a vonalhoz dobós já 
téknál a (kézzel történő) rázás után gazdát
lanul maradt pónz(darabok)’. M in k má né- 
migén hátiunk résztét, addig rásztunk, amig 
a részt é ném fogyott.

resztli X  f  résztli fn. ’maradék (ruhavóg)’. 
resztung X  f  risztung  fn. ’katonai fö lsze

relés’.
reterát O rét ér át fn. gúny. ’ árnyékszék’, 
retyerutya retyerutya fn. rossz, h a szo n ta 

lan beszéd, locsogás, pletykálkodás’. A z  
asszonníp közöt sok vuót mégin a retyerutya, 
alik halták égy mást szuoho gyutynyi. Vö. 
retyerutyál, retyerutyáz, retyetel.

retyerutyál X  retyerutyál tn . i. rossz, ’lo- 
esog, fecseg’. A z  uccán ádigánok, ot retyeru- 
tyánok az asszonyok má múta. Vö. retyeru
tya, retyerutyáz, retyetel.

retyerutyáz X  retyerutyáz tn. i. rossz, ’lo- 
csog, fecseg, p letykálkodik’. Vö. retyeru
tya, retyerutyál, retyetel.

retyetel X  retyetül tn . i. rossz, ’locsog, 
fecseg’. Hogyan tüttök ebbe a hidegbe annyit 
retyetűnyi az uccán, hogy összö ném fattok! 
Vö. retyerutya, retyerutyál, retyerutyáz.

retymekel X  retymekül tn . i. rossz, ’be- 
piszkít, rendetlenséget csinál, összekutyul’.

rezerva t  rézérva fn. ’tartalék’. Vö. rezer- 
vista.

rezervista X  t  rézérvista ~  rézorvista fn. 
’tartalékos katona’. Vö. rezerva.

rézfaszú baglyok X  Fészfaszu baglok kif. 
tréf. ’gyerekek ijesztgetésére szolgáló kép
zeletbeli lények’. H a ném lisz juó, évüsznek 
a Fészfaszu baglok tígédet is !  Vö. hemmes, 
kankus.

rézmín X  O rlézmín mn. rossz, ’ruháját, 
lábbelijét kím életlenül, durván, hanyagul 
viselő és gyorsan elszaggató (em ber)’. E z  
igén Aézmíny gyér ék, má tönkre tétté a cipejit 
még a nadrág'gyát is. 

rézsűt O rizsuot
ribaháló X  ribaháluó fn. ’igen elnyűtt 

ruhaanyag, szinte át lehet látni rajta’, 
ribbant 1. megribbant 
ribilició X  ribilicijuó, ribiliciuó fn. ’ribillió, 

zűrzavar, felfordulás, lárm a’.
rici X  O rici fn. ’könnyű nyári kötött- 

k abát’.

ricset X  f  ricset fn. ’bab és árpakása 
keverékéből főzött é te l’.

rifol X  rifu l ts . i. ’(ruhát, lábbelit) erősen 
szaggat’.

rigliz X  O rigliz ts . i. ’reteszel (a jtó t)’, 
rigya X  O rigya fn. 1. t  ’rügy’. 2. O 

’ragya’. Vö. rigyás.
rigyás X  O rigyás mn. ’ragyás, pattaná

sos (arc, bőr)’. Vö. rigya.
rihtig X  O riktig  hsz. ’m égis, annak elle

nére’. Aszontam neki, né ménnyén el, hát 
riktig émént.

ringlispíl ringispi
ripacs j* ripacs fn. 1. ’rossz színész, 

színésznő’. 2. ’sebhelyes arcú szem ély’. Vö. 
ripacsos.

ripacsos ripacsos mn. ’sebhelyes (arc, 
bőr)’. K i  vuót az a ripacsos pojáju, aki tán- 
cúnyi akart veled a búcsúba ? Vö. ripacs.

rityeg-rötyög X  rityég-rötyög tn . i. rossz, 
’röhög, nevetgél’.

rivós X  rivuós mn. ’sokat síró (gyerek)’, 
rocska f  rocska fn. ’vödör’. 
rokolya f  rokoja fn. ’szoknya’. 
rongyos zsidó X  ronygyozssiduó fn. ’lim- 

lom okat összevásárló kereskedő’. Vö. bőrös 
zsidó, gyűrűs zsidó, tollas zsidó.

rospic X  rospic fn. ’rosseb’. Megj. A 
rosseb játszi alakítású, ,,szelídebb” jelen
tésű változata.

rossebel X  rossebül tn . i. durva (tagadó
igeszerű funkcióban, az indulatos beszéd
ben :) Kirnísz dúgoznyi? Rossebülök, dehom 
ménék, ithonn is küő m arannyi valakinek! 

rostokol vastagul ~  rostaguI.Vö. respegel. 
roszog X  roszog tn . i. ’(kem ény szem csés 

anyag) a fogak közé kerülve csikorgásszerű 
hangot ad ’.

rosszán X  rosszanyik tn . i. ’mólyebb ser- 
cenésszerű hangot adva reped, szakad, tö 
rik ’.

rosszbaj X  rozbajj fn. ’nem i betegség(ek)’. 
róta X  ru6ta fn. ’záporeső’. Réggel is vuót 

ér ruóta, az1 ér vizes más mindén.
rozetta f  rozétta fn. ’rangjelzést m utató  

sá v ’.
rózsa ruózsa fn. 1. ’k n y .’. 2. O ’nagybőgő’ 

tréf. Megj. N évátv ite lle l keletkezett : a 
Rózsa  nevű tehenek (a Rózsa tehénnévként 
igen gyakori) és a nagybőgő is bőg.

röhencs X  röhencs mn. és fn. rossz. 1. 
’m induntalan röhögő, röhécselő (szem ély)’, 
2. fn. tréf.-gúny. ’könnyű férfi felsőkabát’.

röhög röhög tn . i. 1. ’(ló) kellem es érzése 
jeléül (pl. amikor gazdáját m egismeri) n y e
r ít’. 2. ’k n y .’.

rövidség röviccsíg fn. 1. ’kár, h ián y’. E n 
nek a lúnak valami röviccsígé van, igém fu r 
csám mégy. 2. ’k n y .’.

rudas rudas fn. ’kétlovas szekérbe jobb
ról befogott ló ’.

rudazókötél X  rudazuókötiél fn. ’kötél, 
am ellyel a két rudasfára helyezett szalm át
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keresztben lefogják, hogy v itel közben ne 
essék szó t\

rúgd föl, hagyd ott formán X  ruk f uö, hadd 
ot formánn (m uódra) kif. rossz, ’rendetlen, 
nem törődöm  m ód on \

ruhacipő X  t  ruhacipüő fn. V ászoncipő’, 
rukszakk X  f  rugzsák fn. ’hátizsák’. 
rutyma X  ruty ma mn. rossz, ’h itvány, 

alávaló, sem m irekellő’. Vö. ramaty.
rüfke X  O rüfke fn. rossz, ’lóha, feslett,

fiatal nő, kurva’. Vö. cafrinka, cemende, 
cihó, krucsó, szepentyó.

rüherongy X  O rüheronygy fn. rossz, ’h it
vány, jellem telen em ber’.

rühöl X  rühül ts. i. ’rossz szerszámmal 
(fűrésszel) erőltetve, sikertelenül dolgozik 
(fűrészel, vág )’.

rütyőke X  f  rütyüőke fn. ’könnyű, leve
gős (női) ruha’.

s
sábesz O sábéc
sabótszekfű X  sabautszékfü fn. ’egv fajta  

nem esített szekfű’. 
saccol saccul O sarcul 
sajtár zsiétér 
sakter O sáktér 
sakterol O sáktul
sámedli X  sámédli fn. ’tám látlan  kisszék, 

sám li’. M ing gyerekek a sámédlira ü tünk , uh 
hägattuk a fölnüőtteket.

Samu legyek X  0  Sam u legyek . . . tréfás 
esküdözós.

sanyar O sanyar ts. i. ’sanyargat, seny- 
veszt vkit, v m it’. Ács csak sanyargya 
magát a sok munkávol.

sáporít X  O sáporítt tn . i. ’siránkozva, 
panaszkodva sokat beszél’. Sokat sáporitott 
itt az öregasszom, még is untain má huógaty- 
n y i .

sarabol sarabul ts. i. ’(kapával) füvet fö l
kapál’. M asináláskor a gípállás helit m indig  
mék köllött sarabúnyi.

sarj O sargya birtokos szem élyjeles fn. 
’(késen, kaszán, kapán) túlságosan vékony
ra kalapált vagy reszelt é l’.

sárgabelű sárgobelü mn. ’aminek sárga a 
bele (körte, a lm a)’, 

sárgarépa 1. murkon 
sarkantyúz sarkanytyuz tn . i. ’a kakas 

egyik szárnyát a földig leengedve, sajátos 
hangokat hallatva, körm ével a földet 
szántva ,,körültáncolja” a tyúkot, am elyi
ket m eg akarja búbolni, cicerélni’. Megj. 
Tárgyas igeként jelentése m egegyezik a 
köznyelvivel.

saroglya sráglo fn. ’szekérderéknak hátul 
elzáró, rácsszerű alkatrésze’.

sás sás fn. ’szárba m ég nem szökkent 
gabona levele’.

sásol X  sássul tn. i. ’a dúsan fejlődött, 
kövér és ennek következtében m egdőlt bú
za tetejét áprilisban sarlóval lecsapkodja’.

sečka jedna X  séckajédna hsz. ’m indegy’. 
M ondom , nem számítt as semmit, sécka
jédna , ném iérdékés.

sedreférc X  sedrejlérc mn. ’szeles, ugri- 
bugri, szeleburdi (kislány)’.

sedret X  sedret tn . i. ’oldalazva m egy’.

seggdugasz S segdugasz fn. tréf-gúny. 
’nagvon kicsi gyerek, em ber’, 

sehonnan f  sohunnaj, séhunnajd 
sehova séhá
sejdebajda X  sejdebajda mn. gúny. ’gör- 

be lábú (em ber)’.
selma O sélma fn. ’huncut, kacérkodó 

kislány’.
senejdenej X  senejdenej mn. gúny. ’félnó- 

tá s ’.
senyvedve ég, sül X  senyvedvé ig, sül kif. 

