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Bevezetés

Az utóbbi huszonöt év változásai alaposan átformálták a magyar 

falu képét.A századokig szinte változatlan kisparaszti életforma 

máról holnapra eltűnt,h'zzel együtt felbomlott a falu zárt világa, 

mely oly alkalmas volt a hagyományok őrzésére, з helyébe egészséges 

nyitottság, a változások iránti fogékonyság lépett.kitűntek a parasz
ti gazdálkodás eszközei, szerszámai, csűrök mélyén, polyvasokban, 

padlásokon találkozhatni már csak velük,
vegvéltozott a falusi életforma, lassan feledésbe merülnek az 

ünnepekhez fűződő szokások, hagyomáayok.A ho szú téli estéken már nem 

a fonás, szövés, varrás az asszonyok foglalatossága, hanem életkori 
különbség nélkül a tévénézés.

Az eszközök használaton kívül kerülésével lassan feledésbe merül 
nevük is,A fiatalok már nem nagyon tudják megnevezni a lószerszám 

vagy a kocsi egy—egy részét,Az idősebbek számára ez nem jelent nehéz
séget, emlékezetük gazdag tárházában még elevenen él a letűnőben lévő 

világ minden részlete.őzért tartottam feladatomnak, hogy átmentsek va
lamit ennek a világnak a nyelvi valóságából, nyelvi arculatából.A hang
tani sajátosságokat jobban őrzi a nyelv, bár az iskolazotcság, a rádió- 

televizio hatására mind joobaa érződik a köznyelvi normák fölé köze
ledés, A legpusztulobb a szó észlet, >ert egyszerűen nincs alakalom és 

szükség sokféle eszköz használatára, s így megnevezésére sem.
bolgozatomőan nem törekedhettem arra, hogy a község nyelvének tel

jes szókészletét feltérképezzem, mert ez nem lehet feladata egy ilyen 

jellegű dolgozatnak.Arra vállalkoztam, hogy a falusi élet legalapve
tőbb területeinek szókincsét ösassegyűjtsem és lejegyezzem.így külö
nösen a földművelés, állattartás, népszokások, ruházkodás, tápiáik - 

zás, lakás, gyermekjátékok, rokonság és szövés-fonás szókészletének 

öss z együ j tó sér e t öreкed t ejp.
Munkámat nagyban elősegítette és megkönyítette, hogy magam is ebben 

a világban nőttem fel, számomra is valógásosan megélt világot jelen
tenek az egyoegyujtött szavak.A község nyelve anyanyelvjárásom, ezért 

arra is felfigyelhettem, hogyan tért el esetenként egy-egy adatszol
gáltatóm az eredetibb ejtéstől a köznyelvi normához való igazodás kö-

a-
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vetkezbében.Különösen tapasztaltam azt magastofonos gyűjtéskor* Vé
gül is lemondtam a magnetofon használatáról, mert ezzel a kiejtés
beli hűséget akartam megtartani.

Anyagom nagy részét nem direkt gyűjtéssel, hanem életszerű hely
zetek sokaságának pontos megfigyelésvel és utólagos lejegyzésével 
szereztem.Természetesen alkalmaztam a direkt módszert is egyéni be
szélgetésben, amikkor nem a folyamatos elbeszélés volt a lényeges, 
hanem egy témakör teljes szóanyagának lejegyzése./11:a kocsi részei, 

ruhadarabok megnevezése, ételek neve, szövőszék alkatrészei stb./
A szóanyag aagyoboik része ím. alaki téjszo, tehát jelentésében 

és használatában megegyezik a köznyelvvel, csak a kiejtett alak más. 
Ezek esetében többször megelégszem a szófaji megjelöléssel és a nyelv
járási ejtéssel, az értelmezést elhagytam, jelölve, hogy azonos a 

köznyelvvel.A szerkesztésben alapvetően Imre Samu tájszó tárának a- 

lapelveit követtem^, de nem hagytam el teljesen az értelmezést és 

a jelentést illusztráló mondatot az alaki tájszók esetében.
о

A szavak értelmezésében felhasználtam Bálint Sándor szótárának, 

a Magyar Nyelv Értelmező Szótárának és a Magyar Nyelvjárások Atla
szának meghatározásait.Először mindig a köznyelvi alakot közlöm, 
majd a szó fonetikus alakját.A szófaji megjelölés és az értelmezés 

után általéoan a szó használatát illuszráló mondat következik.fízt 

különösen az igék és a melléknevek esetében tartottam fontosnak. 

Kevésbé lényeges a valamit megnevező főnevek mondatba foglalása, 

hisz a valóságosa is ritkán használják mondatban, a megnevezés a 

fontos.A valaminek a részét jelölő szavak esetében úgy jártam el, 

hogy egy közös szócikkoe foglaltam őket, de beiktattam utaló szó
cikket is./Pl; a kocsi címszó alatt felsorolom annak minden 

részét, de ugyanakkor az abc-rendben szerepel a részek neve is, 1. 
kocsi megjegyzéssel/

5 4A nanjelolésben Deme László és Imre hamu elveit követtem.
Tehát nem követtem a tisfcba fonetikai elvet.Ha a község nyelvében 

is a köznyelvivel azonos a hangváltozáe, akkor a mássalhangzók ese
tében a köznyelvi nelyesirás szerint járok el./FI; fogta, jobbra/
A magánhangzók időtartamának pontos jelölésén kívül jelölöm az é, 
é, ä hangokat is, valamint a hantani részben az á hangot is, de el
hagyhatónak tartottam a zártabb és nyíltabb ejtés jelölését, vala
mint a labiálisabb vagy Illabiálisába ejtést.
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4 legtöbb gondot a után élló hossza mássalhangzók jelö
lése okozta.A kevésbé választékos köznyelvi ejtésben ilyenkor is rö
vidülés következik be, tehát elhagyható lenne a jelölés,De a község 

nyelvére annyira jellemző és következetes a rövidülés ilyen helyzet
ben, logy végül jobbnak láttam szó végén is jeisai jelölni a rövi
dülést az egyértelműség miatt.

la egy szó fcoldalékolásában a köznyelvitől eltérő alak jelentke
zik, ezt zárójelben közlöm.iSgyób esetekben a toldalékoit alakokat 

nem tartottam szükségesnek közölni.
Az a z határozott névelő z-jét következetesen az utána álló szó

val ejtik egybe, jelölését mégis elhagyom, mert következetes a ten
dencia^

A szótári részbe oeiktsttam a belterület és külterület földraj
zi neveit is, követve Imre íamu példásját^ Ezek esetében sem bővebb 

értelmezésre, sem jellemzésre nem törekszem, a puszta regisztrálás 

volt a célom.Ezek az elnevezések annyira nozzátartoznak a község 

nyelvéhez, hogy megörökítésüket szükségesnek tartottam.A legtöbb 

esetben ezek is a feledés átján vannak, mert teljesen megváltozott 

a határ képe a nagyüzemi gazdálkodással.
A szótári rész előtt szükségesnek tartottam beiktatni a község 

történetéről és nyelvének hangtani arculatáról szóló rövid tanul
mányt, hogy ezzel is teljesebbé tegyem a róla alkotott képet.
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rövidítések jegyzéke

sáfcvitfc értelemben használva 

s elavulóban lévő alak, jelentés 

e főnév
s gyermeknyelvi szó /általában csak gyerekek szóhasz

nálatában, illetve a felnőttek ás gyerekek közötti 
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A község történetének rövid éttekintése

ágy közösség múltjának ismerete nélkülözhetetlen a jelen megér
téséhez. így van ez Sükösd esetében is , mert múltja kihatieott jele
nének nyelvi arculatéra is.Nyelvi-néprajzi szempontból ugyanis sajá
tos szigetet képez a környező községekhez képest.Közvetlen szomszé
dai közül egyikkel sem mutat rokonságot.Déli szomszédja, ársekcsanád, 

a sárközi községekkel közeli rokon, északi-ószakkleti két szomszéd
ja, Dusnok és Nemesnádudvar, máig is szinte nemzetiségi község*Nyel
vében és néprajzában Dusnok rác, Nemesnádudvar pedig német /sváb/ 

jellegu.Sükösd lakói önmagukat és községüket ember emlékkezet óta 

magyarnak tartják.A község családnevei pedig arra utalnak, hogy a 

községben nagy számban éltek nem-magyarok.Ma tizenötféle, rokonság
ban nem lévő Szerletics és ugyanennyi Hadics nemzetség él a faluban, 

de gyakori a Tapisa, »arusa, Rernya, Topsies, Karagity, Berber csa
ládnév is.Hasonló képet mutatnak a dűlőnevek is* Jézer, Karaszavica, 

Vúcsinhát, Rosztáncia, Grobnehát, 1 askum, Linasica, DuBokadolina stb, 

mind nem magyar eredetűek.Természetesen a fenti család- és dűlőne
vek mellett megtalál iatóak a régi magyar nevek is: Csizmadia, Szabó, 
Lógó, Varga, Kúti, Vörös stb illetve ökörjárás, Borgyújárá, arha- 

csapás, Hidegállás stb*
Hogyan lehetséges mégis, hogy a község emberemlékezetig szinma- 

gyar és római katolikus, erre próbálom megadni a választ a további
akban.

A közeeg eredetileg nem a mai helyén állott.Ma a baja-keceli ma
gaspart peremén fekszik, mely alatt egykor a Duna keleti ága folyt, 

közrezárva a Géközt.A község régebben mai helyétől 4-5 km-re nyu
gatra feküdt a szabályozatlan Duna mocsarai, ágai között.

A község régi település, írásos adatot a iS XIV. sz.köze,érői ta
lálunk róla, amikor a bótmonostorl Töttös család tulajdona? Bgy 

1341-es adat szerint óukesdeghéza néven szerepel, ami arra utal, 

hogy már temploma és papja is volt.
A község nevének eredetére vonatkozóan megoszlanak a vélemények.
A legvalószínűbbnek lorger Autal^ és í'ais Dezső"*"0 véleménye látszik.

ö
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aszerint a Süköed név előzménye a latin Sixtue.A latin -us végű 

keresztnevekről a magyarban gyakran elmarad az -us végződés.így a 

oixtusból nyelv-linkben Bikst lett. •jtéskönnyitésül elmaradt az utol- 

3Ő máusaluangzó: Bika, majd a torlódás feloldásával Sikis vagy 3i- 

küs alak «jött létre.Az -s, -sz végű Adatokban a XI-XIII.századig a 

-d, -di képző helyett gyakran -t, -ti lép föl, így lett a Biküst 

vagy Sikusc alak.üToből a pinkost-pünkösd alak на analógiájára Si- 

kusd vagy Sikiisd, majd Sükösd lett.be e végső alak keletkezhetett 

közvetlenül a Sikus+d alakból is,Az 152o-as dézsaalajstroaban Sy- 

kesd alakban szerepel.11
A török hódoltság alatt szinte teljesen megszűnik a helység, la

kói .megfogyatkoznak, temploma rommá lesz.A környék népe ekkor Bese
nyőre húzódik, amely ekkor önálló hely, ma a község egyik dűlője.
/ iagybesnyő, Kisbesnyő/ A hódoltság alatt számos apró település né
pe egy-egy megmaradt központba tömörült, mivel saját faluja el
pusztul t.Bükood környékén is több település volt, amely ilyen mó
don szűnt meg, de emléküket máig őrzik a dűlőnevek.Ilyenek voltak* 

Besnyö vagy Besenyő, Jobbányszentmiklós, Ságod, Korpád•Ezek a köz
ségek mind a Duna mentán feküdtek, a dűlőnevek is itt őrzik nevüket,

A hódoltság után újjászervezett község már a kalocsai érsekség 

birtoka lett,Az elvándorolt és megtizedelt lakosság helyébe megin
dult a betelepítés.A legnehezebb kérdés annak eldöntése, hogy a két
ségtelenül délszláv eredetű lakos-ág melyik népcsoporthoz tartozott, 

mikor települt be é3 miként magyarosodott el.A továbbiakban ezekre 

a kérdésekre igyekszem elfogadható választ adni.
"A "magyarországi délszlávok” elnevezéssel ma általában a mai Ju

goszláviában egyesült szerb, horvát és szlovén nemzet magyarorszá-
12gi csoporjalt, szórványait szoktuk összefoglalni.”

h. meghatározás alapján tehát a pontos eredet» ismeretének híján 

a "délszláv” elnevezést alkalmazhatjuk Sükösd betelepült кяшск la
kosaira is.De hogy pontosabban meghatározhassuk eredetüket, át kell 
tekintenünk a délszláv csoportok Magyarországra településének főbb 

eseményeit,
A nemzetiségi községek mai 3tatiaztikéjáoan a bajai járás közsé

geiben kizárólag horvát /bunyevác/ megjelölésű délszláv lakosságot 
találuak, hasonlóan Bátya és Dusnok lakosaihoz.A Baranya megyei 
kimutatásban i.-j horvátok szerepelnek, de bosnyák vagy sokacz köze-
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lebbi megnevezéssel,A statisztika szerint a szeroek számaránya 

minimális, a Bécs-KXskun megyében élő 29 ó7o délszláv lakos kö
zött szerbek nincsenek,tíz fontos adalék kérdésünk szempontjából,

A történelem során ugyanis a török elől Magyarországra tele
pülő nagyobb népcsoport a szerbeké volt,Ezek azonban nem maradtak 

meg Bácskában, hanem 159b-baa a török megtorlás elől Esztergom 

környékére telepszenek át,Az elmenekült szerbek helyére jönnek 

azután 16:2-ben és utón a bunyeváeok,Róluk csak annyi bizonyos, 

hogy horvát eredetűek és katolikusok.Legvalószinüb'o, hogy Boaz- 

nia-Dalmácia vidékéről származnak, erre utal a helyenként felbuk
kanó dalmata elnevezés is.Mér korábban megkezdődött a Dunántúlra 

menekülésük a török elől, de a legnagyobb átköltözés 1622-ben 

volt, amikor lö ferences barát vezetésével több ezer bunyevác 

család költözött át Dalmáciából,Legnagyobb részük Baja, Zombor 

és -Szabadka környékén telepedett le,lS környéken megtalálhatóak 

még az elköltözött szerbek maradványai is, akikkel összeolvadnak, 
tőlük családneveket vesznek át,Innen van, hogy a bunyeváeok egy 

része ma is szerb családnevű,Ugyancsak ez okozza, hogy a bunye- 

vácokat is rácoknak nevezik, pedig tudvalévő, hogy korábban ezt 

csak a szerbek elnevezésére használték,
A boayevácok betelepülésének még egy kisebb hulláma volt, en

nek írásos dokumentumai i3 feanmaradtak.Dujo arkovics és Jaro 

Vidakovics katonai vezetők felajánlották szolgálataikat a hadi
tanácsnak, amely ennek fejében engedélyezte Szegeden, Baján, Ka
locsán és ezek környékén a megtelepedésüket, lnnék alapjául 16ö7w 

szeptemberében b ooo bunyevác települt be.
A bunyevác lakosságot a Fereac-rendi szerzetesek pasztorálták, 

A bajai kolstor fiókegyházai voltak:?elsőszeativán, Bikity, Gara, 
Csávoly, Béreg,Kolluth, Szántóvá, Katymór, Vaskút.Ugyanekkor bu
nyevác parókia volt Dusnokon és Bátyán.?1псз tehát köztük Sükösd, 
s ez azt igazolja, hogy a török alatt elpusztult község a XVII, 

század végén még nem települt újra, és lakói nem a fentebb emlí
tett bunyevác bevándorlási hullámok tagjai voltak.

Sükösd község újratelepítésére a t rök végleges kiűzése és a 

Rákóczi-szabadságharc után került sor.Ekkor ugyanis a török idők
ben a Duna védővonala mögé menekült magyar lakosság is megindul 
vissza az elpuszitott területekre,Sükösd környékén teljesen el-
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pusztult Ságod., Зезауб, Jobbágyszeatmiklas,Korpád.i községeket 
nem is telepitik újra.Ujrafcelepül viszont Bükösd.A telepítés for
rása a Dunántúl, ahová korábban a lakosság meziekült. ekkor telep
szik a Duna mellé Baracska, Bátmonostor, kadaras stb. magyar né
pe^ Sükösd azért maradt J(f:i a felsorolásból, mert közigazgatási
lag nem tartozott a Bácskához.Lényeges, hogy ez a vélemény is meg» 

erősiti a Somogybcl és Bárányából történő telepítést.
hasonló álláspontot foglal el Korger Antal is."Hogy Fest me

gyének a Duna-Tisza közötti részén olyan tarkán összekeveredtek 

az alföldi és a dunai-tiszai nyelvjárásáét beszélő községek, annak 

nyilván a törökök kiűzését követő tömeges települések és telepí
tések az okai.Вács megyébe is csak a törökök kiűzése után került 

a dunai-tiszai nyelvjárást beszélő lakosság, de itt már ismét ösz- 

szefüggö a nyelvjárás területe, mert ez a vidék akkor teljesen la
katlan volt.Keleti szélén, a Tisza jobbpartján van ugyan néhány 

palóc telep is /Zenta, Ada, Monoi, Iéterréve, obecse, Sác3szent- 

tamás/, és nyugati szélén, a Duna balpartján néhány Somogybái és 

Baranyából való telep /Baracska, Bátmoncaastor, Sükozsd/, melyek 

eredeti nyelvjárásuk sajátságát máig megőrizték, 

magyar lakosságának legnagyobb része, zöme, mégis a dunai-tiszai 
nyelvjárásterület ősi területéről húzódott mai helyére.

Ecrger tehát kivételként említi Sükösdöt, amely földrajzi 
fekvése ellenére nem a dunai-tiszai nyelvjárásterülethez tarto
zik, hanem őrzi Dunántúlról származó sajátosságait.