’(tüzelő) rosszul, füstölve é g ; (hús, sü te
m ény) nehezen, lassan sü l’, 

sétatér siétatiér fn. ’járda’, 
sérfel X  O siérfül ts. i. ’élesít (szerszá

m ot)’.
sérhokliX O s iérhaklifn. ’piszkavas’. 
sérikál X  siérikál tn. i. ’mászkál, jön- 

m egy’.
šibol O sibul ts. i. ’(valutát) csempész, 

lop, csa l’.
sifli X  O sijli fn. ’bábosok készítette kis 

tésztaféle’. Rígénn a vásárokomi a bábosok 
árúták a siflit, idés vuót, ászt étté mindénki.

sík sik  fn. ’síkosság, síkos út, terület’. 
H ányát váguóttam a sikonn, uh hogy étörött 
a kezem.

sikáló X  sikáluó fn. ’sársim ító, a vakolat 
elsim ítására szolgáló, egyik oldalán fogan
tyú va l e llá to tt falap’.

sikér X  s ik 1 ér mn. ’lapos, nem m ély’. 
S ik 1 ér tányiér köllené a husho.

silapsi silapsi mn. 1. ’kajla (kalap)’. 2. 
gúny. ’ostoba, együgyű (em ber)’

sildesf sültös ( sipka) mn. ’ellenzős (sapka)’, 
siligum X  siligum  fn. ’kicsi sütem énv- 

fajta, am elynek diót öltését kör alakú tész
tád arabkák s a rájuk keresztalakban rakott, 
ugyanabból a tésztából készített, ceruza 
vastagságú szalagok fogják egybe’.

silinga X  O silinga  fn. ’kerek alakú, kb. 
60 cm átmérőjű, t isz títo tt vesszőből font, 
díszesebb kivitelű , kb. 30 cm magas kosár
féle’. Népr. R égen nyáron ilyen kosárban 
— fejükön — v itték  az asszonyok az eb é
det a mezőre, elsősorban az aratóknak.

simái X  simái ts. i. 1. ’sim ogat’ 2. ’sim ává  
igazít’.



65

sim fel sim fül Vö. lesimfel. 
sindő I. zsindely
sinifini X  sin ifin i  mn. rossz, ’értéktelen, 

vacak, h itv á n y ’.
sipircel X  s ip 1 ércül tn. i. ’elinal, e lfu t’. 

S ip iércülleték innej, de azonnal, mer k i lesz
tek pofozva! Ik. : el-. 

skatulya 0  iskátula  
slájer X  f  slájjér fn. ’fá ty o l’. 
sláfrok X  f  slavrokk fn. ’hálókabát’. 
slampet X  0  slampét mn. ’slampos, ren

detlen’.
sléffel X  s^éffü l tn. i. ’(lopva, lehetőleg  

észrevétlenül) sietve eliszkol, m egy’.
slicc slicc fn. ’ruhán : zárható, gom bol

ható hasíték, elsősorban a nadrágé’.
slusszpassz X  sluszpassz msz. Vége, 

nincs több id ő’.
sm ájklíroz X  f  sm ájkliéroz, f  mejkPéroz 

tn . i. ’h ízeleg’.
smérel X  O sm iérül ts. i. ’a zsindelyek  

közti részt m alterozza’.
sodom a-gomora X  sodoma-gomora fn. 

’rendetlenség, összevisszaság, pusztulás ; e l
hanyagolt (dolog, épület, háztáj)’.

sógorostól m egy X  suógorostú mégy kif. 
tréf. ’szellentéssel együtt m ás is m egy a 
nadrágba’.

sóla X  O suóla fn. ’nagy lábbeli (cipő)’, 
sonkoly O sonkuó fn. ’a tökm ag k isajto

lása után visszamaradó szilárd anyag’.
sorjáz X  O suórgyáz tn . i. ’gyorsan elfut 

(gyerek)’, 
sőg 1. süveg
sőgcsizma X  süőkcsizma fn. ’halina- 

csizm a’.
sőkfa 1. süvegfa
sörélesztő X  f  sörillesztüő fn. ’bolti 

élesztő’.
sörét t  söV'ét, f  sllét, O srlét 
sörétez X  f  sftétéz tn . i. ’söréttel tö ltö tt  

puskával lő ’.
spagét X  pagié t^ sp a g iét fn. ’m adzag’. 
spekulíroz X  O pékulléroz, spékuV'éroz 

tn . i. ’spekulál, gondolkodik’.
spicc f  pice, O spicc fn. ’szivar, ciga

retta szopókája’.
spiccel O spiccül tn . i. ’pikkel vkire’. 
spirituszlámpa X  spirituszlámpo  fn. 

’szeszlám pa’.
spórkassza X  f  spuórkassza fn. ’takarék- 

pénztár’.
spriccer f  spriccér fn. ’fröccs’. 
srejbel X  srejbül ts. i. ’ellop, elcsen  

vm iť .
srejbol X  srejbul ts. i. ’ír’. 
srófhajtó X  f  srófhajtuó fn. ’csavarhúzó’, 
srót X  f  sruót fn. ’árpadara’. Vö. srótol. 
srótol X  f  sruótul ts. i. ’árpát darál’. Vö. 

srót.
sse X  ssé msz. (barom fiak elriasztására). 

Vö. hess el. 
stájer O stejjér

steklingrépa X  O stékling^épa  fn. ’mag- 
term elésre való apróbb répa’, 

stellíroz 1. összestellíroz 
sterc X  isterc ̂ s te rc  fn. ’p irított lisztből 

készült é te l’. Vö. buzasterc, krumplisterc.
stész liX  O tészli fn. ’a tengely  végére erő

síte tt vaskupak, am ely m egakadályozza, 
hogy a kerék a tengelyről lecsússzék’, 

stikkel O stikkül ts. és tn . i. ’h ím ez’. 
stikkelő tű X  O stikkülüő tű  kif. ’hím- 

ző tű ’.
stráf t  stráf fn. ’csík, sá v ’, 
strimpfli j* strim fli fn. ’harisnya’. 
stufinudli X  stu finudli fn. ’krumpli- 

nudli’.
stúpli X  O stúpli fn. ’dugasz’. M lér is 

monta idésapám stuplinak a dugaszt ?
suber X  subér fn. ’a szekér hátulját szé- 

lességben-m agasságban lezáró deszkaalkot
m ány’.

sublót O sublat fn. ’alacsony, fiókos 
szekrény’.

sudár sudár fn. ’ostor csapója, suhogója’. 
sukk X  t  sukk  fn. ’egy fajta hosszm ér- 

ték  (ácsoknál)’. Vö. sukkos.
sukkos X  f  sukkos mn. ’egy sukk hosz- 

szúságú’. Sukkos fal, pésukkos fal. Vö. sukk. 
sum m a sum marum O summarumma  
sunyorgat X  sunyorgat tn . i. ’hunyorog’. 
súrol zsurul ts. i. ’dörzsölve tisztít, 

sikál vm iť .
susmutol X  susm utul tn . i. rossz, t i t k o 

lózva, halkan, su ttogva beszél vk ive l’. 
M úta susm utul az a három asszom, bisztos 
szinnak valakit.

sutyorog X  sutyorog tn . és ts. i. ’su ttog’. 
suttyó suttyuó fn. ’suhanc, siheder’. 
suttyogat X  suttyogat tn . i. ’(ostorral) 

suh in tgat’.
suttyogós nadrág X  suttyoguós nadrág 

kif. ’m ancseszter nadrág’. Megj. A század  
elején nevezték így  ezt a nadrágfajtát.

sükebóka X  sükebuóka mn. és fn. gúny. 
’süket, figyelm etlen; együgyű’.

sülék X  sülik  fn. ’a szántóföldön végig
vonuló, nyáron lesülő csík, sá v ’. Vö. sü lé
kes.

sülékes X  sülíkés mn. ’olyan szántóföld, 
am elyen nyáron lesülő, leégő sávok van 
nak’. Sülikés f üődbé ném iérdémés búzát 
vetynyi, mer kiig.

süly X  sül fn. ’csom ósodás a szarvas- 
marha nyakán’.

sürűdik X  sürüdik  tn . i. ’sűrűsödik’. 
sütet X  O sütet fn. ’egy sütésre va ló ’. 

N incs töb lisztém, csak és sütetre valuó.
sütőruha X  sütüőruha fn. ’az a vászon- 

darab, vászonterítő, am ellyel a kenyér- 
tésztát letakarják’.

süveg j* süőg. S üőgetlenyű jár ’süveg nél
kül jár’.

süvegfa 0  süőkfa fn. ’istálllóban a já 
szolnál elhelyezett, a padlásgerendára lánc-

5
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cal erősített vékonyabb gerenda, am ellyel svájcer tehén X  svejcér teWén fn. ’piros 
m egakadályozzák, hogy az egym ás mel- tarka teh én ’, 
le tt álló lovak összerúgjanak’. svung slung

szabadkémény X  f  szabatkímín  fn. ’a 
régi szabadtűzhelyes konyhából m ennye- 
zetszerűen nyíló  négyszögletes, fölfelé kes
keny edő kém ény’, 

szag f  zag
szájbók X  O szájbuók mn. rossz, ’(sokat) 

összevissza fecsegő (em ber)’.
szájmuzsika X  f  szájmuzsika  fn. ’száj- 

harm onika’.
szakasztott szakas ztott m n .’egészen olyan’. 

Szakasztott aptya ez a gyerek. Szakasztott 
ollam, m ind az annya. Vö. köpte.

szakravíder X  szakravidér msz. durva  
(káromkodásszerű kifejezésekben, töb b 
nyire egyes szám  3. szem élyű, ritkábban  
2. szem élyű birtokos szem ély je l le l:) a 
szakravidérit neki( jjé)  ! A  szakravidérédet! 
Vö. szakravolt, szekrementom, szekre- 
víder, szekrevolt.

szakravolt X  szakravolt msz. durva (ká
romkodásszerű kifejezésekben, többnyire  
egyes szám 3. szem élyű birtokos szem ély - 
je l le l:) a szakravoltyát neki( j jé )!  A  szakra- 
voltodat! A  szakravoltyokat! Vö. szakra ví
der, szekrementom, szekrevíder, szekrevolt. 

szakul X  szakul tn . i. ’szakad’. I k . : el-,
Ö88ZÖ-.

szalados X  O szálados fn. ’egy fajta le- 
pényszerű tészta , csíram áié’. Népr. B úzát, 
rozsot csíráztattak, majd m egszárították  
és m egőrölték. A lisztet leforrázták, pár 
napig állva hagyták, majd az úgynevezett 
szaladostepsibe tették  (1. szaladostepsi a.) 
s kem encében m egsütötték . Sütés után  
néhány napig állt és amikor m egjelentek  
rajta a fehér, pattanásszerű buborékok  
(amikor csippás lett), akkor kezdték enni, 
m ert akkor vo lt finom , édes. Vö. csira
máié, héjas szalados.

szaladostepsi X  O szaladostepsi fn. 
’szalados (1. ott) sütésére szolgáló göm 
bölyű, égetett cserépedény’.

szálai szálul ts. i. ’szálanként szed, szá
m ol’. Valam i bájjá van ennek a borgyunak, 
igén rosszul észik, csak szálulla a lúhert. 

szalalkáli O szalankáli, szalangárlé 
szálkátlan búza X  szákátlombuza fn. 

’kopasz búza’.
szállá X  szálló fn. ’a disznóól, a hidas 

külső, k ifutó része’.
szamártöklabda X  O szamártöklahda fn. 

’töm örgum i-labda’.
szám osállat számosállot fn. ’szar vas

marha és ló ’.

Sz

szántuszra harangoznak X  szántuszra 
harangoznak kif. ’(katolikusoknál) mise 
közben, Ü rfelm utatáskor harangoznak’. 
Megj. A harangozás villam osítása — pár 
év — óta  elmarad.

szapirnyáz X  O szapirnyáz tn . i. ’gyor- 
san, hadarva beszél’. Szapirnyázvo beszít, 
alig iértéttem még.

szapőr X  f  szapüőr fn. ’árkász katona’, 
szappanos szappanyos mn. 1. ’nedves, 

kem ény (föld)’. 2. ’k n y .’. Vö. szíjas.
szarakodik X  szarakodik tn . i. gúny. 

’erőszakoskodva, kitartóan követel vm it’. 
N é szarakoggy az1 ér a játiklér, m áj huónap 
mék kapod !

szárazbetegség f  szározbeteksig fn. ’tüdő-
vész’.

szárazkáplán X  f  szároszkáplán fn. ’fi- 
zetést nem kapó káplán’.

szárazmalom f  szározmalom fn. ’állati 
erővel h ajtott m alom ’.

szárazmolnár f  szározmuónár fn. S zá
razmalomban dolgozó m olnár’.

szárazság szár osság fn. 1. ’szárazsüte- 
m én y’. 2. ’k n y .’.

szarbogár X  szarbogár fn. ’szartúró 
bogár’.

szaribari X  szaribari mn. rossz, (leggyak
rabban m egszólításként:) ’tacskó, m it- 
ugrász (kislány)’.

szarmadzag X  szarmaddzag fn. tréf. 
(kisgyerekek m egszólításaként:) na té szar
maddzag, nekéd is aggyak valamit?

szarmerő X  szarmerüö fn. ’a pöcegödrö- 
ket, illetőleg em észtőgödröket kiürítő (sze
m ély, többnyire cigány)’. Vö. vécépucoló.

szárnyasegér X  f  szárny oseg1 ér fn. ’de- 
nevér’. Népr. R égen a denevért k iterített 
szárnnyal az istállóajtó fölé szegezték, 
hogy az állatoknak ne legyen semmi baja. 
A szokás kb. 50 éve nem él már.

szatler X  t  szatylér fn. ’nyerges és szíj
gyártó’. Miháliba a Babicki vuót a szatylér, 
sok nyergecs csinál Hetibe.

szatyakol X  O szatyakul tn . i. ’p ipáz’. 
szattyáncsizma t  szattyáncsizma fn. 

’szattyánbőrből készült csizm a’.
száznapos kukorica X  száznapos kukorica 

kif. ’IOO nap a latt beérő kukoricafajta’, 
szeder szédér fn. ’faeper’. 
szegezés X  szégezis fn. ebben a kifeje

zésben : szúr a szégezis ’fájdalom nyilall az 
oldalába (gyors menés, futás után, ille
tőleg közben)’.
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szék szlék fn. 1. ’m észárszék \ 2. ’k n y .’. 
székácsi búza X  O sziékácsi búza kif. 

’nem esített búzafajta’. Megj. A 30-as évek 
ben vá lt ism ertté.

székálló legény f  sziékálluó légin kif. 
’a húst kimérő m észároslegény’.

szekánt f  szekánt mn. ’olyan ember, aki 
szeret m ásokat szekálni; piszkálódó, hec- 
celődő’.

székely f  sziéköl, székel 
szekrementom X  szekreméntom  fn. durva  

(káromkodásokban a szakramentom  ném i
leg enyhébb változataként, birtokos — 
zömm el egyes szám 3. szem élyű — sze
m élyjelekkel :) a szekreméntomát annak a 
hűdének! A  szekreméntomát neki! A  szekre- 
méntomotokat rakásról Vö. szakravíder, 
szakravolt, szekrevíder, szekrevolt.

szekrevíder X  szekrevidér msz. durva  
(káromkodásszerú kifejezésekben, töb b n yi
re egyes szám 3. szem élyű, ritkábban 2. 
szem élyű birtokos szem ély je lle l:) a szekre
vidér it a hüle fejednek! Vö. szakravíder, 
szakravolt, szekrevolt, szekrementom.

szekrevolt X  szekrevolt msz. durva (ká
romkodásféle kifejezésekben, többnyire  
egyes szám 3. szem élyű birtokos szem ély- 
jelle l:) a szekrevoltyát neki hát! A  szekre- 
voltyoícat, m lér köllött idé gyünnyi nek ik!  
A  szekrevoltodat nekéd is !  Vö. szakravíder, 
szakravolt, szekrementom, szekrevíder.

szekszenás X  O székszénás mn. ’ittas, 
pityókás, félrészeg’.

székulárium X  székulárium  msz. durva  
(káromkodásszerű kifejezésekben, egyes 
szám 3. szem élyű birtokos szem ély je l le l:) 
a székulárium,át! A  székuláriumát a buta 
kölkejinek !

szekvenciáz X  székvénciáz tn . i. V ita t
kozik, zsörtölődik’.

szelek anyja X  szelekannya fn. rossz, 
’szeleburdi, kajla n ő’.

szelektor O séléktor fn. ’a vetőm ag tisz 
títására, osztályozására szolgáló gép ’.

szelelő szelelüő fn. ’m agtisztító  gép, 
am ely szelet fejlesztve a beléje öntött m a
got a szem éttől m egtisztítja ’.

szelemenágas X  f  szeleménágos fn. K ife
jezésekben fordult csak elő : akkora mind  
ész szeleménágos ’nagy, magas (hirtelen  
nőtt gyerek)’.

szelence O szelence fn. ’orgona’. Vö. 
szentgyörgyi virág.

széllelbélelt O sziéllébiéllűtt mn. ’sovány’. 
szeme szőre X  f  szémészüőrö fn. ’szem- 

pilla; szem öldök’.)
szentantal tüze X  O s zentant altüzö fn. 