Az áttelepülő magyarokkal települt át a korábban már Dunán
túlra felhúzódó buoyevácság Í3.A gyors beilleszkedést és asszi
milálódási elősegítette, hogy a bunyevácoknak saját értelmisége 

nem volt, nemzeti tudatuk nem alakult ki, vallásuk a magyarokéval 
azonos volt, saját iskoláik sohasem voltak.török után megin
duló elmagyaroaitási törekvéseknek így ellenállni nem tudtak.Bőt 

bennük is élt az a törekvés, hogy ”f elemaiked jenek'* a magyarok 

közé ott, ahol vegyes volt a lakosság, mert bunyevác és paraszt 

azonos fogalmak voltak itt.
oükösd lakóinak bunyevác eredetét megerősítik a népszokások

ban is meglévő azonosságok vagy aasonlóságok.Ádám-hva napjának és 

a karácsonynak a szokásai bunyevác jellegűek: szalmanintéa, a va
csora maradékának lőtéritése fehér abrosszal, Luca napján vetett

CL0 JciCS 111#• • • •

и 14



Io

búza, ebbe gyertya helyzése a karácsonyi asztalra.Az asztal alá 

mindenféle házi eszközt tesznek kukoricával telt kosárban, hogy 

a munkán áldás legyen* igész éjjel fenn vannak, éjféli misére men
nek, a szálaiéban alusznak.

A préló eredetileg farsangi házi mulatság, magyarul fonót je
lent, dnnek megfelelője a sükösdi fonyóbál, amely a lányok, asz- 

szonyok farsangi ünnepe.nagyon komolyan és szigorúan veszik a 

oöjtöfc, nagyböjtben szünetel a zene, mulatság.A húsvéti sonka- 

szentelés, a húsvét hétfői öntözés is Ősi bunyevác szokás.
Az öltözködés és népszokások bunyevác elnevezésű, elemeis pre- 

gaeaa, pruszlik, divér, csutura, sibár stb.
A öükösdre települdM magyarok dunántúli eredetére^néhány nép

szokásban meglévő azonosság.Az általam 195o-baa lejegyzett lako
dalmi éteiköszöntő versek, amelyeket ma is hallani, szó szerint

16megeg, eznek a baranyaiakkal, 

leírása is.Az öltözködésben a röpike és a pruszlik azonos leírású.
A "kisebbik uram'' elnevezés is közös Sükösdön és Baranyában.

Végezetül az is figyelemre méltó, hogy több család viseli őü- 

kosdön a Baranyai nevet.
Mindezeket egybevetve nem feltevés azt állítani, hogy öükösd 

újratelepítése а XVIII. század elején a Dunántúlról történt, a- 

honnan magyar és bunyevác lakosság együtt érkezett.Az üjratele- 

pült községben 1715-ben kezdődött meg a halotti anyakönyvezés.A 

bejegyzett elhunytak családneve teljesen megegyezik a maiakkal, 

mind a magyar, mind a bunyevác eredetiek, ^ehát már együtt éltek.
Az is szembeötlő, hogy a ounyevác családnevekhez mindig magyar 

keresztnév járul, tehát már korábban elmagyaroaodott vagy magya
rosodul kezdő népről van szó.A plébánia £#£ 1719-ben alakult meg, 
ekkor indult meg a teljes anyakönyvezés is./házassági, születési, 

halotti/
A betelepült lakosságnak elég nagy számúnak kellett lennie, mert 

l?4ö-baa már 9í?I lakosa volt a községnek.Kivel Biikösd elszigetelt 

földrajzi környezetben feküdt, bunyevác lakainak nem volt módjá
ban kapcsolatot teremteni dusnoki rácokkal, s mire a község mai 
helyére került, teljesen elmegyarosodott.Abbé az irányoa fejlődött 

amiatt is, hogy föidesura a kalocsai érsek volt, aki egységesen 

katolikus jobbágyokat akart, akiknek egyetlen temploma van.

hasonlóan megegyezik a keresztelő
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Az ujratelepült község lakóiról szólva még agy körülményt kell 
megemlítenünk,A aükösdieket a környező községek lakói “muszkáknak" 

nevezik.Aár pedig az ilyen, hagyományon alapuló elnevezésekben kell 
falam! igazságnak is lennie,Muszkának a kisoroszokat vagy ruthéae- 

ket nevezik népi~sen.Ezek pedig Abaüj és Jorsod megyében teleped
tek meg Magyarországon*Innen aztán a belső migráció 3orán 1744-ben, 
majd 1765-57 között nszak-Sácséflcába is eljutottak, főként kuczura
és Keresztár helységekbe, ahonnan rajokat bocsátottak ki a kornyék- 

17' üievük már az ideköltözé3kor is teljesen elmagyarosodott»Sós, 
Gubás, Kecskés, Pásztor, Szilágyi, Erdélyi stb 

neveken пел érződik a kisorosz eredet.Mucsonybaa még a <IX,század 

végén is emlegették, hogy testvéreik lementek a rácokhoz az alföld
re,Asszonyaiknak fő Ш foglalatossága a kendermunka, a fonás-szö
vés, Pz Süköödre is igen jellemző volt egészen az utóbbi időkig, 

Nyilvánvaló, hogy ezekből a kisoroszokból Sükösdre is települ
hettek, ez lehet a musfcka elnevezés reális alapja,

A lassan rendezett viszonyok közé kerülő községnek azonban nem so
káig volt nyugalma,Igen gyakoriak voltak a szabályozatlan Duna á- 

radásai, amelyek egészen a mai községig, a magaspartig változtat
ták tengerré a lapályt, és a községet teljesen elzárták a külvi
lágtól. Az 1797ц májusából származó robotösszeirások arról tanús
kodnak, hogy a víz elleni védelem nagy erőket kötött le.Az össze
írás szerint ezekben a napokban hatvannál több kocsis é3 ötvenöt 
gyalogos jobbágy 2o3 robofcnapot teljesített a töltések munkáinál 
Kalocoán.iNyilván azért ott, mert a víz az érseki földeket veszé
lyeztette.A község védelméről nincs adatunk.A megismétlődő árvi
zek miatt az érsekség és a hatóságok elhatározták, hogy áttelepí
tik a községet olyan helyre, ahol nem fenyeget árvízveszély.

Erre pedig kiválóan alkalmas x±1s volt a baja-keceli magaspart, 
amely teljesen ki van zárva az elöntés veszélyéből.Indokolttá tet
te az ide települést az is, hogy a magaspart peremén egyvimzódott 
végig, amely lehetővé tette az összeköttetést a külvilággal észak
ra és délre egyaránt.Az említett üt mentén állt a íóromkereszt 
csárda, amely a közelében lévő kálvária fakereszfcjeiről kapta ne
vét. E csárda még az 195o-as években is megvolt, s épületét az idő
sek müifj "láromkeresztnek mondják.

Megindult tehát a feltelepítés, mégpedig a csárda köré, ahová

re.
tehát a család-•»
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már ldo9-től kezdtek szállásokat építeni azok, akiknek itt a ho
mokos magasparton szőlőjük volt, mert a lapály kötött talaja sző
lőtelepítésre alkalmatlan volt.A lakosság feltelepítése nem ment 
könnyen, mert így távol kerültek eddigi földjeiktől a birtokosok, 

lölo—ben indult meg a felköltözés, de ldl4-ben is csak mintegy 

száz pár, a lakosság egyötöde lakik az Új-Sükösdnek és Háromke- 

resznek egyaránt nevezett községben, 
költözteti a plébániát, megkezdik a templom és az iskola felépí
tését, hogy megszilárdítsák az új községet.A fel nem települt la
kosság egy része osükösdön maradt az ottani érseki uradalom mun
kásaként, más része szétszóródott a környező pusztákon.

A közéeg további sorsáról Fényes ölek munkájában a következő
ket olvashat juki'^agyar falu Pest-bolt vármegyében, Bajahoz két 

órányira.$o év óta dombon fekszik.Népessége 2903 katholikua, kik 

óalmátok váltak, de már jobbára elmagyarosodtak.Katholikua parókia 

és templom.Birtokosa a kalocsai érsek.
Pesty Frigyes a község földrajzi neveit megörökítve a követke

zőket Írja a községi jegyző jelentése alapján:1"0
"Lanyisnya - erdő és kaszáló,
Turity göröad, Verolog, Linyasitza, Sirakopoja, Vutsitnopoja, 

Biriszttg, űontrakositra,- mind lapéjós, hajdanta vízéllásos é3 

részben nádas helyek voltak, jelenben Szánttó és Kaszálló földek. 

Labuditza, - hajdan vízéllásos, nádas, jelenleg közlegelő.
^opoja, Purát3ik, Eásztovás, Vutsinhát, Grovnihát, Hivnitza, Jezer, 

Klioza, óva, Ságod, Nepila, C’onstantina, Krotistya, Pávieduna, Du- 

bokadoliaa - hajdan is, mint jelemben mind megannyi homokos és 

hegyes szántóföldek.
Ezen elnevezések is eléggé bizonyítják, hogy hajdanta сзаки&ап 

rátzok voltak Sükösd község lakósssai, kik most már egészben elaa- 

gyarosodtak." /Jegyezve löo^.dec. Jo. Osváld jegyző, Kincses János
bíró/

A község legfőbb megélhetési forrása a földművelés és az állat
tartás volt és maradt.A feltelepülés utón birtokba vett külső ha
tárban ilyen dűlőnevek utalnak a külterjes állattartásra: Borgyú- 

jórás, ökörjárás, Parhacsapás, llidegállós.Legfőbb jellemzője a kis
paraszti gazdálkodás volt, mivel az érseki uradalomhoz csak a ré
gi község környéke, usükösd tartozott.Az új község határét a fel-

lo 4z érsekség lbl5-ben föl-
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települők között osztották szét.Egészen a termelőszövetkezetek 

megalakulásáig szinte mindenkinek volt valamennyi földje, még az 

iparosoknak is.Természetesen a paraszti rétegződés Sükösdön is e- 

gészen jól kivehető volt.Megtalálható volt mindhárom réteg* a sze
gé ayparásztság, a nagyszámú középparszt és a nagygazdák rétege, a- 

kiket egyszerűen gazdagoknak neveztek.étivel a kisparasztok is szí
vesen számították magukat a középparsztok közé, ez volt a legna
gyobb réteg.oükösdon nem is annyira a birtok holdakban mért nagy
sága döntötte el a hovatartozást, hanem az is, hogy melyik határ- 

részben feküdt a birtok.A külső határ nagyobb része gyenge minő
ségű, laza, homokos talajú földekből állt.Szén a részen a szántó
földi művelés nem sok eredményt hozott.Szért itt szőlőt telepítet
tek, erdősítettek, nagy legelőket hagytak, tehát külterjes állat- 

tenyésztést folytattak.Az ún. belső .xatár, amely a mai községtől 
a Dunáig terjedő lapály, jó minőségű, kötött, bariba talajú, búza- 

termesztésre kiválóan alkalmas, de más növényből is legalább a két
szeresét adta a külső határinak.

A gazdálkodásban és gondolkodásban a hagyományokhoz való ra
gaszkodás,sőt a konzervativizmus volt jellemző a községre.A föld
művelés eszközei és technikája apáról fiúra öröklődtek változta
tás nélkül.A falu egészen a felszabadulás utáni időkig zárt, múl
tat őrző világ.Szokásaiban, hagyományaiban rendkívül erősen kötő
dött a múlthoz.Az öregeknek feltétlen t-kintélyük és döntő szavuk 

volt az együtt élő nagycsaládban.Persze ezt azzal is biztosítot
ták. hogy csak halálos ágyukon végrendelkeztek vagyonukról, addig 

mincen az ő nevükön volt.A házasságok szigorúan a vagyoni tagozó
dás alapján köttettek, ettől eltérő hézaőodás ritkaság számbaxaacaJE 

ment.Különösen a közópparszti réteg félt birtokának elaprózódásá
tól, ezért gyakori volt körükben az egyke, akit ugyancsak egyké
vel házasítottak össze.

A sükösdi parasztnak szinte egyetlen célja volt: tovább növel
ni a birtokot.Mindent ennek xendelt alá, ennek következtében saját 

valódi lehetőségeinél sokkal rosszabbul élt.Ruházkodásban, lakás
ban igénytelen, de sokszor még a táplálkozásban is, hogy a csirkét, 

tojást, terményt piacra lehessen vinni.Egészen a közelmúltig lát
hatóak voltak az olyan gazdabézak, amelyeknek lakórésze alacsony, 
vert falú, náddal fedett, az istálló és gazdasági rész magas, tég-
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Iából épült és cseréppel fedett*
A termények is hagyományosak voltak* gabonafélék, kukorica, 

krumpli és néhány takarmánynövény*A kertészkedés vagy a gyümölcs
termesztés ismeretHtlen volt.üz utóbbit a szőlőben ültetett szil
va-, meggy- vagy diófa jelentette.!) j szint jelentett a paprika
termesztés, amely Kalocsáról terjedt el a harmincas években a kör- 

nyéken.Azzal is igyekeztek, fokozni a paprikatermesztő kedvet, hogy 

paprikamaimot létesítettek.így az intenzív művelést kívánó növé
nyek közül őükösdön a paprika járt elöl.A tilalom ellenére virág
zott a paprika házi feldolgozása és értékes!tése./vd. küllők-külük/ 

Hajdan, a régi községben , a természeti adottságokból követke
zően virágzó vízimolnárkodás folyt, amelyet a hengermalom váltott 

fel.De a mai hengermalom előtt is volt a régi községnek nem víz
zel működtetett malma, mert egy löll—ee Diariumban olvashatjuk a 

következőket*
"Helység száraz malmáoul jött vám fölmérettetvén, esett az Hely

ség részére amint az malom rováson látszik 

ta búza, 9 mérő rozs, 1 mérő zab”
A község mai arculatát a nagyüzemi mezőgazdaság és a közeli ba

jai ipar határozza meg.Rendkívül szembeszökő és dinamikus a válto
zás a falu külső képében, a lakosság életmódjában és gondolkodá
sában.Az igei eredményesen gazdálkodó líosszűhegyi Állami Gazdaság
ban és az egyesült Május 1* téeszben már az ipari munkához közel 
álló mezőgazdasági munka a jellemző.A gyengébb talajú kül3ő határ
ban hatalmas szőlőültetvények és virágzó gyümölcsösök biztosíta
nak aunkaalm&t és biztos megélhetést.

De a sok örvendetes változás azt is jelenti, hogy pusztulóban 

vannak a hagyományok, kiveszőben a régi élet eszközei és szavai, 

ezért szükséges az összegyűjtésük, míg nem késő.

3 pozsonyi mérő fcisz-
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A KÖZSÉG NXELVÉNEK HANGTANI ARCULATA

1. Dolgozadbom e fejezetében bemutatom a község nyelvjárásának 

hangrendszerét, azokat a fonémákat, amelyek részt vesznek szavak 

és toldalékok hangalakJának felépítésében, és ennek következtében 

Jelentésmegkülonböztető szerepük van.
Foglalkozom az egjes fonémák gyakoriságával, vagyis azzal, hog^r 

a nyelvjárás egy-egy magánhangzója mely köznyelvi mgh-nak vagy 

hangkapcsolatnak a helyén Jelentkezhet, s azt is igyekszem leír
ni, hogy az adott Jelenség milyen hatása.

2. A mássalhangzók vizsgálatéban nem követem a gyakoriság-vizs
gálatot, tűinek oka, hogy sok az elszigetelt, vagy csak néhány alak
ban előforduló megfelelés, amelyet tipizálni lehetetlen.üzért az 

egyes fonémák helyett a Jelentősebb tendenciákat tárgyalom, hogy 

ezzel alkossak képet a község nyelvének mássalhangzóiról.
5.A fonémák vizsgálata előtt foglalkozom egy olyan tendenciá

val is, amely rendkívül Jellemző a község nyelvére.Ez a szótagzá- 

ró 1 kiesése.Különböző hangtani helyzetben vizsgálom a Jelenséget, 
mert nem azonos módon megy végbe.

4.Külön tárgyalom az alaktani kötöttségű hangtani sajátossá
gokat, amelyek szintén igen Jellemzőek Sükösd nyelvére.Dolgozatom
nak e része tehát nem alaktani szempontú, hanem hangtani.

A HANGRENDSZER

5*A sükösdi дуelvJárás a következő fonémákat ismeri*
Rövid mgh-k: u, ü, i. o, ö, ö, a,e 

hosszúak í u, о, 1I ó, o, é, a, a, e
hsh-k* mint a köznyelvben

Tehát mind a magánhangzó- mind a mássAAhangzó-rendszer teljesnek 

mondható, sőt a köznyelv íez képest gazdagabb is az e, e, ä használa
ta következtében.