’orbánc’.
szentencia ebben a kifejezésben : kitészi 

rá a szentenciát ’elhatározza, hogy valam it 
elvégez, valam ivel elbánik’. Ennek a darab 
buzánok lé küő fonnyi m lég mámo, k i van 
tívé rá a szentencia.

szentgyörgyi virág X  O szenygyörgyi 
virág kif. ’orgona’. Megj. A szenygyörgyi 
virág vo lt az orgona első neve (Szent 
György napján általában virágba borult), 
ezt követte  a szelence, majd pedig a m a  
m ár egyeduralkodó orgona. Vö. szelence.

szentjánoskenyér f  szentjánoskény1 ér fii. 
’egy földközi-tengeri fának szárítva cse
m egeként fogyasztott lapos, feketés, édes
kés term ése’.

szentmihálylova X  szemmihállova fn. 
’az a négylábú, feketére festett alkotm ány, 
am elyen a koporsót a halottvivők  vállu
kon a tem etőbe v itték ’. Népr. Pár éve a 
ravatalozóban áll, csak o tt teszik  rá a ko
porsót.

szenyel X  szenyel tn . i. 1. f  'szellőzik 
(pajta, p ipa)’. P ipás embérnek fontos vuótf 
hoj juól szenyellén a pipájo, külömbe ném  
igét réndéssenn a dohán. 2. ’a levegőnek sza
bad útja van légzéskor (az orrlyukakban)’. 
Még vagy má mégim fázvo , ném szenyel az 
orod. Vö. megfújlik.

szepara X  szépéra fn. ’másodrendű, 
géppel (szeparátorral) lefölözött tej (m ala
coknak adják)’.

szepentyó X  f  szépénytyuó fn. rossz, 
’szajha’. Vö. cafrinka, cemende, cihó, 
krucsó, rüfke. 

szérű szürü
szesszel X  f  avvuó a szessz'é, avval a 

szesszel kif. ’azzal az ürüggyel’. Avval a 
szesszé gyütt idé, hóm mégnizi a malacokat, 
amiket a belédi vásárom véltünk , pedig a 
lányunkra vuót kiváncsi.

szeszereg X  szészérég tn . i. 1. ’a gúnár 
sziszegő hangot ad (előrenyújtott n yak
kal, tám adó szándékkal)’. 2. ’(ember) 
fájdalmában (fogát szíva) sziszeg (pl. am i
kor n yílt sebre spirituszt öntenek)’. Ném  
fájhot ez annyira , hogy ennyire köllön szészé- 
régnyi!

szíjas szijjas mn. 1. ’nedves, kem ény  
(föld)’. 2. ’k n y .’. Vö. szappanos.

szikes X  szikés m n. ’erős, jól fejlett, 
kem ény (káposztafej)’.

szín1 szin  fn. ’(részben) n y ito tt oldalú 
gazdasági épü let’.

szín2 szün  ebben a kifejezésben : sémmi 
szün alatt ’sem m iképpen’. Sém m i szün  
alatt é ném, méhecc oda dúgoznyi. 

szintén O szinPég
sziporka szapirka  fn. ’izzó tárgyról (égő 

vagy szikrás fa-, szalm a-, náddarabról) 
lepattanó s a levegőbe emelkedő szikra’. 
Pörzsüliskor, réggel a sötidbe juól léhet láty- 
n y i , hogyan szánok a szapirkák a levegüőbe 
éd darabig, osztán kialusznak ölik hamar.

szittyemszotty X  O szittyémszotty mn. 
rossz, ’ügyefogyott, gyám oltalan (gyerek)’. 
A sz ném iértém, hogyan léhet ollam világ- 
rovaluó szü lő kn ek  illen szittyémszotty gye
reké!

5*



68

szivács X  O szivacs fn. 'kosárfonáshoz 
használt hasított vessző’, 

szivárog f  zivárog
szívfogásos X  0  szüfogásos ran. és fn. 

’ nyavalyát örős ’.
szívós X  szívós mn. 'nedves, nyirkos’. 

A  szobánk fala igen szívós, ul láccik, hof 
f üőgyütt a talajvíz. Vö. megszivosul. 

szocialista f cucilista, fcociálista 
szoknyamadzag X  f  szoknyamaddzag fn. 

'az a szoknyára varrt két madzag, am ellyel 
a régim ódi szoknyát a derékra kötözték'.

szolgál szuógál tn . i. ’vm i (pl. kapcsoló, 
fájdalom) vezet vhova’. E z a kapcsuluó itt 
a falonn az istállóba a villanho szuógál, évvé 
gyujtyuk föl a villant.

szomogy X  szomogy fn. 'a pajta azon része, 
ahol a tető  a földig ér’. Többnyire ebben a 
kifejezésben: a szomogy alla, a szomogy állá- 
bo 'a szom ogy legbelső része, a szom ogy leg
belső részébe’.

szontyolodik 1. elszontyolodik 
szortyog szortyog tn . i. ’(pipás ember) 

nyálasán, szörcsögő hangot keltve szívja  
a p ip át’.

szó-szellő X  O szuó-szellüó fn. 'hiábavaló, 
haszontalan beszéd’. A m it ez az ember be
szít, ács csak szuó-szellüő vuót.

szotyola X  szotyola fn. 'napraforgómag’. 
Megj. Ú jabban ism ertté vált szó. 

szotyorodik 1. leszotyorodik 
szőcsing X  szüőcsing fn. 'barnás színű, 

az anyajegynél nagyobb bőrkinövés’.
szőrös mezsgye X  szüőrösmégye fn. 

’tarackos, fuvel-gazzal benőtt m ezsgye’. 
Megj. A tarack, illetőleg a gaz olykor  
1 — 1 méterre is átterjedt a m ezsgyéről a 
földre.

sztrájk f  sztrejk 
sztrájkol f  sztrejkul 
szú O szül
szufla szupla  fn. 1. 'levegő’. K ilikatt a 

bicigligumim, kiment belüllö a szupla. 2. 
'lélegzet, szusz’. M ire odaírtem a bu6dba, 
kiment belüliem a szupla (asztm ás emberek

mondják). 3. 'erő, életerő’. Ebbe az emberbe 
se sok szupla vám má, nem íl es sokájig.

szűk X  szűk msz. (többször ism ételve 
kiskutya hívogatására).

szuki1 K s z u k imsz. (kutya hivogatására). 
szuki2 X  szuki fn. gyny. '(kis)kutya’. Vö. 

kuszi2, szuszi1, szuszu.
szuktilis X  O szuptílos ̂ szuktílo s  mn. 

'kissé szűk, k icsi’.
szunyik X  szunyik  tn. i. ’a ,,bújócska” 

gyerm ekjátékban a hunyó feladatát végzi’.
szunyó X  szunyuó fn. ’a ,,bújócska” 

gyerm ekjátékban a hunyó’.
szurkos szurkos mn. 1. 'barna, (ekéhez, 

kapához, kézhez) ragadós (föld)’. 2. ’k n y .’.
szuszimuszi szuszim uszi mn. 'lassú, lom 

ha mozgású, szuszogó (em ber)’.
szuszu X  szuszu  fn. gyny. '(kis)kutya’. 

I tt a tej, vüdd oda a szuszunak a kutya- 
házbo! Vö. szuki2. 

szuvas O szulos
szüleség X  O szülésig fn. 'szálas takar

m ány’.
szünöst X  szünöst hsz. ’szinültig (van  

folyadékkal: vödör, pohár, lavór, sajtár, 
teknő)’.

szürkeökör szürkeökör fn. ’ magyarökör’, 
szürugyse X  szüruccsa msz. (csodálko

zás, elismerés k ifejezéseképpen:) szür
uccsa, de csinos asszon léd belüllö! Vö. má
koslencse, márugyse, szűzmáriaugyse.

szütyköl X  szütykül tn . i. '(m egfázott, 
náthás ember) orra váladékát a beszívott 
levegővel m ozgatva szörcsögő hangot k e lt’. 
Vö. szüttyög.

szüttyög X  szüttyög tn . i. '(m egfázott, 
náthás ember) orra váladékát a beszívott 
levegővel m ozgatva kellem etlen, ször
csögő hangot k e lt’. Engem idegesít, ha mel
lettem szüttyög valaki. Vö. szütyköl.

szűzmáriaugyse X  szüzmáruccsa msz. 
(csodálkozás, elismerés, meglepődés k ife
jezésére :) szüzmáruccsa ném birgyuk ki- 
döntenyi észt a naf fá t!  Vö. mákoslencse, 
márugyse, szürugyse.

T

tabák f  tah ik  fn. 'dohány', 
tagosztály X  f  tagosztál fn. 'tagosítás’, 
tájbértos X  f  tájWértos mn. ’begombo- 

latlan ruha(darab) (ing, m ellény, kabát, 
nadrág)’, öreg anyát szokta mondanyi, ha 
valami nem vuót begombúva valakin, hot 
tájblértossam van fölüőtözvö.

takarul X  takarul tn. i. 'gabonát betakarít’, 
takonypóc X  takompuóc fn. tréf.-gúny. 

’taknyos kölyök’.
takonytáska X  0  takontásko fn. tréf. 

’retikül’. Nepr. A  retikülök falun való m eg
jelenésekor nevezték így  a fiatalok, arra

utalva, hogy a nők zsebkendőiket táská
jukba tették .

tálés X  O tál1 és (lábú) mn. ’be nem gyó
gyuló, nedvedző sebű (láb)’.

talkedli O tarkédli fn. 'tojás, tej és liszt 
keverékéből zsírban sü lt, fánkhoz hasonló 
té sz ta ’.

talonmáriás X  O talommáriás fn. 'u lti’, 
támadék X  O támodík fn. 'elferdült asz- 

tag, kazal m egtám asztására való rúd’. Vö. 
gartai legény, himódi legény.

támlütyü X  támlütyü  mn. rossz, 'm am 
lasz, együgyű, teddide-teddoda (em ber)’.
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tángál dángál ts. i. ’ápol (élő lényt)’. Vö. 
eltángál.

tánibaba X  tánibaba fn. rossz, le h e t e t 
len, ütődöttform a (em ber)’.

tant a X  O tanta mn. rossz, 'bárgyú, 
m am lasz, együgyű’. Vö. m egtantul.

tapogat tapogat tn . i. ’lassan, kom ótosan  
dolgozgat, tesz-vesz’. Vö. nyommog. Tár
gyas jelentéseiben m egegyezik a köz
nyelvvel.

tarkedli 1. talkedli
tarlóslóhere X  tarruóslúher fn. ’árpa közé 

v ete tt lóhere, m ely az árpa learatása után  
nő a tarlón’.

tartatlan X  tartatlan m n . ’elégtelen módon  
táp lá lt, sovány, gebe (ember, á lla t)’. Ollan 
tartatlan ez a gyerek, m ind a cigán lova.

tauglih X  t  táglik mn. ’alkalm as (kato
nának)’. Vö. untauglih.

tavaszféllel X  f  tavasz^ éllé hsz. ’tavasz 
elején’. Vö. őszféllel, 

tea tej ja
téb-láb X  O tib-láb tn . i. ’téb lábol’. Csak 

tíbék-lábok ithonn égisz üdüő alatt.
tekercs tekercs fn. 1. ’(bokától térdig érő) 

lábszártekercs (katonaságnál)’. 2. ’kny.*.
tekerőkapca X  O teker^őkapca fn. ’láb- 

szárkapca’.
telep telep fn. ’a Szénsavterm elő V állalat 

m ihályi üzem e’.
teleszt X  telleszt ts . i. 'telít v in iť , 
tellenk X  tellenk fn. ’az a szíj vagy spárga, 

am ellyel az ostort a nyelére k ötik ’.
téltúl O títú  hsz. ’ide-oda’. T ü ú  nizétt, 

osztón elindút a kukoricázsbo tejeskukoricát 
lopnyi.

tepetopa X  tepetopa mn. rossz, ’nagy 
testű , kövér, lom ha mozgáséi (em ber)’.

tepih X  O tépik  fn. ’házilag k ötö tt, kis 
szőnyeg’. Am iket {én kötök, azok a tépikék, 
amit a buódba vészünk, am még a szüőnyeg.

teráta X  téráto m n. rossz, ’rendetlen, 
hanyag’. N é  fillén idésanyám, ném lészék 
téráto más házáná sé f

térd 1. keresztanyád térde 
térdepel O  ^érbetül
tere X  téré fn. ’egy rakom ány vm iből’. 

Ténnap hosztak ét téré fát szekérrel. Vö. 
teréz.

terepentős X  terepenytyüös mn. ’elte- 
rült, k iterü lt’.

teréz X  O terléz tn . i. ’te r h e t : szalm át, 
takarm ányt, fát talicskán, háton  össze
k ötve cipel’. Vö. tere.

tér jeget tér gy éget tn . i. ’kezével hadoná
szik ’.

térniksz-mémiksz X  tiérniksz-miérniksz 
hsz. ’gyorsan, hirtelen’. J uó vuóna csak ut 
tiérniksz-miérniksz éküötöznyi innejd. 

terpentin f  tör pétin
teszetosza X  teszetosza mn. rossz, 'm am

lasz, buta, teddide-teddoda (em ber)’. Vö. 
teszletoszla.

teszlefcszla X  teszlejoszla m n. rossz, 
’rendetlen, hanyag, lom pos’.

teszletoszla X  teszletoszla mn. rossz, 
’m am lasz, bárgyú, teddide-teddoda (em 
ber)’. Vö teszetosza.

teszli X  tészli fn. 'tengelyvégszeg’, 
tetei X  O tétel fn. ’te tt , cselekedet’. A z a 

sok lopás m ind az ű tétellék vuót.
tetűhinta X  O tetühinta fn. tréf. 'oldal

szakáll’. Vö. tetűlómbita.
tetűlómbita X  O te tűlóm bita  fn. tréf. 

'oldalszakáll’. Vö. tetűhinta.
tetyetotya X  tetyetotya mn. rossz, 'ne

hézkesen járó, to tyogó  (em ber)’.
tettyeg X  tettyég tn . i. '(kövér kacsa, 

asszony) nehéz léptekkel, h im bálózva jár, 
m egy, to ty o g ’.

tézsla t'ézsla fn. ’az eketaliga vagy a 
borona elé akasztott rúd, am ely m ellé az 
igás á llatot fogják’.

tiloló t  tilulvó fn. 'am ivel tilo lnak’. 
tirannus O tiránus mn. 'parancsolgató, 

durva, szekáló term észetű (em ber)’.
tislér X  t  tisllér fn. 'asztalos'. Vö. tisleráj. 
tisleráj X  f  tisléráj fn. ’asztalosm űhely’. 

Vö. tislér.
tí-tú 1. tél-túl
tízperc tiszpérc fn. 1. 'bolondóra’. Arra  

mégin rágyütt a tiszpérc, vigyázzotok veié. 
2. ’k n y .’.

toj toj fn. ’(emberi és állati) ürülék’. 
Csupa toj az égisz tikház, mikor vuót utuól- 
láro pucúva? Csupa toj a gatyát té gyerek!

tokmányorrú X  tokmánuóru m n. gúny. 
'nagy orrú’.

toli O tú li fn. ’ágy alá betolható, láda
szerű, szalm ával töm ött, ruhával letakart 
gyerekágy’. Azokat a gyerékéket lénisztik, 
akik sokájig a túliba aluttak. Népr. A tú lit  
nappal betolták  az ágy alá, este kihúzták.

tollas zsidó X  tollazzsiduó fn. 'házaló 
(kereskedő, régen főleg zsidó), aki to llat s 
elhullott, levágott állatok (nyulak) bőrét 
vásárolta össze’. Vö. bőrös zsidó, gyűrűs 
zsidó, rongyos zsidó, 

tolonkál 1. eltolonkál 
tonka X  O tonka mn. 'tom pa’, 
toperáj X  O topéráj fn. 'kettős sor (a 

m onarchia idején, a közös hadseregben)’.
topicskol X  O topicskul tn . i. kedv. '(kis

gyerek) vízben, pocsolyában tipeg-topog’.
toppá X  O toppá hsz. ’egy tapodtat sem ’. 

Ét toppá sé ménék innejd, amíg é ném uóttyá- 
tok a tüzet.

toppancs toppancs fn. ’nagy, széles láb
b e li’.

torpad 1. betorpad
tortyog X  tortyog tn . i. ’szörcsög (pipa, 

am ikor sok bagóié van benne; föld, sok 
eső u tán )’.

toszik X  toszik tn . i. 'közösül’, 
totya X  totya mn. rossz, 'nehezen járó, 

to tyogó  (elhízott, öreg em ber)’.
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to ty aü vég X  O totyaüveg fn. ’szóles, 
öblös aljú üveg, pohár’, 

totyog tottyog
tökalma X  tökuóma fn. ’a legkorábban  

érő, koranyári, rétesbe való, igen nagy  
alm afajta’.

töklejdi X  töklejdi mn. és fn. tréf. ’kicsi 
fiúgyerm ek’.

tökösszilva X  tökössziva fn. ’nagyra 
m egnövő, mag nélküli szilva’.

tökösveréb tökösverléb fn. 1. ’veróbfióka’. 
2. tréf. ’k isfiú ’.

tőlem elálló X  O tülemeláüuó fn. ’rosszul 
szabott ruha’, 

tölgyfa f  tüőfa
töltés tüőttis fn. 1. ’országút’. 2. ’k n y .’. 
töpped X  töpped tn . i. ’(m egszáradva  

összezsugorodik’. Ik. : még-, összö-. Vö. 
toppén.

töppenik X  töppenyik tn . i. ^ m eg szá 
radva összezsugorodik’. Ik. : összö-. Vö. 
töpped.

töprődik X  töprüődik tn . i. ’töpreng’. 
torkol X  tüörkül tn . i. ’szénaboglya te 

tejébe hosszú, k ihegyezett végű ágat, 
gallyat szúr, hogy a szél m eg ne bontsa, le 
ne vigye a boglya te te jé t’. Vö. tőrök.

törköly törküő fn. ’a cukorrépa gyári sze
letelése és sajtolása után visszam aradt szi
lárd anyag’.

törkölyös zsíroskenyér X  törkölös zsíros- 
kénylér kif. ’hús sütésére egyszer már 
használt zsír üledékével bekent kenyér’. 
Megj. Húsra em lékeztető íze m iatt kedvelt 
zsíroskenyórfajta.

tőrök X  tüőrök fn. ’szónaboglya tetejébe  
szúrt, k ihegyezett végű ág, ga lly ’. Vö. 
torkol.

tőzsér j* tüőzsiér fn. ’(marha)kereske- 
d ő ’.

trák X  trák fn. ’trágyahordásra szolgáló, 
kb. 1,5 — 2 m éter hosszú, téglalap alakú, 
két em bertől s kézzel viendő, erős faanyag
ból készült szállítóeszköz, am elyen nagy  
terhet is lehet vinni (pl. 2 mázsás leölt 
disznót)’. A trák ot szokot lénnyi az istáluó 
fala ínellett, osztán ha istáluót pueútunk, 
akkor bevüttük, arra raktuk a ganajt, uv 
vüttük k i a ganajkupocra. H a valaki égyedü 
van, talicskán tulla k i a ganajt. D isznuó- 
ölískor lémostuk forruó vizzel a trákot, fris  
szuómát vaty pappirt téttünk, terítéttünk rá, 
uv vüttük a bontuósziékig rajta a még
mosod disznuót.