5*l«Az idősek beszédében tisztán hallható az a hang is# lem sza
bad fonémaként, csak meghatározott hangtani helyzetben, mégpedig
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az á előtti a nelyén*Tehát ilyenképpen* apád, Csanád, tísáláa, 

anyátok, madár, Kanális, kaszáló, Káténk, sarágja sfcb*
De* kapa, kasza, apa, kazán stb

A 8ZÓTAGZAKÓ 1 KIESESS

G.fíz a jelenség igen erős tendenciaként jellemzi a község nyelv
ié ráaát,Minthogy a realizálódás sok tényezőtől függ, /szófaj, szó
tagszám, hangtani helyzet stb,/ a kérdést több típusba sorolva 

tárgyalom,Az egyes típusoknál felsorolt szóaoyag nem jelenti a tel
jes adatolást, de jelzi az arányokat, vagyis az adatolás mennyi
ségéből következtetni lehöt a tendencia erősségére,

A, A s zótagzáró J^a szó belsejében
a,Rövid mgh$ 1,

Az esetek nagy többségében ilyen hagtani helyzetben az 1 pót- 

lónyulással kiesik, aás esetekben viszont megmarad, 
fis —ol típus* bőha, boti, dogozik, főt, gyócs, hód, hónap,

ódal, ódalt, óvad, póc, nyóc, szógál, óvaszt, ócsó, óvas, ót 

damha^pcxhÉ|xxhrtgf 

de: oltár, zsoltár
-öl típus: bőcső, főd, kőt, fcftá, szömődök, ködök, tőt, tőcsér, 

vógy, ződ, őtözik, kőcsön, gyüraőes 

des fölhő, fölső, ímölgős,tölgyfa
-alsE típus: az 1 nem esik ki, következetesen megmarad 

tehát* alma, alaszik,alkuszik, halkan, szalma, talp 

-ul típus: kúdús, csurdútig, kúcs, múva, nyúkál, műt, borúfcos 

•ágyéb: szíva, szésö,
de: selmöt,ka±p, nyelv, heltelea,első, belső, sporhelt 

b,Hosszá mgh+1
átajába, áxaos, ámodik, édögél, néku, nyáka,sz»áka, széső, páca, 
kijét , vátott,
de:áld, áldás, áldomás, példa, méltósága

B, Aazótagzáró 1 aszó végén 

a,Rövid mgh+I kapcsolatban egytagúnk végén az 1 többnyire megma
radt bal», fal, hel, hal, hall, nyel, kél, mékhal, nyal,
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ill, öl,
De következetesen kiesik az 1 a kell igében* kő, valamint a föl 

igekötőben, ha uténa msh# következik: főmén, főkel, vagy ha az ige 

után áll* ”áj fő, mgny fő, kéj fő**# lagénhaguzó előtt megmarad: 
"£üát föláll, fölül”

Az el igekötő hasonlóan viselkedik*”émönt, étört stb.” az ige 

után állva jé vagy e lesz:"gyere Jé, vöd é”
b# Rövid mgh'4 1 több szó tagú főnevek végén rendszerint megmarad: 

ököl, bival, gőböl, hívei, piihöl, pörsöl, pokol, angyal, kazal, 

asztal, kengyel, tőivel), szakáll, ridikül, ódal 
Kiesik* akó, jászó# Hasonló a helyzet a köznyelvi -ly végű sza
vak egy részében* göröndő, borbé, pöndő, konkó, tengő, törkő

c. Rövéd mgh + 1 hangkapcsolat több szótagú igék végén következe
tesen megmarad, de az 1 hatására a magánhangzó megnyúlik* 

abriktöl, ajvékól, dincől, gézól, főbőről, dörgöl, gajdól, emel, 
legel, guksól, gyüszmékől, hajúi, karistól, megirdól, kerül, 

pörköl, füstöl
d. Hosszú mgh +• 1 szó végén a főnevekben#Az 1 megmaradása hasonló

a rövid magánhangzó + 1 esetéhez:
bél, nyél, nyál, kanéi, fonál, szál, szél, dél, nyúl, ól, váll,
tál
A fél, 1-je azonban következetesen kiesik* fé kiló 

e*Ho3ssú mgh 4 1 igékben#
Alapalakban az 1 következetesen megmarad* fél, akadál, bankói, 

csinál, cincál, csupél, gusztál, hál, kínál, kodéi, komeadál, 
szól, dúl, hül, nyúl, pucái, fői, ayől, híl, él stb, 

f#Az -X /-ul, -ül/ képző szó végén.
Igék alapalakjábaa az 1 mindig megmarad* hizlal, fülel, szögéi, 

gurul, dobói, tanul, árül, áspál, firhangól, abál, csócsál, 

danól, duncól, faról, ráncól, igényol stb.
Főnevekben* födél, kötél, fonál 

g.Az 1 névézóregokban
Részletes kifejtését lásd az alaktan határozóragok c# részében# 

h#Az 1 a határozószókban •
Ezekben mindig kiesik a szó végi 1, és helyette megnyúlik a 

mgh, sőt több esetben a szó belsejében álló msh. is# 

allú /alul/, alá, /alól/ bellü, föllii, hátú, koröaztü, ki'

^ SXSG53

,

Mi£
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körubellut közzé, magátá, mentu, meru, naggyábu, nappá, röggé, 
néku, okka-aóddá, részibü

C.A szótagzáró 1 toldalékok előtt
a.A főnevek közül azok, amelyek alapalakban megőrzik«« az 1-et, 

éltaléban megtartják toldalalékok előtt iss
Pl:balra, ököllé-, bivalt, híveit, bálba, kanálnyi, pörsölbe, ó- 

dalt, helbe, fijatalság, ólba, nyálat, fonalat, kötélre 

de: here
Amelyeknek alapalakjában 1-es és 1 nélküli változat is van, 

azokban agh-vai kezdődő toldalék előtt az -1-es, rash-val kezdő
dő előtt az 1 nélküli változat jelentkezik:
Pl: aztalon, asztalok - asztalra vagy asztara, fé kiló , feles 

A csak 1 nélküli változatokban ilyen kettő ség nincs, tehát: 

borbénó, Doi*Déná, borbét, pöndőt, törkőre, akóba, jászóba
b.Az igék esetében eredetétől függetlenül kiesik az 1 msh-val 

kezdődő toldalékok előtt:
Plícsinája, árúkodik, legetet, fűiét, danótak, hitam, permetőj, 

kaszáná
de snyalta, mekhalt

Magánhangzó előtt természetesen megmarad az 1: 
gondolom, csinálok, hílünk, permetölő, kaszálás

D.T anulságok.
a. Szó belsejében аз 1 kiesése névszókban és igékben eléggé ál

talános, de nem következik be mechanikusan,Az 1 kiesése mindig pót- 

lonyúláasal torténik,Leggyakoriob az -ol, öl, -ul típusban, de eb
ben sem kivétel iílkíili.Az -al,-el típusban nem találtam rá adatot, 

s ritkán fordul elő az -11 típusban is,
b. ózó végén igékben eredetétől függetlenül következetesen meg

marad az 1 , de a több szőtagimkban az előtte álló magh-t rneg- 

nyújtja.Az 1 kiea©áseb вupán a kell igében következik bef de a tol- 

dalékos alakokban megjelenik: kölet, kölene, kölött
c. Gzó végén névszókban általában megmarad az 1, kivéve az akó, 

.iászó szavakat, valamint néhány olyan 1 végű szót, amely a köz
nyelvben ly-ra végződik: borsó, göröndő, poadő, konkŐ, tengő, tor-
kő.

d.latározószókban, névutókban, és határozoragokban az 1 kiesése 

következetes és rendszerint pőtlóayulás. al párosul: 

állá, follS, raüvii, házbú, részibü, зшж asztalra, Pistáéktú
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e.Toldalék előtt eltérő az igék és a névszók viselkedése.Igékben 

eredetétől függetlenül kiesik az 1 msh-vai kezdődő toldalékok e- 

lŐtt.Főnevekben megmarad az 1, ha alapalakjukban is megvan, kivé- 

ve a hel szóban.A csak 1 nélküli változatokban toldalékoláakor 

is hiányzik az 1, /borbáné, pöndőt stb./

A „íAGÁIUA/idZuK GÍAKDRIüAOA

7.Dolgozatomnak e részében azt mutatom be, hogy az egyes mgh-k 

jelentkezése milyen eltéréseket mutat э köznyelvhez képest.Bemu
tatom, hogy a nyelvjárás tárgyalt mgh-ja milyen más köznyelvi mgh 

vagy hangkapcsolat helyén jelentkezhet, illetőleg a vizsgált mgh. 
helyén a nyelvjárásban milyen más mgh. állhat.

Az egyes ragh-k tárgyalását lényegében azonos formák szerint 

végzem el.Először mindig felsorolom azokat a megfeleléseket, ame
lyek az adott mgh.gyakoriságát a nyelvjárásban növelik, majd e 

megfeleléseket dokumentáló adatokat,Egy-egy szócsaládból azonban 

csak az alapel&kokat adom,» meg, a származékpkat és összetételeket 

nem.Egy-egy megfelelést a teljes szóanyaggal igyekszem dokumen
tálni, ahol a sor folytatható, stb-vel jelzem.

A gyakoriságot növelő megfelelések után mutatom be az adott 

mgh. gyakoriságát a nyelvjárásban csökkentő megfelelésieket.
A köznyelvhez való viszonyítás természetesen nem azt jelenti, 

hogy az adott formákat a köznyelvi alakból vezetem le.Célom a 

nyelvjárás szinkron leírás*^ a ehhez használom segédeszközül a 

köznyelvhez való viszonyítást.

Az i gye korslgÉsrisága

Ö.Sükösd ц/elvében i fonéma a következő köznyelvi fonémák he
lyén jelentkezik: i, e, é, ü, ü, ú, u, o.Mivel a felsoroltak kö
zül különösen az éJi viszony sok morfémát érint, ezek az i gya
koriságát jelentős mértékben növelik.

kny. i .- nyj, i t disznó, kiló, küdi, tiió, visz stb,
’* i : cigerita, hetis, girízd, klnyér, erigy, 

messzi, Ágais, gilice, igenyös, ridikül, 

szüld stb,
” i í fejire, apránldLnt, enyim, egyvégtibe, krep- 

szatin, végtire stb.

ff JÖ

" 4
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kny. ü - ayj. i s kilső, izén, kliséi főd, biciglikilső 

" i - ¥ i I miüt
rt i * lik, likascaerép, disznajik, nálik 

i, * hossz!
i, г abrincs, lapicka, licspocs 

Az idősek beszédében az egyes szám személyi! tárgyas rago
zásban a -^a helyett többször hallani i-ts akar!, csinál!, mond!

ö,l* Az i gyakoriságát növelő megfelelések .mellett a gyakori
ságot csökkentő megfeleléseket is talélunk.Ezek száma nem nagy, 
szinte teljesen a felsorolandó szóalakokban fordulnak csak elő. 

kny. i - nyj. ü s üdő, dologiidő, üdős, ügön /hsz./ üng 

4 i héja, késér, kázsmér* amég, mindég 

*' - " i í hivatal, hivatalos, igényől, igéntelea,
írigyől, dicsér 

" - " 8 * ösmer, ösmerős
ö,á.Összegezés* a község nyelvjárásában az i fonéma gyakoriságát 

főként az eíi és az é*i megfelelés növeli, s a gyakoriságot csök
kentő tendenciák ellenére egészében az i megterheltsége nagyobb 

a köznyelvinél*

tf ü “
i - " 

2- "

II

f»

ff

If

Az u gyakorisága

9.A község nyelvében u fonéma a következő köznyelvi fonémák 

helyén fordul elő:
kny. u - nyj. u s falu, lukas, katula, uras, у ufó., mutat stb, 

n \i : búj tár, búkor, bokréta, csutura, duruag, 
kukurikól, hun, kukorica, kuffer, ustor, 

ujan, muatoha, nyuszola, szurdok, vánkus, 
pucok, pucoktúrás, otthun

kny*4 - ny j. u : suj, sujos, csúnya, búza, szúnyog, ocsu,
nudli, úszkál, nusvét stb.

” ó - n u * rulam, rulad, rula, rólunk, rulatck, ruluk 

9fi.Az u gyakoriságát csökkentő megfelelések a következők* 

kny. u - nyj. о s onoka, cakompak 

'* ul - " ú s allú, csurdútig, hátú, kúcs, mutkó, nyá
kéi, túsó stb.

£ -
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kny. u - nyj. ú : kudus, kúaul
“ 3á

9,2. A köznyelvhez képest az u gyakorisága nagyobb a község 

nyelvében, s ezt főként az o:u és az diu megfelelés növeli.A csök
kentő tendencia is inkább időtartam-beli,/u:ú/

Az ü gyakorisága

lo.Az ü fonéma a község nyelvéoen a következő fonémák helyén 

jelentkezhets ü* ü, ö, ő, i, é.kivel a gyakoriságot csökkentő meg
felelések nem nagyszámúak, igy az ü a köznyelvinél sokkal gyako
ribb fonéma.különösen erős tendenciát mutat az öíü megfelelés*

ltny. & - nyj. ü s küllő, gyerünk, ügyes, ürü, ürge, gyarökük,
ürge stb.

" ü s kümüves, szüzdohány, tüszkíi /tűzkő/
Ü * büfög, cüvek, gyün, gyükér, gyütmont, kö

ves, füfeyürész, nyüszörög, gyüvöre, sövény, 
szövök, szövőszék, ösztöke, turul, törüköző 

kny* & - nyj. ü : belőle, felőle, ükét, iitet, tőle
i - " ü « üng, üdős, ügön /nagyon/ üdőjárás, bürgeri, 

dclogüdő
A - " « : szürü

10.1. A gyakoriságot növelő megfelelések mellett néhány csök
kentő megfelelés is van, de ezek elsősorban időtartambeliek*

kny. ü ~ nyj. l_s hívei, hivelös, hivókúj
" 4 * fuzes, aranfüzeo, röpül, ül, fölül /i./Аь

" Üi - " üt bellii, föllÜ, /hsz,/ fölÜ, /nu./ körösztu,
nékíí, kiütek, kivü, körübellu, ledüt, südő

10.2. A gyakoriságot növelő tendencia sokkal erősebb a község 

nyelvében, mint az ü fonémát csökkentő.sünnek következtében az ü 

gyakorisága a köznyelvinél erősebb.

" i - 

* & - "

tt

и

H »I

Az a gyakorisága

11... ivói a nyelvjárásban az e leíjgyakrabban a köznyelvi e 

helyén fordul elő, ezért a község nyelvében nosa jelentős a gya-
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a gyakorisága, mert az é helyén legtöbb esetben ö fonémát ejte
llek.áz é leggyakrabbab vegyes hangrendu szavakban és egytagúnk
ban fordul elő.A gyakoribb megfelelések*

kay. e, - ayj. ё * ne, lé, még, se, betyár, gyertya, dérók,
deszka, szecska, lé'kvár, lehet stb. 

e : velia 

jé * éppen
i - " 

á - "tt

Az о gyakorisága

l2#Az о fonéma a község nyelvjárásában a következő fonémák helyén 

állhat* o, a, u, á.A gyakoriságot növelő tendenciák mellett ugyan
akkor sokkal erősebbek a gyakoriságot csökkentő tendenciák, tehát 

a köznyelvinél kisebb gyakoriságú a község nyelvében az о fonéma,
kny. о - nyj. о s gond, gyomor, hoz, sodor, szobor, orvos,

vacsora stb.
o. * borozda, uyavoja, magos, mangolica, motring, 

kanora, lábos, lábom 3tb.
* borozda

12,1.A köznyelvi alakokhoz képest igen sok esetben jelentke
zik az о fonéma vagy о fonémát tartalmazó hangkapcsolat helyen 

más hang.Az о gyakoriságát csökkentő megfelelések:
kny. о - uyj. i, * abrincs, lapicka

Л * akér hun, during, hun an, csurog, kuffór, kú
pért a , kukurikúl, kukorica, nustoha, uyuszo- 

la, nyuszoló, ujan, búkor, ustor, otthun, $ 

puzdárja, pucok, vánkus, bujtór, csutora,
3surdok

kay. oly- ayj. 6 * bagó, garabó, kőnké,
ó, s átlából, fogasól, főráncól, jusséi, kormány, 

gajdól, harákól, stb.
ó : beót, danógat, hurcókodik, fájdója, fóűo- 

zás, tódá3, főt, bót, gyócs, jéssó, akó, 
ódalt, kocsiódal, óvas, nyóc, stb. 

a : bagja, hombár, kábák, magyaró, kolbász
'* e, * gélva, gélvás

tt a —

»t *- "

I» • t

It £
tt 2l - "

t» Ä- U
£ -и
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kn,y. oi - nyj. ú * kúdús, kúdúl, kukurikút, hajút, tava
ó : akkó, máskó, mikó, mútkó, ujankó stb. 

náromszó, haccó stb.
иor —

" 4 * marók
á * sarágja

A -
" 2. - "

12,2.Az о fonéma gyakorisága tehát a köznyelvinél sokkal ki
sebb. Különösen az oiu és az olló megfelelés, valamint a —kor és 

szór határozórag -kó, -szó realizációja csökkenti jelentős mér
tékben az о gyakoriságát a község nyelvében.

Az ö gyakorisága

15.A község nyelvjárási, hangtani sajátosságai közül a leg
szembetűnőbb az ö gyakorisága.Annyira elüt a környező községek 

nyelvétől, hogy azok lakói a sükösdiek nyelvét így caúfoltáki 
”ötem, vötem, teremtotem.”

A köznyelvi ё helyén általában ö jelentkezik, kivéve néhány 

egytagú szót, amely é-vel hangzik: ege/, lé. ne, meg, te. se. 
valamint vegyes hangrendüt: szerda, deszka, ■•■éré'nda. pyért.ya. 
hernyó. lekvár, szecska.ISlőfordula néhány e-s alak isi derék. 
szegén:/. azegénaég.

Az ö-zés többféle hangtani helyzetben fordulhat eló.
13*l.Kgytagú, hatályos helyzetben*

bögy, csöcs, högy, lösz, szód, szöm, tösz, rost, rönű, 

vösz stb.
15,2.Több tagúnkban, hangsúlyos helyzetben*

böcsül, bötü, csöngő, csopü, csönd!tós, köröszt, pocsét, 

szödör, pöndő,öszik, ötét, övőkanál stb.
15«3*'föbb tagúakban, hangsúlytalan íelyzetben*

bérös, betegös, cseröanye, díszöa, ecetös, embör, ódös, 
égött, epör, értékös, felvetődik, fényös, féször, köröszt, 

gyerök, részög, szereleöm, teröm sto.
13*4.Az 1 előtti ö-zés az 1 nyújtó hatására ő alakban reali

zálódik*
tt dincől, ebédöl, énekől, érdemül, főhyől, irígyől, 

lefetyől, pöndő, fe&ckó) szemétől stb.
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13,5*A gyakoriságot növelő tendenciával szemben ugyanakkor ér
vényedül egy jóval gyengébb, de mégis meglévő csökkentő tendencia. 