trancsírdeszka X  tráncsiérdészka fn. ’az 
a deszka, am elyen a húst darabolják’, 

transzporál 1. kitranszporál 
trécskel X  tAécskül tn . i. ’tréesel’. 
tréfli O trléfi mn. (zsidókról sz ó lv a :) 

’vm ely szertartáshoz nem  m egfelelő, le 
vágott állat : lúd, bárány*. M ink uócsuóm 
mégvéttük észt a ludat, mer trléfi vuót, osztán 
a L üövingörldk elatták. Vö. kasa.

trotykos X  trotykos mn. gúny. ’totyakos, 
nehéz m ozgású (öreg, kövér em ber)’. Vö. 
trotyli.

trotyli X  trotyli mn. gúny. ’totyakos, ne
héz m ozgású, esetlen (öreg, kövér em ber)’. 
Vö. trotykos.

truce O trucc fn. ’dac, ellenkezés’, 
truccol O trucculuódik tn . i. ’ellenkezik’. 
trupp O turupp  fn. ’csoport, kisebb csa

p a t’.
túlról túrul hsz. 1. ’a túloldalon’. 2. ’a 

túloldalra’. Várgyotok, iém ménék m áj 
túrul!  3. ’a túloldalról’. Ezék a ludak túrú 
gyüttek idé.

turcsi turcsi mn. ’pisze (orr)’, 
tuskó tuskuó fn. 1. ’a kukoricának a szár 

levágása után a földben maradó része’. 
2. ’k n y .’. Megj. A kukoricátuskókat régeb
ben összeszedték a mezőn is, lehordták a 
földről s vagy a tagút, dűlőút lapos, göd
rös részeibe rakták vagy elégették.

tuszli X  tuszli fn. ’bőrből vagy ruha
anyagból készített, varrt, ujjra húzható  
védőkötés’. H a tuszlit huzol az u jjadra, 
nyugottan dúgozhacc akármit, a sebédet a 
tuszli vidi, csak még né üzsd.

tutyigatya X  O tutyigatya  fn. ’rövid alsó
nadrág’.

tücsüllérez X  tücsülPéréz tn . i. ’piszmog, 
lassan tesz-vesz v m it’.

türömolaj X  O türömolaj fn. ’türelem  
(baj, kellem etlenség elviselésében)’.

türröget X  türröget tn . i. ’(ló evés, ivás 
közben, előtt, után) nem tetsző, szokatlan  
szagot érezve sajátos, prüszkölő hangot ad’. 
M i csinátotok mégin az itatuóvödörrel, hogy it 
türröget a lú?

türtyedt X  O türtyett mn. ’lelógó, lafogó, 
ernyedt (ajak)’.

tüskésdisznó tüsklézsdisznuó fn. ’sün’. 
tütyme X  tütyme mn. rossz, ’buta, m am 

lasz, együgyű, ügyetlen (em ber)’. N é ligy 
ollan tütym e , mindönki rajtad röhög! Vö. 
tütymüty, tüttyentett.

tíitymüty X  tütym üty  mn. rossz, ’buta, 
m am lasz, ütődöttform a (em ber)’. H a tik  
is tütym üty embérékké vuónátok köruvívé, 
majd ernenne a kedvetek nekték is. Vö. tüty
me, tüttyentett.

tüttyentett X  tüttyentett mn. rossz, ’ütő- 
dött, m am lasz, bárgyú (em ber)’. Ném  ám 
hosz szuóba ász avval a tüttyentétt alakkal! 
Vö. tütyme, tütymüty.

tüzes ember X  O tüzesembér fn. ’takar
m ánytökből form ált, belülről gyertyával 
m egvilágított, ijesztő emberfej szerű játék’. 
Népr. Az érett, nagy, kem ény takarm ány
tök  tetejéből egy darabot (a ”sapkát” ) 
kivágva belét kiszedik, késsel orrot, sze
m eket, szájat, nagy fogakat vágnak bele, 
majd egy égő gyergyát erősítenek az aljára. 
A ”sapkát” helyére téve sötétedés után  
kiteszik vagy kiakasztják látható helyre.
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Ezzel ijesztgették a gyerekek a sötétség  
beállta után a járókelőket (főként persze 
gyerekeket). Az 50-es években — gyer
mekként — mi is még gyakran csináltunk  
tüzes embereket s vagy fák mögé tettü k

vagy kézben v ittük  őket lopva áldoza
taink felé, akik rém ülten sikoltoztak, ha 
nem vették  észre időben a testünkkel e lta 
kart vagy ruhával, kabáttal letakart tü 
zes em bert. Már nem él a szokás.

Ty

tyúk tik
tyúkvakos X  tikvakos fn. és mn. ’szür- 

kületben már nem látó (em ber)’. Tikvakos 
vuót szégin öreg, az1 ér nem mert kim énnyi 
este az uccáro.

tyúkverő mátyás X  f  tyukverüő mátyás

u ,

uborka O bútorka 
ugrabugrál 1. egrebugrál 
ugrat 1. beugrat
úgyabbul X  ugyabbul hsz. (az úgy közép

fokaként) ’az em lítettnél is jobban, in
kább’. A z asztán rosszú nüősűt. A  másik 
még m lég ugyabbul!

új ember ujjembér fn. ’f rissen nősült férfi’, 
újít 1. kiújít
untauglih X  f  untágiik mn. ’alkalm atlan

ü ,

űberol X  űberül tn. i. ’(kártyajátékban) 
fe lü lü t’, 

üdő 1. idő
ükölődik X  ükölüodik tn . i. ’öklendezik’. 
ület X  O ület fn. ’ülep’. 
üptre 0  üftre hsz. ’szünet nélkül, fo lya

matosan (tesz vm it)’. 
üvölt-kiált üőt-kátt
üzekedik üzekédik tn . i. ’(nőstóny ké

rődző állat) párosodásra való hajlandósá-

vadréce X  vadrléce fn. V adkacsa’, 
vágat vágót fn. 1. ’a talicskára egy villával 

fö ltett etető, takarm ány’ (kis gereblvével 
töm ik, rakják össze). 2. f  ’kivágásra k i
jelölt erdőrósz, illetőleg kivágott erdőrósz’, 

vagy O vaj 
vájd ling vejling
vájkó X  vájkuó fn. ’kis m élyedés, göd

röcske, v á ja t’. Mekkora vájkuó van ott a 
faház mellett, a tikok csináták, abba förön
nek mást.

vakabula X  vakabula mn. gúny. ’buta, 
durva (em ber)’.

kif. tréf. (néven nevezni nem kívánt sze
m ély m egnevezése).

tyutyum iska X  tyutyum iska  fn. gúny. 
’nem fórfimunkára való, csak a ház körül, 
otthon dolgozgató férfi’.

ú
(katonának)’. Vö. tauglih.

úrdolga urdúga fn. ’vm i nagy dolog’, 
uríkos X  urikos mn. rossz, ’uraskodó, 

urizáló’.
úritök úritok fn. ’sü tő tök ’. 
urkusz X  f  urkusz fn. rossz, ’m agát 

úrnak te tte tő  em ber’.
utal utal tn . i. 1. ’utat, járást, ösvényt 

csinál’. 2. ’k n y’.
útkaparó X  utkopruó fn. ’útőr’.

ü

got m u tat’. Vö. beüzet. 
űzet 1. beüzet
űz-fűz üsz-füz ts. i. ’(beszódet, gondolat

sort) bővítgetve, kitérésekkel fo ly ta t’. 
Ászt üsztö-füsztöy hányom mék kik vuótak a 
lakodalomba, m i csinátok, mennyit táncútak, 
m it montak a vendigék még a többi.

üzün esik X  üzünn esik kif. ’rosszul 
esik vm i’. Üzünn eset neki a ténnapi m ula
tozás, mer mámo égisz nab betek tulö.

vakarcs 0  vakarcs fnV az utolsó gyerm ek  
a családban’. Megj. Á ltalában sokgyer
mekes család utolsó gyerm ekét jelenti.

vakotás vakotás mn. ’foltos, hibás (krum p
li, gyüm ölcs)’.

valasvalam ennyi X  valasvalamennyi n év
más, a valamennyi túlzófoka.

választási malac X  válosztási malac kif. ’az 
anyadisznótól elválasztott 6—8 hetes malac’.

valkolt csizm a X  f  valkúcs csizma kif. 
’ványolt csizm a’.

vall vall ts. i. 1. ’bír, e lv isel’. Nem  vallák 
a lábojim , nem tok má annyit ménnyi.
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Hogy am vallót k i m indig égyedű lénny i f  
2. ’k n y .’.

vállal 1. elvállal
valog valog fn. 1. tróf. ’a kéve tőr esze’. 

2. ’k n y .’.
valoga vége X  valoga vígé kif. durva 

'távoli rokonság, rokon(ok)’.
vándorol O vándul tn . i. 'megy, m eneget, 

járkál’.
varack X  varack fn. ’apró dudor, rü

csök’. Vö. varackos.
varackos X  varackos mn. ’rücskös, érdes 

(gyüm ölcs)’. Vö. varack.
vargavillámlás X  vargavillámlás fn. tréf. 

V eszekedés’. Vö. virga.
varrómasina X  f  varruómasina fn. V ar

rógép’.
vartapiszli X  vartapiszli, tréf. vartaspicli 

msz. Várj, várj egy k icsit’. Megj. Á lta lá 
ban gyerm ekeknek m ondják, hogy türe
lem re intsék őket. Leggyakrabban a kö
vetkező tréfás m ondásban fordul e lő : 
vartapiszli, hurka sü l!  

vásárol vásál
vasfejű gáborján X  O vasfejügáborgyán 

fn. ’egy fajta  m adár’.
vasláb vasláb fn. ’főzőedóny n yílt tűzön  

való elhelyezésére szolgáló háromlábú vas
á llvány’.

vaszisztasz X  f  vatisztasz, O vaszisztasz 
kérdőszó ’m i ez, m i az, m i ú jság?’

vécépucoló viéciépuculuó fn. ’a pöcegöd- 
röket, em észtőgödröket kiürítő (szem ély, 
többnyire cigány)’. Vö. szarmerő.

vedreces X  f  vedrecés mn. ’faros, m elles 
(nő)’.

végtére víttire
vekni j* vekni fn. ’hosszúkás kenyér’, 
vemhes vemhes mn. ’m éhében m agza

to t  hordó (tehén)’.
vénasszonyposza vínasszompocca fn. ’pö- 

feteggom ba’. 
véndely vindüő
verázsol X  O vérázsul tn . i. ’virraszt’. 

Vö. bertáfol.
vérén ér X  vírinn ír kif. 'nagy veszélyt, 

rendellenességet, pl. akasztott, rosszul levő  
em bert, á llatot, ritkán növényt, időben  
észrevéve a bajba ju to tta t megmenti*. 
Ippem  vírinn ír tik a lovat, osztány gyorsann 
eret váktok rajta, it tutták mégmentenyi. 

verkcajg X  f  vercejg fn. ’szerszám ’. 
verdung f  verdung fn. ’régi űrmérték : 

kb. 2 d l.’.
veszekedik 1. megveszekedik 
veszteg O veszt1 ég hsz. 'nyugodtan, egy  

helyben’. Maraggyátok má veszt1 ég, ölöget 
jutkosztatok mámo m á! Megj. Leggyakrab
ban gyerekeknek m ondják, 

vetélkedik 1. elvetélkedik 
vetet X  O vetet fn. ’(az állatok elé dobott) 

egy villányi takarm ány’, 
vetet 1. levetet

vetettszár X  vetétszár fn. 'szarvasmar
hák zöldtakarm ányozására szolgáló, sűrűn 
v ete tt kukorica’. Vö. fattyú.

vettet X  vettet tn . i. 'nagy sugárban, 
messzire v ize l’. Gyér ékkor ungba vörsöny osz
tunk, hóm méllikünk tud messzebre vettetynyi. 

viasz f  viaksz
vidéki vid ík i mn. és fn. ’nem M ihályiból 

való, nem  m ihály i’.
viggyanik 1. kiviggyanik 
világ világ, vélág fn. 1. ’k n y .’. 2. (vélág) 

O 'g y er ty a ; lám pa’. Vö. világgyújtatkor.
világgy új tatkor X  f  vélág’gyujtat kor hsz. 

’a gyertya, ill. a lám pa m eggyújtásakor, 
azaz sötétedéskor’. Vö. világ, lámpagyúj- 
tatkor.

vintörög X  vintörög tn . i. ’vm i m inden
hol van, csak éppen a helyén nem ’. H un  
léhet, hűm vintörög a véllám, má mégin ném 
találom.

vinyor X  vinyor fn. rossz, ’kivénhedt ló ’, 
virga X  O virga fn. 'veszekedés, pörle

kedés’. N av virga vuót mégin nálok, léhetét 
hallanyi a veszekédíst. Vö. vargavillámlás.

viribel X  viribül tn . i. '(kacsa, lúd) 
(vízben, folyadékban) pacskol’ A  riéciék 
annyit viribűnek mindig a válluba, azlér 
ollan sáros ot mindén. Vö. kiviribel. 

virsli t  blézsli
virtigli virtigli mn. 'igazi, valódi’. Ezék 

osztán a virtigli faváguók, odanísz, csak ub 
burogatiyák k i a fákot!

virzsínia f  vörzsina szivar. Vö. bécsi vir- 
zsínia.

visel vüsel
viselős O vüselüős mn. 'állapotos (nő)’, 
visz vüsz
visszagörög X  visszagörög tn . i. ’(disznó) 

nem fog f ia t’. Vö. görög, visszaüzekedik.
visszaretirál X  O visszarétirál tn. i. 

’m eghátrál’.
visszaüzekedik X  visszaüzekedik tn . i. 

’(tehén) nem fog f ia t’. Vö. üzekedik, vissza
görög.

vizaví O vizavié hsz. 'szemközt, át ellen - 
ben ’.

vizestetős X  f  vizestetüős mn. ’fagyásos, 
hólyagos, viszketős, fájós (láb)’.

vonadék X  vonyadík fn. ’vonókés hasz
nálatakor keletkező faforgács’, 

vonisztrál 1. megvonisztrál 
vonódott vonyuódott mn. 'nyirkos*. M in 

dén nedves Véssz ebbe a vonyuódott üdüőbe. 
Vö. megvonódik.

vonogó X  vonyoguó fn. 'fanyelű vasho
rog, am ellyel a szénát, szalm át kihúzogat
ják a kazalból, boglyából’.

völgy vüőgy fn. 1. 'kelés m agva, központ i 
része’. 2. ’az a kéve, am elyik a szélső kévét 
befogja’. Megj. A 'hegyek, magaslatok  
közt alacsonyabban fekvő terü let’ jelen
tés a nyelvjárásban is a völgy szóalakhoz 
kapcsolódik.
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völgyei X  v üőgyel tn . i. ’asztag- és kazal
rakáskor a közepét rakja’.

vörhenyes X  vörhenyes mn. V öröses’.

vörnyeges X  vörnyegés mn. V öröses’, 
vurst X  0  vurst hsz. ’m indegy’. Nekem  

osztám vurst, hóm m it akarsz csinányi.

z
zabigyerek zabigyerék fn. rossz, h á z a s

ságon kívül született gyerek’, 
zacskó 0  acskuó 
zag 1. szag
záklás X  f  záklás mn. ’göröngyös’. 

A  záklás f üődegbe nem vuót juó vetynyi. 
zakotál 1. összezakotál 
Zalámból X  zalámbul tn . i. ’jön-m egy, 

cél nélkül szaladgál’, 
zámbol 1. elzámbol
zanótos X  zanuótos m n. ’p ityók ás’. 

Megj. Kisebb intenzitású, m int a zsólás. 
zápfog j  ápfog 
zászló f  ászluó
zavarkolódik X  zavar kulu ódik tn . i. 

’alkalm atlankodik’. N é haraguggyon, hóm 
mos zavarkuluódom.

zínia X  zínia  fn. ’egy fajta kerti v irág’, 
zivárog 1. szivárog
zöcsköl X  zöcskiÜ ts. i. ’sokáig ráz, rá- 

zódni kényszerít v m it’. Vö. zöm öcsköl. 
zokog X  zokog tn . i. ’zö työg’. Rossz az

u t, igén zökög a szekér. Vö. zökögős.
zökögős X  zökögüős mn. ’zötyögős’. Vö. 

zökög.
zöm öcsköl X  zömöcskül ts . i. ’sokáig 

rázogat v m it’. Vö. zöcsköl.
zöm öcskös X  zömöcskös m n. ’zöm ök’. 
zörgölődik X  zörgülüődik tn . i. ’hosszan  

zörög’.
zubukol X  zubukul tn . és ts. i. ’(nagyobb  

töm egű) folyadék lötyög, ill. azt lö työg - 
te t i (vki, vm i)’. A  disznuó zubukulla a mos- 
líkot. Zubukul a vödörbe a v iz , mikor húz
zák föl a kudbul. 

zuhé zuhéjj
zupa O zupa  fn. ’(reggelire adott) rán

to t t  leves’.
zupás O zupás m n. és fn. ’továbbszol- 

gáló (altiszt) katona’.
zutyál X  zutyál ts . i. ’rázogat v m it’. 

Ik. : összö-.
zúzik X  zuzik  tn . i. ’zúzódik’. I k . : 

összö-.

Zs

zsákli-foltli X  O zsákli-fuótli tréfás 
kifejezés, arra az esetre m ondják, am elyre a 
„minden zsák m egtalálja a m aga fo ltjá t” 
közmondás érvényes. A z izs zsákli-fuótli: 
az a Jirfi ippenn ollan darabos embér, m ind  
a felesigé.

zséter 1. sajtár 
zsiba X  zsiba fn. ’k isliba’. 
zsibaszőr X  zsibaszüór fn. tréf.-gúny. 