Szele közül a megfelelések közül különösen az öl*ő és az ölő csök
kenti jelentősebb mértékben az ö fonéma gyakoriságát a község nyel- 

vében.A gyakoriságot csökkentő tendenciák!
£ ч nyj. £ * gyün, gyükér, idegyüvet, gyütmönt, sütét 

gyüvetel, gyüvőre, üsztöke, üvé 

öl - " £ * főd, főbíztat, főmén, fődiepör, gyümőcs,
kőteközik, libaződ, lüvődöz, mé'gőt, tőt, 

őtözik, tőcsér stb.
kay. £ ♦ nyj. £ * gőböl, kőrmönet, tépől, porol valamint 1.

a 13.4 alatti 1 nyújtó hatását.
4 - " £ t küves, küvesút, nyüszörög, lüvölde, lüvö-

döz, fcürúl, tüve 

" оЛ.якзс- " £ t bÚt, bíitől, nagybat
" Üly. - " £ * törkő

13.6.AZ ö gyakoriságát csökkentő megfelelésekkel szemben sok
kal erősebb a gyakoriságot növolő tendencia.A község nyelve lé
nyegében független ö-ző, nincs haugtani helyzethez kötve az e ö-vé 

válása.Előfordul egytagúakban, több tagúakban hangsúlyos és hang- 

súlytalan helyzetbea egyaránt.

kny.

t*

*»

Azac a gyakorisága

14.A köznyelvhez képest a magánhangzók közül az a fonéma mu
tatja a legkisebb váltózást.Gyakorisága majdnem megegyezik a köz
nyelvivel, csupán néhány elszigetelt alak növeli vagy inkább csök
kenti gyakoriságát*

kny. a - nyj. a s kapa, kasza, kaoát, arat, uarát, akkó, stb.
£ - ” a t bagja, hambár, kábák, kalbász, magyaró

14.1,Néhány megfelelés csökkenti az a fonéma gyakoriságát*
kny. a - nyj. ä * ara

a - " 4 * kácsa, kána, kázsmér
a - '* £ ± magos, mangolica, motring, nyavoja, lábos,

lábom, lábod
a - " 6 : főválól, átlából

•»

n

«*

»*
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kny. - nyj. Ж * loppá, avvá, lakát, nappá, okká-módda,
sarát, lapáttá stb. 

jj : hajúdozikla- "Дни
ff

15*összegezés* a rövid mgh-k gyakoriságában a köznyelvhez képest 
legjelentősebb az Ж megteheltaége és az о fonémának a köznyelvi
nél kisebb előfordulásává rövid magánhangzók aranyál? általában 

csökkenti az 1 erős nyújtó hatása, illetve az 1 kiesése követ
keztében fellépő mgh-nyúlás•Az oiu és az öiü megfelelések elég
gé nagy száma miatt egészében kai nagyobb a zártabb magánhangzók 

aránya a község nyelvében, mint a közoyelvbea*

Az i gyakorisága

15,A hoeszu magánhangzók gyakoriságában kevesebb az ellenté
tes tendencia, mint a rövidekében.A rövid mgh-k esetében a gya
koriságot növelő tendencia mellett szinte kivétel nélkül megta
lálható a gyakoriságot csökkentő is.A hosszú mgh-k esetében a 

legtöbb esetben a gyakoriságot növelő megfelelések sokkal jel
lemzőbbek. Az i,ú,íi,ó,Ő esetében a csökkenést eredményező megfe
lelések száma elenyésző, míg a gyakoriságot növelő tendencia e- 

léggé erős,Egyedül az q. gyakoriságának csökkenése jelentősebb,
17.A község nyelvében az i a következő fonémák helyén for

dul elő*
kny, i - ayj, í J csíp, csipöl, bízik, kijó, kímél, kivü,

épít, szil stb,
4 - " is ímölög, níz, nízelődik, gyikény, penísz,

peniszlös, hibér
ff

'* í : girízd♦» e -
i - " 4 8 csíbor, csiger, csikorog, csipa, csípés,

dícsér, fínyás, hivatalos, igény, irigy, 

íbtás, irtó, pacsirta 

kny. ü - nyj. 4 s hívei, hívékúj, hívelöspaprika
17*l#Az i gyakoriságát csökkentő megfelelésre nem találtam 

adatot a község nyelvében.
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Az ú gyakoriséga

ltí.A község nyelvében az ú fonéma a következő fonémák és hang
kapcsolatok helyén fordulhat elő*

kny* ú - nyj. Ú * bútort gyút, gyútós, nyút, brgyú, vargyú,
túsó stb*

n ó - " д * rúzsa, úta, feurú, miúta, Ruzsi, azúta,
réguta

-ból,-ról,-tól* -bú,-rú,tu
szobábú, hazurú, hónaptu 

kn-y.ol - nyj. ú s k.udi'il, kúdúst távúrú, távú 

" ul - ” д * árúkodás, boldogút, allú, rosszá, hátú,
egurút, megjavút stb.

" 2. - " ú * fújt, fújtós
" u t borul, fakul, gurúl, kúdús, utál, úayl, 

új /ujj/ &U>.
Az 1 nyújtó hatása következetes*

M -

18.1.Az il gyakoriságát csak a következő néhány szóban talál
ható úíu, ú*i illetve utó megfelelés csökkenti*

csúnya, suj, szúnyog, búza, úszkál, savanyó, savaayóság, hossz!
18£2,A község nyelvében az ú gyakoriságát nagyban növeli a ha

tározóragok -bú, —rú,-tú megoldása, valamint az ul haagkapesolat 

1-jének kiesése következtében fellépő nyúlás és az 1 nyújtó hatása.

Az u gyakorisága

19.Hasonlóan az ú gyakoriságához, az ü esetében is a gyakori
got növelő megfelelések száma elég nagy, s a köznyelvinél erősebb 

a község nyelvében az ü fonéma megterheltsége.A következő кжщ
fonémák és hangkapcsolatok helyén fox*dul elő*

kny. & - ayj. i : tetű, fűrész, fésű, gyűrű, tű, söprű, tűz,
gyűt stb.

& - *' i I kű, ű /sznm./, ménkű, űk, űneki, lül, gyep-
1Ű, kaszaku, felŰ /felől/

-bői,-ről,-tol : bű,-rű,-tü
kezibü, fődrü, ettü, miadöuöstü stb.
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Az ó gyakorisága

21.A közóég nyelvében ó a következő fonémák és hangkapesola- 

tok helyén fordul elő*
& - nyj. £ * ló, ajtó, disznó, bíró, kijó, nyútóazkodik, 

ólom, gója, hójag stb, 

á - nyj. ó I savanyó, savanyóság 

” ol.olv- ” ó : vót, bőt, fót, gyócs, akó, hónap, hurcó-
kodik, kilakótat, nyóc, ótót, óvasó, óvad, 
ódal, szógáló, táncót, vendégódal, gondótam, 
garabó, bagó, jászó stb. 

kJXY.hoz - nyj.há * házhó, ahhó, Pistájékhó stb.
” /sz.k/ог- nyj, ó : akkó, mikó, százszó, ааккакки

21.1.Az ojjgyakoriságát két megfelelés, az ó»ú, és az ólíú csök
kenti, de az utóbbi a határozóragok gyakorisága következtében e- 

lég jelentős./-bál,-tói,-ró1/
kny. - nyj. & s alú, uaggyábú, jabábu, tár távárú, háztú stb. 

ó - ” íj s rúzsa, miúta, azúta, régúta, túrú, fúru 

Ruzsi, úta

kny.

kny.

Az ő gyakorisága

22.A község nyelvében jelentős számú megfelelés növeli az 6 

gyakoriságát, különösen a különböző hangkapcsolatok helyén je
lentkező a.Az 6 a következő fonémák és hangkapcsolatok helyén 

fordul elő*
kny. & - nyj. & i őrőz, ölet, síidő, erdő, erős, merőkanál,

bőcső stb.
& - " & * dörömböl, füstöl, gyűlöl, pörköl, körbe

stb. Az 1 nyújtó hatása következetes.
£1 - " & í főd, főfelé, gyümőcs, bőcső, lüvődöz, 6-

tözik, szömődök, őtés, főmén, vőgy stb. 

öl:/- ** Q, * bőgő, törkő
’* el« el:/- " ő* Ösző, szeatőtviz, ebódősz, tengő, pöndő,

görönaő, Gergő, visző, vösző stb.
’* e/l/- '* p/l/í lefetyől, lebzsől, röndől, séftől, böcs-

méről, pöről, kevesől, irígyöl, stb.

ff
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1шу. hez ,-höz - nyj. -M * töbihő, ehő, pékhő, fődhő stb.
»szol e'ecő, kéccő, öccő 

£ * kötő
" szer,-szőr- " 

n é/n:// -
22.1.Néhány elszigetelt megfelelés csökkenti az ő gyakoriságát,

de ezek közül egy sem nagy hatású.
kny. £ — nyj, í ku, ciroksöpru, járóka, kaszáké, kókku.,

kíifal, Ü, ük
Ü» kümüves, tüle, ütet
íli* lul
év: csév, kájhacsév, kukuricac3év 

oi* csípői
4 * ebbü, felü, mentü, méru, részibu, keziöu, 

fejirü, Feritű stb.

4- " 

4- "
" ő - "

4- "
" ül - "

áz e gyakorisága

25*Neci szabad fonéma, csak meghatározott aorfemákban fordul 
elő.Leggyakrabban az 1, r nyújtó hatására jön létre.Ejtése a köz
ség nyelvében következetes, különösen azó végén az 1 kiesése után 

és az igekötőben /el/
Pl: röggé, mere, legel, legének, ómén, efér, közzé, széjé, 

kézivé, fejivé, szekérré stb.
23.1.Két formában jelentkezik: pótlónyúlásként é3 időtartam- 

csere eredményeként.
kz első forma a gyakoribb, és igen következetes az .el igekö

tőben és a —vei ragban, valamint a szó belsejl —el hangkapcaоlat
ban, ha utána msh. következik.

Pliérrönt, legétet, felét, meszétek, föleméte, stb,
d©:leoyelfce, belső, nyelve, első
Időtartamcsere eredményeként: mere, ere
2j5,2 .Előfordul a -ve határozói igenév képzőben is:

Pl: szöddé, kötté, éfelejtő stb.
23#3*‘^ivel az é nem szabad fonéma, úgy is fölfogható mint a 

köznyelvi e változata, ezért az e gyakoriságát csökkentő megfe
leléseket ide iktatom be.
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i I igény ős, igény öat, girízd, girinc, klnyér, 

messzi, ridikül
e t ebont, imén, elejivs, héregyün, ketet, Sie

get, röggé, közzé stb, 

í s girizd, repíszt 

e * gépel, kikel, méru, térgyei stb.
& : göröndő, pöndő 

4 t hívéк
e ± deszka, gyertya, le, лё‘, se, meg, télázsl, 

szecska stb.

kny. e - nyj.

n" ei -

I«r» e -
и£ *
»t” S&L-
i»i« £ -

tt и£ -

Az a gyakorisága

24,az e-bez hasonlóan nem szabad fonéma, csak meghatározott 
hangtani helyzetben fordul elő, leggyakrabban az 1, r nyújtó ha
sára.

Pit ara, ásztáru, ódárú.
Leggyakoribb a szó végén a -val rag 1-jének kiesése következ

tében: avva, kocsivá, Jóskává, lábba, bottá stb.
Ugyancsak előfordul a -va igenévképzőben ist 

Fltbezárrá, végga, monddá, kötte stb.

Az á gyakorisága

25.Az á fonéma gyakorisága a község nyelvében szinte telje
sen azonos a köznyelvvel.Tehát mindazokban a morfémákban, ame
lyekben a köznyelvben á-t találunk, a község nyelvében is á je
lentkezik. A köznyelvhez képest asá megfelelést találunk néhány 

szóban,
kay. a - nyj. 4 * hágy, éd, kána

Tanulságok

26.ÁS egyes fonémák gyakoriságát vizsgálva a nyelvjárási ala
kokat a köznyelvi formákhoz viszonyította'SAz így kapott megfele
lések többször egybeesnek a valóságos történeti fejlődéssel, más
kor viszont nincsenek eszel összhangban.hz egyenáen következik a
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a szinkron leírási módszerből.A részletes vizsgálat során a kü
lönböző megfeleléseket az egyes fonémák szemtantjából vizsgál— 

tam,nzeket összegezve néhány tanulságot vonhatunk le a község 

nyelvének magánhangzóiban jelenkező tendenciákra vonatkozóan, 
a,Időtartamban az i, ú, & gyakoriságát szint© semmi sem csök

kenti, ugyanakkor az 1, r nyújtó hatására vagy kiesése után je
lentősen nő a hosszú mgh-k gyakorisága a köznyelvihez képest*A 

nyúlás eredményeként gyakori az e, ä kötött fonéma is,
b.Az egyes fonémákban azonos jellegű megfelelések párhuza

mosan jelentkeznek,így rokonságot mutat a köznyelvi o: nyj, u, 

kny, ö » nyj, ü és a kny. é : nyj, i viszony, bár hatásuknak 

aránya különbözik egymástól,
c*A község nyelvjárásában egymás mellett jelentkezhetnek 

egymással ellentémtes jellegű megfelelések.így például a nyelv
járás szempontjából zártabb állapotot mutató kny, о s nyj, u, 

kny, ö * nyj, ü, kny, é s nyj, i megfelelés mellett megtalál
juk а куп, о i nyj, a, kny, i * nyj, é megfeleléseket is, ame
lyek az előbbiekkel ellentéstes tendenciát jelentenek,A köznyel
vihez képest zártahb megfelelések hatása azonban jóval erősebb, 
ezt az ellentéxtes tendencia nem egyenlíti ki,káért a község 

nyelvjárásában a köznyelvihez képest zártabb alakot mutató mor- 

fémák száma igen jelentős,
d.As illabiális-labiális viszonyban a legszámottevőbb a kny, 

e s nyj, ö megfelelés, de megtalálható a kny, I * nyj. ü megfe
lelés is,Az e*Ö változás igen erőteljes, ez a tendencia a leg
szembetűnőbb sajátossága a mgh-k gyakoriságánsk a község nyel
vében.
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MÁSSÁ IflANGZOK

27.A község nyelvjárásának mássalhangzói megegyeznek a köz
nyelviekkel. Valamennyi lehet hosszú és rövid,De igen jellemző sa
játossága a község nyelvének а и hosszú msh-k rövidítése,Nemcsak 

szó végén, hanem egyéb egyéb hangtani helyzetben is jellemző ez 

a rövidülés,
A msh-k vizsgálatéban nem követem az eddigi gyakoriság-vizs

gálatot. Ennek oka, hogy sok az elszigetelt, vagy csak néhány a- 

lakban előforduló megfelelés, amelyet tipizálni lehetetlen,íTem 

veszem sorra az egyes fonémákat, hanem a jelentősebb tendenci
ádat tárgyalom, hogy ezzel alkossak képet a köfcség nyelvjárásá
nak msh-iról.

Az ly ejtése

2d,Altalában fontos nyelvjárási sajátosság , hogy az adott 

közösség nyelvében miként realizálódik a ly, vagyis a köznyelvi 
Írott ly helyén 1-t vagy j-t ejtenek-e,Ennek alapján beszélhe
tünk 1-ző vagy j-ző nyelvjárásról.íTivel egy meghatározott alak
ban mindig csak egyik vagy másik megoldás lehetséges, ezért 

vizsgálódásom kiterjedt a teljes ly-os szóanyagra, mert nem ál
lítatom sem azt, hogy 1-ző, sem azt, hogy j-ző a nyelvjárás.

Sükösd nyelvében ugyanis nem egyértelmű a realizálódás, mert 
a ly helyén ejtenek j-t is, de a szavak másik csoportjában 1-et, 

de az is lehetséges, hogy szó végén eltűnik a ly, s helyette meg
nyúlik a szó utolsó mgh-ja,Természetesen egy-egy meghatározott 

szóalakban következetes a realizáció, nincs alternatív ejtés,
2Ö.1.A következő szavakban j-s ejtést találunk az ly helyén:

fojton, gója, kájha, kiráj, pujka, fojés, fojik, fojat, fojvást, 

ujan, eréjös, fcgoj, gujás, / de: gulásleves v, gulásos /, hájog, 
vájog, hejösől, hójag, hűje, hüjéskodik, iboja, ijen, veszéjös, 
méj, métej, aszáj, béjeg, bagja, bojhos, komoj, mosojog, nyavoja, 

nyavajog, pojva, poeaoja, pója, ragéjós, 3arágja, caekéj, sze-
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méjösen, vészéjös, váju.
2a*2, Következetesen 1-ként realizálódik az ly a község nyel

vében a következő szavakban:
Mihál, Karol, gereble, gerebléz, tavali, imölög, ímölgős, pühöl, 

pehelpaplan, pikkel, pörsöl, pörsölöz, akadál, luk, lukas, lu
kál, hel, helös, gombolag, gömoöleg, tűznél, méhel, gulásos, 

sebhel, ehelezködik, heltolea, helpéz, höaipölög, hívei, hivelös, 

kölök, kölkezik, malik, nyussola, selöm, némelik, enyhel, gelva, 

gömbölű, gombolít, katula, lukogat, likacson, luk, ülöhel*
2а*.3*Ьещ j-t, sem 1-t nem ejtenek szó végén a következő sza

vakban az ly heiyén.Helyette pótlólag megnyúlik a szó végi mgh*
borbé, távvá, tengő, Gergő, pöndő, garabó, kese, törkő, bagó, 
bőgő, göröndő, konkó.

E szavak ejtésében a fenti alak annyira kizárólagos, hogy a 

toldalékolt alakokban sem bukkan fel a ly helyén hang:
borbék, borbét, borbéná, pöndőm, törkőbü, bagót, bagók stb.

Palatalizáció

29.£ hangtani jelenséget most nem mint történeti hangválto
zást értelmezem, hanem a köznyelvi ejtéshez viszonyított nyelv
járási jelenségként*Több msh* esetében foedul elő*

29.I*kny* n —nyj* ny. *
Leggyakrabban szó végén és mgh* előtt fordul elől

bekeny, kenyőkege, csalény, eleveny, fácány, fenyőszíj, fony, 

fonyás, fonyottkalécs, idegöny, kenyőca, kenyődik, kinyől, 

gerebeny, fenyők»!, teknyő, paplany, szappany, tekoyősbéka, 
vászony, vonyókés, ezónvoayó, rokoay 3tb*

|ía azonban toldalékoláskor az a után msh* következik, a jelensé
get nem tapasztaljuk:

bekentem, csalánba, fonta, szappant stb*
29*2. kny* d - nyj* sí

bsak néhány szóalakban fordul elő, de abban következetesen: 
gyug, gyugó, gyugdos, térgy, térgyei 
29.5* kny* 1 - nyj* ji 
mej, /mell/ mejem, mejit
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Egyéb mássalhangzó-változások

30, kny, - nyj, q. ; kay. gy. - nyj, 4
As előboi jelenség fordítottja, vagyis depulatalisáció.Számot
tevő az ny*n viszonylatban, gyengébb hatású a gy*d megfelelés, 

Különösen ny+msh, esetében fordul elő, szó végén sosem,
cigánlány, igenyös, igenyöst, igényősit, fénkép, hánkolódik, 

ígéntelen, imakonvet, iszonkodik, jeddző, kóménkotró, kénte- 

len, legónködik, legénkori, ménicu, aranlónc, aranfüggő, aran- 

fúzes, bársonkabah, reménködik, azegénke, vékonbél,stb,
3o,l«iia azonban az ny után mgn, következik, akkor a jelensé

get nem tapasztaljuk«
legényös, cigányok, kéményejtó, aranyos, vékonyát stb.

31* kny. A - nyj* SäL
Csak néhány szóalakban fordul elő, de abban következetesen* 

borgyú, vargyű, gyün, gyüvőre, gyüvő
31, kay, &£ - nyj, J. * hajma, kijó,
33*Köznyelvi hiátus helyén különböző mássalhangzókat iktat

nak be a következő szavakban*
csípői, caév, csörögle, csöröglemetélő, idejig, mijenk, dijó, 

kikirincs, lül, 3züv, fői, tik,/ti sznm/ rivaszt, viaszkos,hí1
34.ázabálysz(tü^egfelelésbe nem foglalható, inetimológiku3 han

gok, hanghelyettesitésfek fordulnak elő a következő szavakban* 

celofánt, agárca, mink, piarc, fühar, meszet, esekéj, debizsoa, 
haluska, dincől, duncól, dunc, dufla, cimpla, nyápisz, pejig, 

párnak, receft, reckir, hun /hol/, staniszli, szalicin, szaadár, 
tárca /tálca/, vőféay
35*^ееп gyakori jelenség a kiesés, amely nemcsak három msh, 

esetén fordul elő, hanem igen gyakori kettő esetében is,Leggyako
ribb formája az l^msh,Lnnék következményeit és eseteit 1, a ma
gánhangzók tárgyalásánál és az 1 kiesése c. részben,

Egyéb kiesések*
póz, bűt, üama, éfél, écaka, écakás, mé v, mér /miért/, hani- 

való, fé*hő, azó /azért/, gyóca, aszma, katula, ré /rév/, ténap
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Hasonulás

36,A község nyelvében érvényesülnek midazok a hasonulás! ma
dok, araeiyek a köznyelvben megtalálhatóak,Ezek szabályossága meg
felel a köznyelvinek, ezért külön nem foglalkozom ezekkel* *éhány 

olyan hasonulás! módot mutatok be, amely a köznyelvben nincs meg, 
vagy másként következik be,

5b,i,áöngésedöö található a következő szavakban olyan hang
tani helyzetben, amely ezt nem indokolná,

kaadzsó, föiözsleg, gádzser, garatyól, gróta, gukaól, lag, 

vaslag, létrafog, agárca, bicigli, piagát, ridikül,, saha
rán, viszked
36,k,Songétlenedés is előfordul néhány szóban: 
ékopoz, bokracs, porasz, Laluska
36,3«.félje® hasonulást találunk a következő szavakban» 

pallás, palló, pallag, salló, röggöny, talló, télleg
36,4*A határozol igenév -va, -ve képzőjének v-je általában 

hasonul az igető mzh-hoz:
kotte, csukka, aondéá, zárrá, ©felejtő, szóddá stb,
36.%A ~dn hangkapcsolatban a d lasonul az n-hes: 

tuaaa, oanák, maranna stb,
tűvel azonban a község nyelvére Igen jellemző a hosszú msh-k 

rövidítése, ezért a fenti alakok inkább így realizálódnak: 

tuna, auiák, maraaa
36,6,A gy+t, gy+d u&ggkapceolatbau a gy hasonul» 

hattak, hadd, vattok 111, vatok, átfatam, it hátúk 

ázóközi helyzetben xs bekövetkezik a gy d-vé válása» 

nad darab, ed darabig, naddiófa

ALAKTAN
j37*Alaktani vizsgálódásom is elsősorban hangtani szempontú, 

vagyis azt vizsgálom, hogy a köznyelvivel azonos funkciójú tol
dalék milyen alakban van meg a nyelvjárásban,Másrészt azonban 

néhány esetben kitérek a köznyelvitől eltérő funkciójú vagy 

használatú toldalékra is,Vizsgálatom főként a határozóragok 

mego3.dására, a birtokos személy ragokra és az igeragozásra tor-
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jed ki*

A* K. é p а ő к

a, A határozói igenév -va, -ve képzőjének v-je msh. után a tő- 

vógi rash. pótlónyúlása következtében kiesik, a képző mgh-ja meg
nyúlik:

kötte, dobbá, hozza, vérré, tőrré, esse, szödde, stb*
%h. után megmarad a v, de a képző mgh-ja ekkor is megnyúlik: 

énévé, tévé, fővé stb.
b. As -at,-et képzős főnevek közül néhány mértéket jelöl: 

e'ty főzet hal, ety sütet liszt, egy rakat fa
cs*Kicsinyítésre használatos az -ik&, -ike képző is: 

buzika, tésztika, gyöngike, szülike, apika, anyika 

ö.Kicsinyítésre használatos a -cska, -cske képző is: 

nagyobacska, szépecskén, fiúcska, nagyocska
e,A középfokú melléknevek -ik rágós alakja nem használatos:

"A kisebb is megvan égy mázsa"
"Melik a te fijad? - A nagyobb."

В. Я a t á г о z ó г а к о к

a. A -ban, -ben rag helyett kizárólag -ba, -be használatos a 

hol? kérdésre.
b. A -bői, -ból, tói, -tői, ról, —ről ragok -bú,-bú, tú,-tú# 

-rú, -rú alakban vannak meg:.
szobébú, kerbú, asztaltú, sz\rú stb.

c. A -ról, -ről és a -tói, -tol személy rágós alakjaiban is zár
tabb a mph.
rulam, rulad, tülünk, tületök stb.

d. A -nél, -nél, -val, -vei, -stul, -stül 1-je kiesik, a rag 

mgh-ja megnyúlik:
Pistájékné, pékné, kocsivá", családostú stb.

e. A -val, -vei v-je msh. után hasonul, a rag mgh-ja megnyúlik: 
kézzé, lábbá, bottá, tavasszá stb.

f. A -hoz, hoz rag z nélkül, hosszú mgh-val használatos, a -néz 

nem használatos: hózhó, gyerökhő, fődhő, kerthő
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g.Az -ért rag t-je mindig, r-je gyakran elmarad: 

azér v. azé, pézó, kinyéré, ló jé
ii*A -kor rag r-je elmarad, mgh-ja megnyílik* 

akkó, űiíко, két órakko
i.A -szór, -szőr rag —szó, -sző alakban használatos: 

é'ccő, náromazó

0. Birtokos л z э m 6 1 у r a g о к

a.agyes аз. 3* аз-Ъеп egyaránt megvan аз -a, -o és a -ja, -je
személyrags
lova, köze, disznaja, kortyé

b.Az -a, -e személyrag -ja, -je változata a köznyelvinél gyak
rabban kapcsolódik msh-val végsődé szavakhoz: 
beszéggye, ablakja, testvérjo, térgye stb. 

b.A «ragok előtt álló é helyén következetesen i-t ejte
nek;
fojire, közibe, szöainek, stb.

D. Igeragozás

a. ĝyes sz. első ss-u alanyra utaló személyragként csak а к 

van meg, az ikes igékben is következetesen ez használatos; 

gyüvök, alszok, iszok, fások, lakok,
továbbá: lássak, igyák, ügyek, fázzak

b. As egyes sz. 2. 

dik az Ígérőhöz: 
mondsz, rontsz, gyíitsz, hordsz, festsz , tapasztsz 3tb.

c. Az ugyanilyen funkciójú -1 пепсзак ikes igékhez járul, és 

következetesen kiesik, az előtte álló sigh, pedig megnyúlik: 
ösző, vösző, alszó, dogozó, óvasó stb,

d. Az egyes sz. 2. sz-ú fölszólító alakban a -J-n kívül -ál, 

-él rag kapcsolódik, ermészetesen az 1 kiesésével:
vár já, kér jé, íaongyá, fázzá, agyé, ögyé stb.

Határozottabb felszólításban vagy parancsban a rövidebb alak 

is használatos: 

eregy, takarodj, mozogj sto.

sz-“ -sz szmrag kötőhang nélkül kapcsoló-
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©.Néhány tiszta v tövű igében a v helyett 1 fejlődött* 

hílok, hil, hilunkj nyőlök, nyőlj lülök, lül, lÜlünk* szilok, szil, 

szilünk,
deíszüvök, szü3z, szüv, szövünk
f. A d tövű igék d-je hasonul az utána következő szmrag msh- 

jához, de az így keletkezett hosszú msh. megrövidüli 
kapaszkonak, raosakona, tuna, tunak, ana v. anna

g. A várd, kérd tipusu felszólító alakok -d szemé&yragja msh-val 
kezdődő szavak előtt kiesik:
vár még, rag le, kum be /a szömöd/, rak fő, húz fő, mén meg, 
bonts ki

h. Ab^д^^ц1дд) ragozása feltételes mód egyes az. 1. az—ü -nék 

helyett mély haugrendű szavakban illeszkedett -nák van*
/én/ kérnék, önék, des látnák, inák, fáznák, vónák stb,

i. Az 1— tövű igék felszólító módjában az 1 kiesik* 

fordűj, áj még, oeszéj, indújunk, szójak stb.
j. A -t tövű igék felszólító módja és tárgyas ragozásé. alakja 

egybeesik*
tudhassa, lássa, boncán, ©roncsa

uasonlóképpen az -st, -szt tövűeké» is* 

fessük, osszuk stb.
Teljesen ismeretlen a látja, láthatja, osztják alak.
k. A tol ige 1-jének helyén j fejlődött kit 

tojom, tójod, tója, tójuk, tójátok, tóják 

félsz.m: tójd, tója
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A, Á

abas/-át, -Ъа/ fa, a levágott disznó feje és belső részei, amelyet 
megabála ak
"Híz meg, megfőtt-é má az aba!" "A bőröket is tögyétök az abéba!" 

Sz: abálás 

abál: 1, megabál
aba.ü:at: tn.i. ismételten zaklat vmivel v.vmiért 

"He abajgas mindég avvá a játékká!" 

abálé:in. as a zsíros lé, amelyben az aoa főtt
abáltszalorma - abátBzaloaa:fn, a disznó megfőzött és fűszerezett 

tokaszalcanája 

ablakpárkány: 1, ház
abrakos:/-t, -ok/ fn, tarisznya, amiben a lónak a szemes takarmányt 

adják
abriktól:ts.i. jószágot /főként lovat/ ütlegel 

"A János mégé a sárgát abriktója," 

abrincs:!, hordó 

acide:kif. add ide!
"Aeide a harapófogót, nem érőm e!" 

acsarkodik:tn.i, vki ellen bős ;zst forral, vkivel ellnesége3kedik 

"Nem tóm mé acsarkodik rám, pejig én nem vétőbem neki," 

ácsorcg:tn.i. tétlenül v. feleslegesen sokáig áll vhol
"íkiek soha sémi dóga nincs, rájár kint ácsorogni a kapuba," 

acakc:fn, zacskó
dz:papírácskó, túrúsacskó, liszöösacskó 

adut: 1, kártya
aduttozik:1« kártya (
affekta - afé'kta: an, magát kérető, mesteribben viselkedő 

"Ne lögyé ujan afekta, hanem vögyé belüle!"



4o

a,;árca:fn. akácfa
"áljába mongyák nekom, legjobb tüzelő az agárca," 

aráreás :mn. és fn.
1. an. akáccal benőtt; terület
"Máj akkó dicsekögy, ha jaz agáreás részbe értők!"
2, fn. akácerdő
"A kilső határba nagy agárcások vanak." 

áras:ma. és fn.
1. an. több ágú növény v. fa "Szép ágas má a kisfánk."
2. fn. a. olyan faoszlop, amely fölül két ágban végződik, s a 

közéje fektetett terhet tartja 

"Két jó ágast leástunk paprlkaálvánjiak."
b.földbe ásott fagerenda, amelybe ferdén facovekeket ékeltek 

a köcsögök számára
agratits.i. 1* aggaszt "hngöm nagyon aggat, hogy mi lösz enek a 

vége."
2. zavar, lábatlankodik 

ár:/:fn. fekvőhely
ágyfej: a bevetett ágy fal felőli vége, amerre az alvók feje esik 

6gyláb»a bevetett ágy azon vége, amerre az alvók lába esik 

áayteritő: a bevetett ágy letakarására szolgáló lepel 
öl szövet-, csipke-,

alsolepedő: slingelt vagy kivarrott szélű lepedő, amelyet úgy 

terítettek az ágyra, hogy a széle kilógjon az ágyteritő alól 
belsócihaipárnátokf melybe a tollat teszik 

ciha: /ágynemű/ huzata 

öl dunyha-, belső-, fölső-, vánkus- 

danyhattollal bélelt, takarozásra használt ágynemű 

dunvhacihaia dunyha kül3ő huzata
fehéráryigyolcsból készült, gazdagon hímezett ágynemű /dunyha,
4-6 párna/ ill. ez bevetve az ágyba 

gyócsxepedöi gyolcsból készült lepedő 

ki svánkuoIkisméretű fejpárna 

lepedő:a szalmazsákra terített fehér vászon 

papiany Igyapottal v. pehellyel töltött, takaródzásra használt 

ágynemű
szalmazsákiszálmává1 töltött, vászonból készült ágybetét

"Mony inén, n'é aggna mindég!"

!
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tarkaá^y:színes huzatu ágynemű, ill. az az ágy, amelyet ilyen 

ágyneművel vetnek be
ü-egá»* Másképpen hálоágynak is nevezték, mert ebben aludtak 

"ííikó én möntem férhő, akkó az vót a szokás, hogy kapott a lány 

égy tarkaágyat meg égy fehérégyat." 

vánkua :fe.i párna
ágyért megyiklf. rendszerint csak fcbsz-baa: ágyé műnek v. menyünk 

Nr.íA lakodalom délelőttién, a temjjlomi esküvő után a legény- 

háztól 3-4 feldíszített iovakocsi lányokkal-legényekkel ment 
a lányhózhoz a menyasszony ágyáért, vagyis a kelengyéért.A fel
rakott holmival nem hajtottak egyenest haza, hanem megkocsikáz- 

tatták egy kicsit, hogy minél többen lássák. 

ég.yfe.i:!. ágy 

ая::/kari kas 1. kocsi 
áf%yláb: 1. ágy 

á-.y terítő» 1. ágy
ahelyett - ahelöttthsz. a szóban forgó dolog helyett

"Ahelötfc, hogy kifogást kereső, áob vóna, ha nekilátná a dolognak.'' 
a.lvékólttn.i. jajgatva sir, de indokolatlanul, tettetve 

akadéktfn. útban lévő, feleslegesen láb alatt lévő 

"Kölec is te oda akadéknak!*' 
akárhol - akárhunthsz. bármely helyen 

"Akárhun van apád, kerezs még!" 

akárhonnan - akárhun ara»hs z. bármely helyről
"Akárhunan gyütt is, nem lehet rá sémi roszat mondani." 

akkoriba»hsg. abban az időben 

"3z még akkoriba történt 

akkor - akkóthsz. abban az időpontban
"Pont akkó mén Q hazúru, mikó enyi a dolog." 

aláaasts.i.
Szí.» Lovat ad alá я fölbiztat, bátorít 

akkorka»hsz. akkora, olyan kicsi 
"Mikó megszületett, akkorka vót, hogy alig lácott ki a pójábA." 

al .id esz ka: 1. kocsi 
álladzót 1. lószerssém 

állapotos - álapotostma. terhes /nő/ 

állkapca - álkaocarfn. ált. bírt.sz.raggal állkapocs

M• • • •
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"Hasraesött az udvaron, jó beverte az áljpkapeájót." 

állókő — álóklhfn. a kézimalom alsó köve 

alól - aluinu.
"Itt a játékod, a szekrény alú s^örtea ki." 

alsólepedő: 1. ágy 

alul - allúihsz.
"?Tem találod? Ott van allü.

Alvég: ha. a községnek a templomon aluli része
ángyi: 1. rokonság
ánslog: 1. hordó
áaalogól:!. hordó
án3tok: 1. kocsi
anvakovász: 1. kenyérsütés
apaszt:tn.i. asszonynak, tenéinek elfogy a teje

"Edig szépen fejtünk tüle, de mosmá ikozdött apasztani." 

apelláta: fn. fellebezós , kifogás 

"Sty-kettő, gyerünk, nincs apelláta!" 

aranyeső:fn. sárga szinü babfajta 

aranyfiiggő: 1. ruházkodás
aranyigzes — аг-жаГílaes :fn. sárga héjú vese.zőfajta 

áré'nda:fn. haszonbérlet
"fiijába vót neki főggye, felit kiata árendába." 

árendás:ma. és fn.
1. mn. bérelt /föld/ "Az árendás fődbe kukoricát, krumplit vetö- 

tünk."
2*fn. bérlő "Az árendásnak jó kölöt míívéni a fődet, hogy ujbu 
megkaphass."

árja:birt.sz.rágós főnév vminek a dallama /főként egyházi éneknek/ 
"üjan nehezen tudom étaláni az árját ezöknek az uj óaeköknek." 

Árpás:hn. dűlőnév
árpaérő körte:fa. korán érő, apró körtefajta
arra:ház, l.ära — merre? kérdésre felelve "Mos möntek ara."

2, a£a - melyikre? kérdésre felelve "Ara a székre uj, ne erei" 

arra vet:kif. gondol, vél "Én ara vetők, hogy nem is gyünek máma." 

ártány:fn. heréit kan /disznó/
"I7a,malikét akarjátok?A góbét vagy az ártanyt?" 

árvaságé:fn. száraz marhagané Megj.:régen tüzelésre is használták

tttl
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ásj^asl. fonás 

ásnál:!, fonás
asszotLVna.itás:fn. /tréf./ feleség
asztalsporaelttfu. négy lábon álló, vasból készalt takaróкtűzhely 

átabota: fn. csak ragozott alakban: átabotába nagyjáoól, félig- 

meddig "Csak úgy átabotába kapáták meg a paprikát• " 

atad:X.t3•i.
1. vmit átnyújtva odaad
2. közölni valót közvetit "Ad át neki, hogy hónap nem tudok möni."
3. átv. átadja magát vminek "Teljesen átata magát a bánatnak."
4. átv. gondjaira bizza magát "A Maris átata magát a szégénháznak." 

Il.tn.i. Játékban hibát követ el, ekkor társai rászólnak:átadtad
áta.iába:hsz.

1. egy meghatározott összegért "Átajába eggyezt ink még a mesterré."
2. általában "Átajába ügy négy óra után ithun szokott lőni." 