’(kezdő borotválkozó) gyenge szakálla’. 
Vö. zsibaszőrű.

zsibaszőrű X  zsibaszüőrü m n. tréf.-gúny. 
’gyenge szakállú (kezdő borotválkozó)’. 
Vö. zsibaszőr.

zsibavirág X  zsibavirág fn. ’gyerm ek- 
láncfű, p itypang’.

zsimbölög X  zsimbölög tn . i. ’sem nem  
beteg, sem nem egészséges, nem  érzi jól 
m agát’. Napok úta csag zsimbölgök, a vígin  
doktorho köllök ménnyi. 

zsindely sindü6

zsír zsir fn. 1. ’a föld term őereje’. Kivét- 
tík ennek a f üödnek a zsirgyát, iszém má 
múta ném vuót ganajozva. 2. ’kny*. 

zsizse X  O zsizse fn. gyny. ’tű z ’. 
zsólás X  zsuólás mn. és fn. ’p ityók ás’. Vö. 

félzsólás.
zsombor X  zsompor fn. ’szakajtó’. 
zsovályog X  O zsoválog tn . i. ’gyengél- 

kedik, de nem beteg (ember, á lla t)’. Vö. 
kóringol.

zsubrák X  zsubrák fn. és mn. rossz, 
’zsugori, fösvén y’. Vö. zsubrákodik, zsub
rákol.

zsubrákodik X  zsubrákodik tn . i. rossz, 
’fösvénykedik, zsugoriskodik’. Vö. zsub
rák, zsubrákol.

zsubrákol X  zsubrákul tn . i. rossz, ’zsu
gori m ódon él, gyű jti a vagyont, fösvény- 
kedik’. Vö. zsubrák, zsubrákodik. 

zsurul 1. súrol



FALUCSÜFOLÓK, IDÖJÓSLÁSOK, SZÓLÁSOK, EGYÉB

Az itt közlésre kerülő szólásokat, falucsúfolókat, időjóslásokat stb. a táj- 
szógyűjtés melléktermékeként, orvanyagaként jegyeztem föl. Úgy vélem, így 
is érdemesek arra, hogy nyomtatásban megjelenjenek, s legcélszerűbbnek 
éppen a táj szavak függelékeként való közzétételük látszik. Erre az anyagra 
különösen is áll, hogy egyre inkább visszaszorulóban, eltűnőben van.

Falucsúfolók

Nincs hele, mind Osliba Jézusnak: Osliban (Osli Győr-Sopron megyei falu) 
a falu szélére tették a Jézus-szobrot.

Nekidüllünk, mim pálijak a ködnek: a páliak (Páli Mihályitól kb. 8 km-re 
fekvő falu) vissza akarták nyomni a ködöt.

Megaggyuk a móggyát, mim pálijak a herílísnek.
Páli mester [=  tanító] füőpofoszta a malaccát, mer nem írté föl a vállut.
Kerezbe vüszi, mind a Pédecijek a lajtergyát az erdüőbe.
Kanyar, mind a kuónyi bika: Kónyban (Győr-Sopron megyei falu) kötelet 

kötöttek a bika nyakára, felhúzták a toronyba, hogy lelegelje az ott nőtt 
fűcsomót, s fölérve fuldoklása közben a bika kidugta a nyelvét.

Úgy ig, mim Mesteribe a lutkatroc: jól ég (Mesteri Vas megyei falu).
F*ő van üőtözvö, mind a viccaji kepe: rendetlenül, hanyagul van felöltözve; 

csak rá van dobva a ruha (A hagyomány szerint a vicaiak — Vica Mihályitól 
kb. 4 km-re levő falu — a kepébe tűzték a madárijesztőt).

Lehúzzák a napot a himodijak: esteledik (Himód — Mihályitól nyugatra, 
kb. 8 km-re fekvő község — felé megy le a nap).

Gyuóruóba, kecske rúg'gyón uóduóba (Gyóró Mihályitól 6 km-re van).
Gurul, mind a gyuóraji gombuóc: a szájhagyomány szerint egyszer Gyóróban, 

télidőben valahogy kikerült egy gombóc az utcára egy konyháról az árokban 
levő jégre. Egy lúd — észrevéve a gombócot — meg akarta enni, de az túl 
nagy volt, s valahányszor be akarta kapni, kicsúszott a csőréből s odébbcsú
szott a jégen. A lúd újra és újra próbálkozott, olyan sokáig, hogy a végén a 
kőkeményre fagyott gombóc a szomszédos faluig, Cirákig eljutott a két falut 
összekötő árok jegén.

Naffejü beledijek (Beled Mihályitól 8 km-re fekszik).
J uó száncsináluó kisfaludijak (Kisfaludon —Mihályival összeépült s köz

igazgatásilag egyesített falu — korábban a fával való munka nagy szerepet 
játszott, s a kisfaludiak különösen jó szánokat készítettek).
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Pipázs, botos mihálijak: a hagyomány szerint a jómódú mihályi gazdák 
azzal kezdték a napot, hogy hosszúszárú pipára gyújtottak, aztán kampós- 
botot fogtak s megnézték, hogyan dolgoznak a zsellérek.

Időjóslások

A kányák a fák csúccsábo röpűnek, hideg léssz.
Ha a tikok korám beűnek, hideg lesz, ha továp kim marannak, juó üdüő marad. 
Ha disznuóöliskor a disznuó lípínek a hátulla nagy ob, mind az eleje, akkor nat

Vél léssz.
Finyés este, fostos réggel: estefelé süt a nap, másnap reggel esik az eső. 
Mátyás, ha talál, ront, ha nem talál, csinál: ti. jeget.
Szároz március, nedves április, hűs május.
Dorottya szoríttya, Julianna tágíttya: Dorottya (II. 6.) erősíti, Julianna 

(II. 16) gyengíti a hideget, a telet.
Ha fínylik Vince, tellik a pince: jó szőlőtermés lesz.
Sándor, J uózsev, Benedég, zságbo hozzák a melegét.
Sándor, J uózsev, Benedég, Gyuri a gyér ék: György napján biztosan meleg 

lesz (IV. 23-án).
Ha Katalin kopog, karácson locsog.
Ha Katalin löcsök, karácson kopog.
Ha Médártkor esik, akkor negyven napig esik.
Márciusi huó akkor sé juó, ha zságbo vüszik kérésziül a határonn: sok gaz nő, 

ha márciusban hó esik.

Szólások

Amit a ház ellop, ászt élüó is ággyá: ami a házban veszik el, az elő is kerül. 
Huncut a paraszt, ha csak éggy araszt [ — arasz] is.
Füökötöm a macskáro a harangot: bátorságot veszek.
A s sé feletté az annyábo a nyelvit: a nyel vés ember.
Tígéd (ászt, azokat, tiktéket, ükét) is könnyebb odáb dobnyi, min kűnnyi: 

lusta emberről mondják.
A doktorok a bajbú ínek, amit mékhannak, a politikusok még abbul, amics 

csinánok.
Fingon csikót vénnyi: ingyen.
Ném szarom jábo a gyöpöt: nem tétlenkedem.
Faváguó embernek, mék szaruó embérnek ném juó a közelibe Vénnyi.
Ács csak annyi, mind a pokolba ézs zsiduó: kevés.
Kiránytyák alulla a gyikínt: meghal.
Vám mindém, mim Biédzsbe.
Legjop, ha az anyuós még a hozomán füödbe van: a háború előtti, föld(birtok) 

központú szemlélet nyers kifejeződése.
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Egyéb

Árpát J uózsefnap hetibe, kukoricát Szenygyörgy hetibe, rozsot MáVé hetibey 
búzát Szemmihál hetibe köl vetynyi.

Hushagyuóketkor sokat küő s'étányi, akkor nagyra nyüöl a kender.
Sapkába küő kivünnyi a tojásokat a tik alá, akkor fijassak lesznek.
Kelet fellé küő fordúnyi a tojásokkal utetís élőt, hof fijas legyén a tojás.
Ha a petrezselmét éggy uórakor vetik, éty száros léssz.
Hushagyuóketkor az asszonyok nem varhatnak, mer\ bevargyák a tikok valogát: 

nem tojnak a tyúkok.
Ha a tik a valogán szalmaszálot húz, várotlan vendig gyün.
T'elén küő keszté, nyáron nem küő keszté. M i az ?: találós kérdés, amely azon 

alapszik, hogy kölykezte és a köll kesztyű a nyelvjárási kiejtésben egybeesett. 
Jelentése: télen kell, nyáron nem kell kesztyű.

öreganyád a palláson, kukorcul (=  üldögél) a luttojásonn,
Alig várgyo kikelísid, bakszomatta (=  eufemizmus) terémtísit (illetőleg a má

sodik sor változata: . . . .b. . . a vín terémtísit).
Lackuó, pipadohán acskuó, ZeZi mm malaccuó.
J uóskay poloska, émént a malomba, kirákto a zsákot, mégétté a mákot.
János, széméd igén ámos.
Istuók, miZ észnek a disznuók.

Luca napján, lucázáskor a lucázó legények és gyerekek a következőket mond
ták:

Annyi csib'éjék légyém, miraZ az 'égénn a csillag,
Tiktyok luggyok juó tojuók légyenek,
Annyi pínzék légyém, mind a pajtábo a pélva,
Kenték lányánok akkora csöcsö légyém, mmd a bugyogakorsuóy 
Akkora disznuót öllenek, mind a kössíg bikájo,
Annyi zsirgyok légyém, mm kudba a viz,
OZZaw hosszi kuóbásszok légyém, mmcZ a falu hossza,
Luca, Zwca, kitykotty, kukoríkúy sápsápsáp, rudrudrud!

A jókívánságok elmondása, elkiabálása után a lucázók pénzt kaptak, a gyere
kek diót, almát stb. Ha nem kaptak semmit, azt kiabálták: 

csib'éjék légyén, az is m& légyén!
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