3*aagyjából, félig-meddig "Sz a kukurica Jis csak ügy átajába 

van mégkapáva."
átellenbe:h32. és nu.

lhsz.szemben, a túlsó olfialon "Átellenbe laknak, akit keres."
2.nu. /-val, -vei rágós névszóval/ a szóban forgó személlyel v. 

dologgal szemben "Vacsoráná a mönyasszon^ya átell£Qbe űl a nász
nagy,"

átfagy:tn.i. minden izében megfázik "Teljesen átfatam, még vártuk 

a buszt."
átIából:ts.i. vizen Iábólva áthalad

"UJan kicsi vót a Duna, hogy a legényük átlábóták,"
Átlép»!.

1. ts.i. keresztüllép vmit /árkot, küszöböt/
2. tn.i. rövid időre meglátogat "Ha má ott vagy, lépJé ét a Ju- 

lisékhó Jia."
3. tn.i. magasabb osztályba kerül "A fiJam étlépött a negyedikbe."
4. tn.i. vmeiy óletkoht meghalad "A müt hónapba leptem át a he
tedik tizedbe."
5. tn*i. átiratkozik vhonnan vhová "Az UJ Életbe kesztem, aztán 

átléptem az Arankalászba."
átnyalábol: ts.i.

l.vmit két karral átfog és magához szorít "Átuyalábóta az osz
lopot, ősz aba kapaszkodott."



44

2#szamélyt karral ótfoa
"A Jancsi átnyalábóta a Ián válót, ügy möntek." 

avítt:mn. kopottas, használt holmi, főként ruhaféle 

niblég aj_vit ez a szoknyám, csak ithunra használom." 

avizálstn.i. előre órtesit, hirt ad vmiről 
"-aj avizálimk, hogy mikó gyüvünk."
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babatfn. 1.csecsemő 2.kuglibábu 5.1. rokka 

babcaut,álás 8fn. a megérett bab tövestül való kitépése 

babinda*fn- a tövestül kitépett bab kivert kórója 

babosФяш.. 1.amiben bab van öib&boscsipötke 

2.pettyes; Babos szoknya, babos kendő 

babraima, aprólékos, Időigényes
"Gyomláni nem szeretők, mer az ügön babra munka.’* 

bácsikat 1. rokonság
bacska:fn. a felmagzott hagyma vastag, üreges szára 

bacskástian, olyan hagyma, amelynek bac3kája van 

bádogt&ltfn. fémből készült, zománcozott tál 
Eendszerint ez a leveses tál. 

bagoly - bagóifn.
1. nagyszemü éjjeli ragadozómadár
2. átv. éjjel gyakran v. sokáig fennmaradó, keveset alvó ember 

"Te éjeli bagóIMé nem alszó?'*
ötbagevacsorat a rendes vacsora utáni kései evés 

ba.ikósl. ruházkodás 

oajonett - bainát»fn. rövid szurony 

bajosan8naz. valószínűleg nem, aligha 

"Hónap bajosan tudok möni segíteni." 

banoskodikii«
1. vh.i. betegeskedik "Én nagyon sokat bajoskotom a fejemmé."
2. tn.i. pletykál, sokat beszél vkiről 
"Az ángy! mindég velem bajoskodik."

bakkecske:fn. him kecske 

bakugrás>fn. gyermekjáték
A lehajló társnak két tenyérrel rá támaszkodva, szétterpesztett 

lábbal való átugrésa.
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Bakos-кelő s im, Lejáró a Kanálishoz és a rajba levő hid* 

ballangkórósfn. a szél által hajtott tövises kóró 

balfácánsfn. és ma*
1. fn. az a személy, aki könnyen rászedhető, balek 

“Tés nagy balfácán votá, hogy hatad magad becsapni."
2*mn* ügyefogyott, gyámoltalan
”Ijea balfácán alakot még nem láttam!'* 

oandfeaűr% 1. ruházkodás
bánatbénz - bánatoézsfn. a foglaló visszavonása esetén fizetendő

pénz
bérakárki :ша. akárki "Neköm édös mindegy, bárakérki ia lögyön is 

az tlető."
barátfüleifn. lekvárral töltött főtt tészta, derlye 

iákos grizös -, rántásos, diós - 

barka8fn* a fűzfa virága
"Virágvasárnap szoktunk barkát szentőtetni." 

bárkaífn* a kifogott hal tartására szolgáló, oldalán lyukacsos 

zárt kis csónak"
baromfi:fn. /-t, -k, -ja/ a szárnyas háziállatok összessége 

"Bijelőtt érnék, röggé neköm kő élátnom a baromfit is." 

báraon:vkabét 8 1, ruházkodás
bársonvvirágű:- báraonvirágúimn. olyan selyem, amelyet nagymére

tű, színes bársonyvirágok díszítenek 

- kendő
bankái:tn*i> /kutya/ hosszan, elnyújtva ugat 

"Az éjjé nagyon baukátak a kutyák." 

bazsarózsa-bazsarózsasfn» 1.pünkösdi rózsa "ázópen kinyit a bazsa- 

ks rúzsa."
2. ennek virága 

beadsts. és tn.i.
1. ts.i, kívülről befeléx ad "Ad be a söprűt, kisöpröm az élat."
2. ts. i. megszüntet "Nem dogozik má, beata az ipart."
3. átv. tn.i. elbánik, kárára van "Jó beadott neki a tenapi meg- 

ézás."
beállít:tn. és ts.i.

l.tn.i. váratlanul megjelenik "fég ágyba vótunk, miké beálí- 

tott a sogor."
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2.ts.i. beigazit "Csak álídzs be fél ötre csörgőre az órát, 

nehogy elalugyunki"
ö.tn.i. berúg, lerészegedik "A Pista má megé nagyon beálitott." 

beánslógói: t3.i. megkénez "Szüret élőt be kő áslogóai ja hordókat." 

bebújttn.i. göbe a kannal párosodik "A miit hétön bebúgott a góbénk." 

becs - bocs:fn. megbecsülés, tisztelet "Ügön nagy böcsbe tárcsák 

a monyükét." 

becsinál»ts. ás tn.i.
1. ts.i. bezár, eéreteszel "Becsinátad a csibék ólját?"
2, ts.i. lyukat befoltoz "Híjába csináta be jaz embör a lukat a 

kerítésön, a kutyák eroncsák."
jj.tn.i. nadrágba ereszt "Ekkora gyerök, ősz mégis becsinél!" 

becsInáltleves - becsinatlevesifn. raguleves 

beda aazt:tn.i. elkészíti a keltkaláca tésztáját 

bedurrant:tn.i. nagyon erősen befűt "Ha hazajárunk, jó bedurran
tok a kájhába, miagyá meleg lösz."
befÍrhangol:tn.i. besötétit "Firhaagój be, ne lésanak be jaz ab

lakon!"
befog:ts.i, 1.lovat kocsiba fog

2. hizlalásra fog "hindön évbe két-három hízót szoktam befogni."
3. föltöt ejt, nyomot hagy
"Biztos hozáérté a falhó, befogta a ruhádat."
4. munkára fog "gyáron sok a munka, ijenkó a gyerökot is be kő 

fogni."
5. elhallgattat "Máj befogom én az ü száját!" 

befut: 1. kenyérsütés
behull ad: tn.i. 1.befülledve romlásnak indul

"Ládába hátuk a paprikát, ősz kezdött begyulani."
2.bátorsága elszáll, megijed 

"Mos mé vagy úgy begyuladda?" 

beharangoz:tn. és ts.i.
1. tn.i. mise kezdetét jelzi "Sijes, mer mingyá beharangoznak!"
2. ts.i. vmely eseménynek nagy hirét kelti
"Má előre beharangozták, hogy micsoda nagy lakodalom lösz." 

behuny - bekum:ts.i. becsuk /szemet/
"Kum be szömöd, nyis ki szád!" 

beiszik:tn. és ts.i. 1,lerészegedik, berúg
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"MindÖn fizetéakó jó beászik."
2,ts.i. /nedvességet/ elnyel "Felénk nincs sár, mer a homok 

mingyé beissza jaz esőt,”
bejáratos:mn. gyakran jár vhová, ahol szív esen láfcják 

"A lányom nagyon bejáratos a doktorékhó." 

bejövetel - beg-/üvetel:fn. /csak egyes sz-ban, sz.raggal/ 

vmely hadsereg hazánkba érkezése 

**Az oroszok begyüvetelekó én katona vótam." 

bejön - beg.yüQt cn.i. /-tt, begyüvök, -sz, gyű jön be/
1. kint lévő helyről befelé jön 

"Gyűjön ke be, ithun az embör is."
2. adódik "Diszáókbü jis begyün mindön évbe e'gypár ezer forint." 

bókanyuzótfn. rossz, életlen bicska "Mit akarsz évvé a béka-
nyúzóva?"

békateknvőifn. 1.kagyló
2,ennek az állatnak az üres héja 

"hvágta ja lábát egy békáteknyővé,” 

bekecs : 1. ruházkodás
bekocól:tn.i. bekopogtat "Bekocótam az ablakon, de nem gyütt ki 

senki."
'"Pavasszá árvíz vót, nyáron gyütt abekoronáz :tn.i. bajt betetéz

szárasság, ez aztán bekoronázotfc nekünk.”
beköszöntő: 1, lakodalom 

beköt:ts.l. 1,sebet bekötöz 

pejig jó ©vágta."
2. /jószágot/ jászolhoz köt "Kös be a marhákat az iatálóba!”
3. feleségül vesz ill. férjhez megy
"Hem sokára a Marisnak is bekötik a fejit,"
4. fejkendőt tesz "'tfingyá mék, csak bekötöm a fejem."
b./uj/ vmely rendszerbe bekapcsol "Nálatok mikó lösz bekötte a 

víz?"

"«Nem akarja, hogy bekösem az úját,

bekukkant:tn.i. 1.rövid időre meglátogat
"Ép hogy csak bekukkantotam a sógorékhó, mer nem vót üdőm." 

2.oenéz "Bekukkantotam az ablakon, de nem iátam senkit." 

bekukucakál:tn.i. zárt helyre ablakon, kerítésen v. kulcslyukon 

át benéz
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béls/belet. bele/ fa. 1.ember v. állat emésztőszervének része 

^•gyümölcs busa "Mink job szeresük a piros bélii dinnyét."
3. a kenyér héjon belüli része "öd még a hóját is, né csak a 

belit!"
4. növény rltkás belső гёзге - bodzabél
5. a petróleumlámpa kanóca "Nem ég röndösen az a lámpa, rövid 

bene a bél."
belakik«tn.i. bőségesen jóllakik "Nagyon éhösek vétünk, de jó 

be jis laktunk."
belefullad:tn.i, 1.folyadékba, főként vízbe kerülve levegő hiá

nyában elpusztul, meghal
2»csirke, kacsa, liba nem kel ki a tojásból 
"Szépen kiketek a kiscsibéjim, csak három fülat bele." 

belefuz:tn.i. tűbe húz "Fűz bele, mer én nehezen látom!" 

bel еде о ed: tn. i. belepusztul "Né' fé, adok éR aekod ujant, hogy 

belegebec!"
belegondól;tn.i. mélyen elgondolkodik vain "Godój csak bele, hogy 

mi löt vóna velünk apád nékű!" 

bele .ion - be jegyűn »tn.i. 1.begyakorol ja papját vmibe 

"Osak biz rá a gyér ökre, máj belegyün ü is."
2.bizonyos összegbe kerül "Ez a lakodalom belegyüt neköm 

tízezer forintomba."
Szí.íBelegyün, mind a kiskutya az ugatásba, 

belakai):tn.i. 1.hirtelen mozdulattal érint valamit
"Mos májnem belekaptá ja késbe."
2. átv. meggondolatlanul nekikezd vminek "Miadönbe belekap, de 

sémivé sé‘ lösz késs."
3. átv. elkezd vmely munkát "Épen belekaptam a mosásba, mikó szó- 

tak, hogy mönyek."
belekaDcáskodikttn.i. illetéktelenül beavatkozik, ok nélkül gán- 

esoskodik "Az ijen embör mindönbe belekapcáskodik, amihő sémi 
köze sincs,"

belekült - belekőtitn.l. /pénzt/ befektet, rákölt 

"Mindön pózünket belekötőtűk a házba." 

beleraártits.i. 1.folyadékban megmért
2.belekever cmely ügybe "Engem csak né raárcsatok bele ja disz- 

nóságajitokba!"
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belead - belen.vőlitn.i. 1, vmibe igyeomek akkorára fejlődik, hogy
vmi éppen jó neki
2.átv.Glyan kort ér el, hogy alkalmasod válik vmire 

"Még egy-két év, aztán a fi jam is belnyoi a szakmába.*-? 

beleöltts.i. aránytalanul sok pénzt, munkát fordít vmire, kevés 

haszonnal "‘lindön erejit ába ja rósz fődbe ölte bele," 

belerooul*tn.l. apró rovar, bogár vmibe, rendszerint az ember sze
mébe száll nNiz csak meg!Valami bogár röpüt bele ja szömömbe," 

belevágsta. és tn.i.
1. ts, éles v. hegyes szerszámmal ütve behatol vmibe 

"Belevágta ja bicskáját az asztalba."
2. ts. beleaprit vnit vmibe "Vágjá bele két jó fej hajmát a pap
rikásba! **

"Belevágta ja könyökit az ajtóba."2.ts, testrészt erősen megüt 
4*tn.átv, hirtelen belekezd vmibe "Ed darabig csak halgata ja 

töbi.jeket, aztán íl is belevágott."/ti. a nótába/
beliaer: 1. ruházkodás 

beliebüz: 1. kártya
belsőciha»1# ágy
belsőhatár:fn. a községnek a Duna felé eső sik határa 

"A bóisőhatárba jobak a fődek, mind a kilsőbe." 

belül - belliifhaz* és na.
1. hsz. vraely hely belső részén 
"Én átam bellu, li kivii«”
2, au* " “om még neki, hogy egy fél órán bellu it lögyön, mer jaj 
neki.”

bemaltéróltta.i. bevakol, mészhabarccsal beken
benő - begyeitts.i. nőve belep, beborit "Az udvart tejjesen be-

ayőte ja gaz."
Szí. íBenyőhetett vóna má a feje lágya," 

beolt - beóttts. i. 1.injekciót ad "It vét az orvos, beótofca a 

gyerököb."
2./ni eszet/ vízzel keverve pépezerűvé tesz 

"Miaé hamaréb ócs be ja aeszetötí"
3*nemesit "Megígérte a Jóska, hogy tavasszá beócsa a rózsáinkat." 

beoltódik - beótódlkttn.i. mész vízzel keverve pépaserűvé lesz 

"Az utója má nehezen akart beótónni ja meszetnek."
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bepakolttá, és tsn.i.
1. ts. becsomagol, összekészít "Mindönt bepakótá ja szatyorba?"
2. ts/Atv/ nagyobb mennyiségű ételt maradóкtalonul elfogyaszt 

"Jó vendégjeink vőtak, mondönt bepakótak, amit eléjük totem." 

2.tn. a ház vemly helyiségének bútorzatát visszahordja a he
lyére "Mire ja piktor kész löt, beestelödött, azé nem tutunk 

bepakóni tenap."
bepucoltt3. és tn.i. l.ts. falat, épületet bevakol

"KÍvíirü még nincs bepucóvá ja háe, de azé má bene laknak." 

á.tá. ijedtében bemegy "’lingyá bepucót elülem, mikő láta, hogy 

gyüvök."
berámáz:ts.i. keretbe foglal "íávifcem Bajára oerámáztatni ja gye- 

rökök fénképit."
berekeszt:ts.i. jószágot éjszakára ólba zár "Berekesztöted a li

bákat?”
bérezel:tn.i. megijed "Mé vagy úgy bérezéve mingyá?” 

bérmakörósgtanya: 1. rokonság 

bórraakörös ztaoa: 1. rokonság
oetakarodik:ta.l. sietve bemegy Kutyának:"Takarodsz be!" 

betlehem:fn. a betlehemesek kézben hordott kis temploma 

betlehembeok:fa. /csak tbsz-Ьад/ karácsony éjszakáján Jézus szü
letését idéző, házról házra járok csoportja 

bevág;ts.i. l.vngóeszközzel elvág
.ételt elfogyaszt "Bableveebü három tányérrá jis be szoktam 

vágni
beváró: 1. lakodalom
bevet:ts.i. 1* maggal beszór "Bevetötük kukuricévá ja borso helit." 

<2*megágyaz "Még nem vót üdöm bevetni jaz ágyat."
;5#kenyeret a kemencébe helyez sütésre "Mé fél órája bevetöte 

a pék a kinyereket, mikó odajértem.” 

bibaszt:fn. mézeskalácsból készült rózsafüzér 

blbba icsos hariair/a:fn. 1. ruházkodás 

bíbelődik:tn.i. lassan, aprólékosan foglalkozik vaivel 
"líincs neköm üdöm ijesmivé bíoelőnni," 

blbircsok:fn. a testen, főként az arcon lévő kinövés v. ragya 

biblrcsókos:mn. akadnék bibircaókja van 

bicikli - bicikli:fn. kerékpár
öt-kerék, -ülés, -pumpa, -lámpa, -lánc, -belső, -gumi.Motor-, 

kis-
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biciklizik ▼ biciklizikitn*1. kerékpárpzik 

bicskázásifn. Gyermekjáték
Főként gyepes területen Játszották, zsebkéssei.Figuráií 
tenyeres:nyitott tenyérrel úgy kell feldobni a bicskát, hogyaz 

a földbe beleálljon.
hátas: a fenti eljárás úgy, hogy a bicska a kézfejen van 

-pöckös v. pociikét ujjal pörgetve a bicskát 

döfi:a bezárt ökölre téve a bicskát a földbe kell vágni* 

birka;/-»4t. -kT -ja/ fn# gyepjéért és tejéért tenyésztett háziállat 

anvabirka:olyan nőstény, amely mar ellett 

bárányiflatal birka 

kos; him birka 

tok.iúiaég nem ellett nőstény
öi-hús, -bőr, -gyapjú, -paprikás, -sajt, -túrú 

bléhóiflui. nagy, jól megtermett
"Jó hogy ebir az a nagy blehó gyerök évvé ja kicsikévé*" 

bócorogitn.i. /főként sötétben v. rossz időben/ az utcán jár 

"Hun bocorog ijen síkájig má?"
Bocskai: hn* dűlőnév
boda^ifn. zsir és töltelék nélküli böjti kalácaféle 

bódé: 1* fonás
boáivá - bapniatfa* szónarakás 

bogrács - bokráCSifn* üst 

öt vas-, rézT, nagy-, kis-, 

bokor - búkor:/bukrot, -к/ fn.
l.alacsony növésű növények több szálból álló csoportja 

öidinnye-, krumpli-, paprika-, paradicsom-.
2*sűrűn nőtt fiatal fák csoportja
"Inén nem láthatom, mer étakarták a bokrok,"
3.masni "Bukorra kösd a cipődet, mer máj nem tudod kiódoznil" 

bokszifn* cipőkehőcs, cipőkrém öi -bőr 

bokazoskefeifn. a lábbeli fényes!tésére szolgáló kefe 

bolondltóifn* mérges gyomnövény, belóndek 

bordaifn. 1.emberi testrész 2.a szövőszék alaktrésze 

boraaha.i: 1. szövőszék 

borélesztöi 1. kenyérsütés
bor;iú - ooTxiAtfa. fiatal szarvasmarha két-hérom éves koráig
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ölüsző-, bika-, kis-j -kötél, -istálló, - máj, -hús, -láb, -fej 
Зогкуц.-lárés:hn. Egykor legelő, ma szántóföld 

borotvatfn. a szakáll eltávolítására szolgáló saerszám 

borozda»fn. l.az eke nyomán keletkezett keskeny árok 

2.szőlősor
Megj.iHa szőlő területe olyan kicsi, hogy a lánc töredékével 
nem fejezhető ki, akkor a sorok számával jelölik a nagyságot.
Pl 8 hét borozda

bőg;tn.i. /birka, marha/ hangot ad
bögretfn. zománcozott kis füles edény, amely ivásra szolgál 
bö:1t - bűt:/-öt/ fn. /vall./

1. tilalmi nap, a húsféléktől való megtartóztatás
"Mosmá senki se nagyon törődik a biitté, akkó hozunk húst, amikó 

van.”
2. a hamvazószerdától husvétig terjedő időszak, nagyböjt
”A mi üdőnkbe butbe még bál se vót, nem hogy lakodalmat tarto
tok vóna.”

bontöl - bűtől г /bütőt, -jön/ tn.i.
1.tilalmi napon tartózkodik a húsfélétől 
2*átv. éhezik
"Biitőtünk mink ép eleget, amikó nem vót mit öni.” 

böa.gi/ő :fn. apró azőlőfürt
"Vót ujan tőke jis, amelik égy böngyőt se hozott.” 

bőregénfn. denevér
bővedeatetfn. december 31# Szilveszter-este

Nr.sllyenkor még a templomba ritkán járók is részt vesznek a 

hálaadáson.Vacsora csak ez után következhet.Rendszerint csir
két vágnak, mert az hátra kaparja a bajt, a bánatot, amit az 

elmúlt év hozott.Továbbá rétest vagy hájast sütnek, és a vacso
rához feltétlenül fogyasztanak bort, mert az ezen az estén vér
ré válik.

buborcatfn. pattanás, kidudorodás /emberi bőrön/ Szibuborcsos
bnbosbanka:fa. harkály
bubrékt/-ok.-ot/ a disznó veséje
budák:/-ot. -ja/ fn* kapaszerü, de annál keskenyebb, erősebb nye

les szerszám kötöttebb talajban való gödörásáshoz 

Szibudékól
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budli;fn. 1«fanyelű zsebkés 

2./rosszal/ ócska bicska 

"Aszontam, hogy bicsk t agyé, nem budlit." 

búg»fea.i. göbe párzási időszakban van 

burnt:t3.i. göbét pározfcat
"É kőne valahova vini búgatai ja göbét," 

bú.jáskosár :fn. bogárhát formájú, elöl ajtóval ellátott vessző- 

kosár a kiscsibék számára 

buksza:fn. pénztárca
buktaifn. lekvárral v, túróval bélelt kelt tésztaféle 

bundássaeka» 1, ruházkodás 

buri-buri :isz. libaliivogató szó 

burikasfn. /gyny,/ kisliba
"Fog meg kisfijam a burikákat!"

búsasfa# /rendszerint tb3z-ban/ maskarába öltözött személy* aki 
a disznótoros házaknál vacsora alatt megjelenik 

Nr,:Általában jó viszonyban lévő szomszédok öltöznek subába, 
álarcba, rossz ruhába,Elváltóztatott hangon köszöntőt mondanak, 
gyakran igen vask03at,A jelenlévő vendégek rovására viccelőd
nek, különösen a gazdát veszik célba,Kosarat vagy tarisznyát 

visznek magukkal, amelybe a háziasszony hurkát, kolbászt, há
jast csomagol.Asztalhoz ülni nem illik nekik, még szives invi
tálásra sem.A szokás é3 az elnevezés láthatóan rokon a mohácsi
busókkal,

búsába mómklf. disznótorban busaként megjelenik 

"Gyühetünk estére búsába?" 

buzogány:fn, a káka termése 

b'idős banka: 1, búbosbanka 

brizcál:ts.i. illetéktelenül piszkál vmit
erontod,"

neve, am."gyorsan elérhető".
"lie brizgád az órát, mer még jobban 

üTisztikíha. A községhez közel езб dűlő
Púdzsák:an. Dűlőnév
Buzásthn. Dűlőnév
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С

eakii:fa. fehérnemű v. terítő szélén hullámos ▼ . hegyes bevá
gások sora

cakliataa. caklival diszitett, caklisra varrott 

"Caklisra csinácl az úját!" 

cakumeakk - cakói ,,.ak:hsz. mindenestől 
"Szód ősze mind, ősz vid é cakompak!" 

caoiut:tn.i. sáros, esős időben járkál
"Jó eláztam, mire fölvégrü hazacaplatam." 

celofán - celofánt:fn. /-ot/ v. celofánt papirt - hólyagpapir 

ceiizág:fn. üzlebközvetitő /főként állatok eladásánál/ 
canzaruéz:fn. az üzletet lebonyolítót megillető pénz 

eif rato.iás :fn. húsvéti limes tojás 

cifráz:ts.i.
1. himestojást készít
"Tíz tojást cifráztam az öntözőknek."
2. cifrán káromkodik
"Cifráfcta jám az apját még az anyját a gyérüköknek, amé mérge
sít öték a kutyát."

OiKtn-kelöthn. A Kanálishoz vezető lejáró és hid
cigán.ymegig.y - cl^átiaő^y tfn. nemesi tét len, apró, fekete szemű meggy
cigányát:fn.

Sz:Oigényútra mönt = a nyelőcső helyett a légcsőbe ment a falat 

cigányzabla: 1. lószerszám 

ciha:l. ágy
cihelooik:tn.i. lassan indulásra v. minkára készül 
"!ía, lassan cihelőgyünk, ősz lásunk neki!"
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cilinder:Гa. a petróleumlámpa lángfogó üvege 

cilinaerkémény: 1* ház 

címer - címerrfn. a kukorica porzója 

címeres - címörös :mn.
1. aminek cimere van
"Helenkint címörösek má ja kukuricók.”
2, átv. hirhedt, nevezetes 

"CÍraörös gazember"
címerez - cÍíuotozíts.i. letördeli a kukorica porzóját 

ciaet - cimötsfn. fahéj
elmetes - cimötossmn. fahéjjal Ízesített 

cimötös kalács, tészta 

ciamla:ran./-án/ szimpla, egyszeres
"bufla szélösb'i elég három méter, de cimplábu hat kő." 

cincál:t3.i. huzigál
"»iadég egymást cincájak." 

cineiliagifn. a legkisebb, vékony hangú harang 

"Ámikó kishalott van, a cincilingé csönditenek." 

cinke ifn. kis testű madárfajta, cinege 

ói -fészök, -tojás 

cípák: 1. szövőszék 

cipőmadzagifn. cipőfűző
cirokéunruifа. a kicsépelt cirok szárából készült seprő 

Szobaseprésre használják, 

civakodik:tn.i. minden apróságért veszekszik 

£>z scivakodás
cobák - copákifn. húsos csont, főként csontfej 
cocói/avny./ fn. ló
cókmókifn. az ember mindenféle holmija, főleg ruházata és eszközei 

"ózod a cokmókodat, ősz indúj!" 

colűstok;/-oü, -ja/ fn. csuklós mérőeszköz 

сошо.шз >дш. sületlen, szalonnás /kenyér/
"«a, mijen a kinyér, nem comojés?" 

curlk v. curukiisz. hátra, vissza! lőhőköltető szó a kocsoba fo
gott lovak számára

curikoi:tn.i. hóbrál, nátrafeié megy
"Adig-adig curikót, amég bele nem esött a gödörbe."

I
cüvekifn. rövid karó ózl.lUgy át, mind a cüvek = keményen, egyenesen
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caádésfn. sás
Régebben megszárltva szőlőkötözésre használták, 

család:fи.
1. a szülőkből és gyermekekből ólló közösség
2, gyermek, utód 

"Hón csalágya van?”
C3aláooBímn.

l.olyan férfi, aki megnősült "Családos embor ne járjon lónyokhóf" 

2,akinek utódja, gyermeke van
“Ha ja az ernbör má családos, jóban meg kő nizni, hogy mire agya 

ki ja pézt."
család talari 8 tan, utód nélküli

"Híjába mönt férhö ja lánya, emaradt családtalanú." 

csalánzsák8fn. könnyű teher számára szolgáló, vékonyabb anyagú zsák 

csalásiadé 8fn.
1, sűrűre vetett, ezért termést nem hozó kukorica, amelyet zöl
den levágnak
2. vegyes vágott savanyúság /paprika, hagyma, uborka, káposzta/ 

csánk:/rends«érint birt.szraggal/ fn, a ló hátsó lábának kiugró
része
"A job lábéra kicsit sántít, megütőte valamibe ja csánkját," 

csapássfn,
1, veszteség, kár
2, a dülőufc melletti gyalogút
"A csapóson monyé, né ja kocsiúton!" 

csapdlécsac3Í8 1, kártya
csapott8tan, tetézetlen “Három csapott kanál lisztet tőgyé bele!"
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csaraiiat 1. ruházkodás 

csarnokifn. tejátvevő hely, tejcsarnok 

"Tik is a csarnokba horgyátok a tejet?" 

csarnokosifn. a tejcsarnok vezetője, tejatvevő 

csaszlaífn. korai érésű szőlőfajta 

öl fehér-, piros- 

csataksfn* lucaok, nagy sár 

"Ijen csutakba nem induhatok." 

ceatlásvas?1. kocsi 
csatoló* 1. fékető - ruházkodás 

csattogtat its.i« csattogást idéz elő 

"Ne csattogtasd örökké azt az ustort!" 

csecs - csöcaifn. emlő
"Nem nagyon ősznek még a malacok,nagyon a csöcshő vanak szókká." 

csekély - cseké.iimn.
1.sekély /viz/
"A mút nyáron nagyon csekéj vöt a Kanális." 

lapos /tányér/
"Csekéj tányért is tögyetök, ott vanak a kredencoe." 

csekélyke - cseké.lkeimn. igen kevés
" bú a csekéjke nyugdíjbu élők, amit a téjesz ád." 

csekerkc: 1. szövés
cselédifa. ember /főként asszonyra vonatkozóan/ 

"ijen dófgoa cseléd vöt, mos meg sémit se bír." 

csemeteifn. 
l.növsndék fa

t

öl -kert, fa-
d%csecsemő, kisgyerek

cserólőkifn. /csak tbsz-ban/ a háború után a fővárosból élelemért 

iparcikket hozó emberek
"Cnlvaló azé vót, a ruhafélét még a csrélőktü szőröztük be." 

caereoesi/зп. ó fn.
1. mn. cseréppel fedett
"A mi házunk má régúta cserepes,"
2. nagy eső utón hirtelen megszáradt és fölrepedefcett föld 

"Nagyon bajos a kapálás, mer ügön cserepes a főd."
3. mn.kirepedezett /testrész; ajak, kéz/
"Szegén gyeröknek ujan cserpes a szája."
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4.fn. a cseréptetejű melléképület, ha a ház nádas v, puüás 

"Az öregük átraöntek a cserepesbe." 

car es zaj/e - caeröanyetfn. korai érésű csonthéjas gyümölcs 

Öí-fa, -mag
esetetfn. szellemi fogyatékos, koldulásból élő személy

A rossz gyermeket azzal ijesztgetik, hogy "odaadlak a esetének". 
csetrösiA-t/ fn. és mn.

1. fn. mosatlan edények összessége
" uszáj émosogatni, má liaAdB %é i éf a Mitral van«”
2. ran. mosatlan /edény/
"Mos látom, hogy a fazék az asztal alatt csőrösen maradt." 

caévöl* 1. szövés
caibesfn. a csirkék ö szefoglaló elnevezése 

"Atá öni ja csibéknek?" 

ö* -csipötke, -leves, -ól, -paprikás 

caibecaÍLotke?fa. csirkegulyás, amelyet csipetkével taálalnak 

csibetetű:fn. a csirkék tollazatában lévő apró tetüféle 

csibetojásífn. tyúktojás 

csicsásimn.
1. Ízléstelenül tarka, össze nem. illő szinek együttese
2. tréf* kiöltözött, ünnepélyes /főként nő/
"Hű, de csicsás valaki!"

csigátifcs.i. csillapít, nyugtat /főként siró gyermeket/
"Ülsőb ügön sírt az anya után, de adig csígatam, amég elalut."

wxkxx
csikmák»fn. levesbe való, vékonyra vágott tészta 

csikó:fn. /-aja/
1.fiatal ló 

2.1. kártya
3. 1* szövőszék

caipcsupimn. jelentéktelen, apró
"Csak csipcsup munkát végeztem, mégis emont a napom." 

esi sí;ed - csipköd* i.
1. tn.i. többször csip
" lönyünk be, mer nagyon csipköaek a szimyogok."
2. ts.i. apróra szaggat /tésztát/
"Na, mi ja dolog? - Csipködöm a csipötkét."
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jj.ts.i. a megszáritott paprika szárát kitépi 
caioködőtfa. /rendszerint tbsz-Ъап/ az a munkás, aki a megszáritott 

paprika szárát tépi ki
r,A csipködők keresnek a légióban a malomba.'* 

csípő - csípői:fn. testrész
k. indig szragos alakban: csípölöm, -Öd, -e

celmomentes:mn. nem erős hüvelyespaprika ill. ennek őrleménye 

"A malom csak csípőmenteset vösz át, erős paprikát nem." 

csi,oÖtke:fn. kézzel szaggatott tészta 

ö: ЪаЬоз-, krumplis-, csibe-
csirkanc.il knkurica:fn. apró, hegyes szemű kukorica, amely patto-

gatá3ra alkalmas
csirke:fn. két végén kihegyezett, kb. X'p cm-es sima, henger alakú 

faág /bige, dóié/
csirkezik:tn.i. a csirkézés nevű gyermekjátékot játssza, dólézik 

"Az tudott jó csirkezni, aki meszire ё tuta ütni ja csirkét." 

csooikül:tn.i. kezével, lábéval úszó mozgást végez 

"Gsobikój a láboddá is, mer eleresztlek!" 

csobol:yó - csobo.i6:fn. a kulacsnál nagyobb fa italhordó ed ;ny 

csócsasfn. a csecsemő számára félig megrágott falat 

csücsül:ts.i.
l. foggal félig megrág /főként kenyeret a csecsemő számára/
"Né sírjá na, mingyá csócaál nekod a mama egy kis kinyeret,"
2.fogak hiányában rosszul rág
"Én má csak caócsálom az ételt, mer nincsenek fogajim." 

csomiazlo:/-t .-„ja/ fn. bunkós végű rúd, amellyel a szőlőt siáfefe 

préselés előtt a hordóban szétzúzták 

Ma a daráló kiszorította a használatból, 

csomosfn.
1. az a legkisebb rakás, amelybe a gabonákévákét összerakják.
14 kévéből áll, a legfelső a papkéve v. röviden pap.
2. bog
"Nem üirom kiódozni ezt a csomót." 

csorda:/-át,-ja/ fn. a legelőre naponta kihajtott szarvasmarhák 

csoportja
"Ne söpörd e adig az uccét, még ё nem mén a csordái"
0*tehén-
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csordás»/-t/ fn. a legelőre naponta kihajtott szarvasmarhák őrzője 

csordultig - csűrdútigthsz. annyira tele folyadékkal, hogy majdnem 

kiömlik
”Hánszó montam, hogy né tőcsd csurdútig a vödröt,” 

cső - csév:/-et .-ек.-.ie/ fn,
1. kukoricacső
”Agyá ja libáknak két csév kukuricát!”
2. füstcső
”Ki kő pucöni ja cséveket, mer má nagyon füstöl a sporhelt.” 

csömöre»fn, kisgyerek
”Ho niz csak a csömögét, mibe nem szól bele!” 

csönd!t:tn.i, temetés előtt a pap indulását haraagszóval jelzi 
"ETem halotad? Csöndítötek má?” 

csönditésifn, temetés előtt apap Indulását jelző harangsző 

csöputl. kender 

csöroéletfa, forgácsfánk
”Oregszülém tudott szép csoröglét sütni,” 

caörÖglemetálőifn, nyélre szerelt éles, recés kis kerék, amellyel 
a kinyújtott tésztát csipkézett szélű darabokra szabdalják 

/barátfülét, csoröglét/
Csuoaacki-szardukíha. Dűlőnév. 
csúfkoaik:tn,i,

1, /tárgy, dolog/ úgy néz ki, hogy gazdájának szégyenére válik 

”Az Adán Jóska idehúzta ezt a fát, azóta itt csúfkodik az úcán.”
2, /ember/ úgy viselkedik, hogy szégyenkezdet miatta
”ha megagya, magagya, ha nem, nem,Én nem csúfködök azé a néhán 

forinté,”
csúfnév:fn. ragadvanynéV

A sok azonos családnév már nem különbözteti meg a nemzetségeket, 
családokat,Tizenötféle Szerletics, Badics, Kernya va.Üzért igen 

kiterjedt ragadványnév-rendszer alakult ki,Áltálában öröklődő, 

de sok egyéni név 1з van./PltGörgei, Sztálin/ A helybeliek csak 

a ragadványnevet használják a családnév helyett egymás megkülön
böztetésére,

csuhé:fn. Ualászszerszám.Két keresztbe összekötött nyílt abroncs
nak a négy ága közé kifeszitett négyszögletes háló, hosszú nyéllel, 

3z:csuhéz, csuhós
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csuraasfn. /-át, -ája/ alma, köfcbe lerúgott magháza 

"líegöték az almát, a csűrnéját még mind széjődobáták."
Csukás;hn. dűlőnév
Csuka táruvá.1a>hn* az egykori tulajdonos nevéről 
csapéi:ts.i.

1, /növényt/ gyökerestől kitép
"Hajnalba szokjuk csupáni ja babot, araég lepi ja harmat."
2. tépáz, huzigál
"A Jó ;si csupája a hajamat!" 

csuckaí/-át,-ák,-ája/ fn.
1. a kukoricacső szemektől megfosztott torzsa 

"'így kosár csutkává mégfől az ebéd."
2. magházas gyümölcs lerágott maradéka

c;-’utura:/át>-.ia/ fn. porcelánból készült diszes kulacsféle, ame
lyet a hívogatok hordanak magukkal, hogy a meghívottakat belő
le borral kínálják 

csúszó;fn. eketalp
csúcs;/csak egyes sz. 3. sz-ü birt. szraggal/ csúcsé, csacsit -fn. 

folyadéktároló edény elkeskenyedő v. cső alakú kifolyó nyílása 

a kaacsó, a kána -
"Szájába fogta a kána csacsit, azon ivott." 

csacaösaom. olyan, aminek csücse van a folyadék kiöntésére
"Hová tótétok a csúcsos kánét, meg akarom öntözni ja palántást." 

caqd;fn. a ló patája fölötti kiszögellés
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dndasfn. 1.óvodai dajka
2.aki a csecsemőt dajkálja "íío9 te vagy a dada?” 

da.ikálsts.i. csecsemőt, kisgyermeket karon v. ölben tartva ringat 

"nroatoták ezt a gyerökőt,» mer élandójaa dajkája valamelik.” 

dakuraíhsz.nem tétre játszva vmely szerencsejátékot
A vesztes visszakapja pénzét, de ezért meghatározott számú 

hátbaverést kap*
"Rézbe nem mer kártyázni, csak dakura.” 

dánéi:tn.i. nótázik, dalt énekel
"Régen a legényök az utcán is danótak.” 

danoiaat - dsaó^at:tn.i. többször, megszakítva dalol 
”Féha főzünk egy halat, utána adanógatunk egy kicsit.” 

darasfü. 1.megdarált v. őrölt szemes termény, de leginkább kukorica 

ö* árpa-, kukurlca- Szí darál, darákat 

daráló*fa. zúzógép
1. kézi hajtású kukoricadaráló
2. kisebb malomféle 

3#szőlődarálö
4.hús-, mák-, diédaráló 

Ssíéarálós
Daráló köz«fan, keresztutca a sarkon álló darálóról elnevezve. 
darázafészkes*mn. olyan kötésmintéju, amely a darázsfészek be

mélyedéseire emlékestet
"ügön szép darázsfészke» belinert látam a Julisoa.” 

débéllatan. testes, elhizotfc /főleg nő/ 

debizsoQífn. nagyobb fonott üveg 

öédi. óédiks: 1. rokonság 

dédimama:1. rokonság 

dédipapa:1. rokonság 

Delavoraífn. fehér szőlőfajta
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denis zb гг he-it - t eni з zа г -et: f n. /»at/ alsóruhának való bolyhos
kelme

derékian« 1,becsületes, tisztesié:es
"Megdicsérlek, derék gyerek vagy, hogy ijen sokat dogoztá." 

2*nagy termetű, szálas
"UJan szép derék ember vót fijafcal korába."
*i

derélrszlSif n. 1. ruházkodás
deaentortfn. pajkos, csinytevő /gyerek/

"Xad dezentor vótá tés gyerökkörodba." 

dicsekjfn. dicsekvés, önmagasztaláa
"Mindég az a dicsek, hogy eayi meg аду! Ja pézük." 

dlnsstel - dincöl:t3.i. gézben párol 
"DincőJek káposztát a húshó?" 

dinsztait - dinc£ti«im*i. fedő alatt, gőzben párolt 

Ö: -kruxnli, -káposzta, -paprika 

di nvepásztói?ifn. a dirmyeföld állandó őrzője 

dinövés:mn. és fn.
1. mn. dinnyével bevetett föld
2. fn, dinnyetermesztóssel foglalkozó személy, aki rendszerint 

más földjét műveli felesben
"A dinnyésünkre nem lehet sémi panasz, érti Ja dógát." 

dinnyetüsökifa. királydinnye ill. ennek tüskéje 

"Tele van a paprika dinnyetüsökké."
"Öeleaö.nt a lébomba egy dinnye tüsök." 

diosenkorifn. olvasztott cukorba szórt dió erezdek, amelyből tor
tát készítenek
"A diJóscukrot még az embörök is aegöszik, mer lehet rá ini." 

diekurál:tn.i. vitatkozik, felesel, ellentmond
"Ahelöt, hogy diskurész, mé régön mégcsináiiatad vóna." 

disznó:/-k,-t. disznaja,-nai, diaznajik/ fn. sertés 

öt -ól, -szőr, -hús, -vágás
disznóaki 1 - disznóakótfn. a disznóól előtt körülkerített kifutó 

Röviden akó.
disznótor ifn. a disznóvágást követő vacsora 

disznótorostmn. ami a disznótorból származik
"Kügyé az ángyinak is égy kis disznótoros kóstolót!"
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disznófe vá^skif. elvégzi a disznóölést

"Én arai Juta az eszömet tudora, mindég vágtam disznót." 

dlvér» 1. lakodalom
dobkál.yhatfn. vékony lemezből készült henger alakú, nagy átmé

rőjű kályha
dologidő - dologidő :fn. a fő mezőgazdasági munkák ideje 

"ftéraelik úgy rájér még a legnagyobb dologüdőbe Jis!" 

dolgozik - dogozik v. dór;zik* tn.i. munkát végez
Ragozása ingadozó* dógozok, dógozó v. dógzok, dógzó, dógzunk 

Múlt időben* dógoztam, dógozté, öógozott 
dolo^ifn. rauaka, tennivaló /rendszerint birt.szraggal: dógom, dógod, 

doga stb./
"Anyi Ja dógom, hogy aese tudom,malikét csinájam, de ü rájér." 

dorong - durum* *fn. nagyobb hasitatlan fadarab
"Fogjá egy durungot, ősz vág hozá, máj nem bánt." /ti. a kutya/ 

dóznisfn. cigarettatárca
döböKőifn. közelebbről meg nem határozott kályhaféle

"Hem vót kedve kimöni egyiknek se, mind a döbögő mellé húzódott." 

dögkúttfn. az elhullott állatok tetemének befogadására készült 

kufcszerü, zárt mély gödör 

dögtemetőtfn. 1 dögkut
dörzaölözik*tn.i. tárgy egy másik tárgyat tartósan dörzsöl, s 

ezzel kölcsönösen koptatják egymást 
drap:acs*fn./-ot. -a/ egykerekű zápos tolóeszköz 

Sz* dragacsól 
drappsmn. sárgásbarna

"Nagyon szeretőm a drap ruhámat*," 

drótkerítés*fn. dróthálóból készült kerítés 

drótoatőt*fn. edényfélék Javítását végző vándoriparos 

üübokadoliiiathn. Dűlőnév 

dudllifn. l.cumi, cucli
2.az üveg szájára húzható lyukas gumitömlő, amellyel a csecse
mő a táplálékot kiszivja

dadlikatfn. szürkésfehér héjú tökfajta, amelyet sütve fogyasztanak 

dudlisüvefiüsfn. a csecsemő táplálókénak üvege, amelyre dudlit húznak 

dudllzik:tn.i. cumit szív, szájában tart 

"akkora gyerök, de még dudlizik!"
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dug - gyagits.i« elrejt
"Gyugal kő az ura elíl a pézt, mer elisaza*" 

dugdoá - gyugdoaats.i. rejteget, többször dug 

"Látom éu, hogy mindint gyugdos elülem." 

du.':;ő - gvugóifn« kör alakú nyílás elzáráséra szolgáló kis henger 

alakú tárgy
Öí fa-, faordo-, üveg-, parafa-, -huzó 

dunai malom:fa. hajósmalom
duaazt - dunc:fn. befőtt "Ifagyon szépen elátak a duncaim." 

duasztol - duncól:ts.l. oefőz "tőgyet, barackot szoktunk duacóni." 

SzJduncolás
ducLiztosüveg - duncosiivegtfn. befőtteaüveg
öuui.yha? 1, ágy
dunvhaciha:!. ágy
du.la - duflaamn. kétszeres

"f/aj agyá noköm is magot a duflavijolábú" 

öa -szélös
durikoarea 1* kártya
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E,É

ebből:- ebbüthsz. a szóban forgóból 
"Mélikbíí agyak? Ebbu vagy a másikbú?" 

ebafn.
Sziliben guba = teljesen mindegy 

Eb vagy kutya = ua.
Köti az ebet a karóhó s nagyon fogadkozik, erősködik 

édösna-orika:fn- fehérpaprika 

édösazülémt 1« rokonság 

egrosafn. éretlen szőlő
"Az egröst ne szögyétök le, febének való,** 

e ivat tat hS2, merő, csupa
"Az egész arca egyata vér vét."

elvedéből - óVyedébüahsz. fizetség nélküli, a végzett munka tel
jes hasznáért vállalt munka 

"Csak egyedébu tutam kivágatni За szárat," 

egyenes - inrenyösamn. görbület nélküli 
"Nem valami igenyösek ám sornyid!"
Szs igenyösen

egyenest - i^envöstahsz. irányváltoztatás nélkül 
"Csak monyon ere igenyöst, megtalálja." 

eig.veszsáktfn, vékonyabb szövésű, nagyobb zsák 

e :;y húzómbaahsz, egyfolytában
"Az Ádán Gyura bácsiná vótam cseléd öt évig egyházómba." 

eytyivásútmn. azonos életkorú
egységes liszt - é't.vsóitös liszttfn. olyan liszt, amelyben a korpa 

is benne van
egyaorafn. a falu szélső utcája, amelynek csak egyik oldalán álltak 

házak



6ö

Bár a másik oldal is kiépült, az elnevezés mégsem változott. 

egysoriak»/csak tbsz-ban/ fa, az egysorban lakók 

éíwszálbelu:mn. nagyon sovány, keveset evő 

eg.vvé etében - egyvégtibe:hsz. megszakítás, szünet nélkül 
"Égyvégtibe képes vót kaszán! röggetü estéiig.H 

egy ültő belibeiklf. anélkül, hogy közben felkelt volna
"A szömöm láttára egy ültő helibe mégövött fogadásbú egy szál 
kohászt."

ehe«máz. igen, persze
"Becsuktad a csibéket? -JShé." 

ónomraгhsz. éhes gyomorra
"A jó borivó még óhoara jis megisza ja bort." 

ehuiiihsz. itt e! iholl
"nem találod? Hát ehun van él" 

ekekauaxfn. kapálóeke 

ekézsts.i. lóekével irtja a gyomot
"Kérdőz még, hogy ё tuna je gyüni hónap ekézni." 

e 1 agy ab úgy ál: t s. i . agyba-főbe ver vkit 

"űzök is jó elagyabugyáták egymást."
.gi^üxtn. és ts.i.

1. tn.i. huzamosabb ideig áll
"lioszl vót a mise, nagyon elátam magam."
2. tn.i./étel, ital/ épségben marad, nem romlik meg 

"Az idén mind elátak a duncajim."
J.tn.i. természeti v. élettani folyamat megszűnik, abbamarad
"Jöhetünk, elát az eső."
fests±.4.ts.i. akadályoz vmit v. vkit
"ütőnek erejive azt akarta, hogy maragyak, eláta az utamat, mikó 

indán! akartam,"
5*ts.i. elbir, elvisel
"Csak vöd fő ja nagykabátot, né' fé, elálod,"
"MA e lenet áni ja melegöt." 

e.tn.i. távol áll vmitől, nem simul 
"kinek a gyeröknek elánok a füleji," 

eldprendál?ts.i. alaptalanul rosszat mond valakire, ócsárol 
"Én sémive nem ártotam neki, mégis mindönkinek eláprendál." 

elbattyor - ébatt./og: fcn.i. kedvetlenül, ballagva elmegy vhová
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ffl)él löt, mire ébafctyogtam afalu másik végire*” 

elbócorop; - ébócopQKitn.i. /sötétben/ botladozva elmegy vhová 

"ITeköm kölött ébócorogni szint fölvégre.” 

elboklászík - ébóklászik:tn.i. ember v. állat lassan ipenve, meg- 

megéllva céltalanul bolyong
"Soká gyün még az iskolábú, mer mindég ebóklászik valamere.” 

elbont - éboatíts.i.
1. azétfejt "Máj megvárom a szoknyádat, csak bontsd é.”
2. megveti az ágyat éjszakára
”Má ebontotam az ágyat, aikó beálított a papa.”
3*szétrombol
”A Gajárijék is ébontoták a házat, pejig egész jó ház vót még.” 

elcsfcsz - ecseszsts.i. elront, elhibáz 

”ívIos mi csinálok vele, ezt jó écseszted.” 

elesunyul - écsuayúlstn.i. kopotté válik, avíttá lesz 

”Az ablakokat is be kőne festeni, nagyon écsunyutak.” 

elaaaad -eda^adstn.i. megduzzad, megdagad
"Nem bírta 1 éhásni ja csizraát, anyira é vót dagadä a lába.” 

eldanol - edanól:ts.i. és tn.i.
1. ts.i, dalolva előad
"bánójuk ё a Pétör bácsi nótáját!”
2. hosszabb ideig dalol
"Slőfordát, hogy röggelig édanótunk a pincébe.” 

eleiével - eleiive:hsz.
1. kezdetben, valaminek a kezdetén
"Blejive sokat jártak haza, de mos nem gyiinek.”
2. viliinek az elülső felével 

eleoézsts.i. a hal epéjét elfaksztja
"Hé szorítsd a fejit, mer elepézöd!” 

elenéaodikivh.i. a hal epéje elfakad
"Hé had, hogy verje magát a vajlingba, mer elepéződik.” 

élesatőkorpa:/elav./ fn. élesztő készítésére két asszonynap kö
zött őröltetett korpa

élesztöszár£tó:fn. nagyméretű, kerek, keskeny peremű fonott kosár
féle a gyümölcsök aszalására és régebben az élesztő szárítására 

elfaizik - ifa.izik:tn.i. növény, állat elődeire jellemző tulaj
donságait elveszti, fajtájától elüt
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elfülel — éf illel: ts»i.
1. /kedvezőtlen dolgot/ elhallgat, nem mond meg 

"Kapott egy eggyest is, de jazt éfüléte,"
2. nem hall meg /szándékosan/
"Montam, hogy hozá be fát, de azt is éfüléted." 

elgázol - égázólits.l.
1, állat v, jáfcmü gyorsan mozogva vmit v. vkit földre dönt 

"Két libámat is égázót egy autó,"
2, rátaposva szétnyom 

"Gázód ё ja cigeritédat!"
elhán-v - éhán^íts.i.

1,lapáttal eldobál
"RÖgge ehánta a havat az ernbör, de újbú kő,"
2,gondtalanul széthagy, elhagy 

"Hová bántátok e azt a papirost?" 

elherdál - éherdáltta.i. könnyelműen elkölt, elpazarol 
"Пата éherdáta az örökségit,"

elhíresztel - éhírésztéi8ts.i, valótlan, meg nem történt dolgot 

rosszindulatúan mindenfelé elmond 

"iühír esz tété, hogy még önünk is alig van," 

élkorсоlkodik - éhurcókodlkstn.i. elköltözik 

"Nem laknak má jitb, ehurcókotak az anyukhó," 

eliaérkezik -éliférkőzik«tn«l, Ígéret formájában jelzi, hogy elmegy 

vhová, különösen mankóba
"Hónapra má elígérköztem a lányomékhó szüretőni," 

elkámpicsorodik -ékásuicaorodik:tn.i. sírásra görbült szájjal el
szomorodik, elkedvetlenedik
"Nem kő azé mingyá ekámpiceoroni, ha nem möhec e." 

elkanászkodik - ékaaáazkodikttn.i. /gyerek/ fegyelmezetlen, ren
detlen, durva lesz
"Nagyon ékanászkodott, miúta az apja nincs ithun," 

elkerít -ekerítts.i,
1, kerítéssel lehatárol vmely területet egy msáiktól 
"fíkerítötünk az udvarbú egy részt a csibéknek,"
2, /tárgy nélkül/ cifrán káromkodik
"Jó ékerítötem neki, ere mingyá odaata," 

ellazsaakol - elazsnakól:ts.i, vmely eszközzel elver 

"Jó élazsnakóta ja gyerököt a derékszíjjá,"
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elmei?:/ - érném tn.l.
1, eltávozik vhová 

’’Emész kisijam a bótba?”
2. eligazodik
"Sehogyse tudunk émöni ezön az íráson,”
5»meghal
’’Szegény anyám is korán émönt közülünk,”
4, megfelel vmire, vminek
"Hétköznapra még ómén ez a ruha, de vasárnap mé ne vöd fő.”
5, pályát választ, arra készül
”A falubú ketten is émöntek papnak,”
6, eltelik az idő
"Émönt a napja, mégse intézött sémit," 

elmér - oaér:ts.i.
1. viait kimérve elad
"I'Tics má tejem, mind emértem,”
2, rosszul mér, mérési hibát követ el
”ГТет mértétök tik в ja disznót, hogy csak mázsás lőtt?” 

elnadrágol - énadrágóltts.i, gyereket elfenekel 
”Jaj jó énadrágólak, csak né fogagy szót." 

elnéz - enizгts.i.
1. tévesen néz"Lé*késtük a buszt, mer éníztem az órát.”
2. tartósan néz
”A papa mingyá elalszik a tévé melet, de én énízöm éfélig is.” 

^•átv. megbocsát, nem ró fel 
"Sokat éníztem neki, mégse vótam jó.” 

elnézelödik - mizéledik:tn.i. egy helyben állva v. ülve tartó
san néz
”Az ijen Öregnek má nem való ja tánc, de szeretők énízelőni 
a lakodalomba.”

előhaai üszőifn. először vemhes üsző 

elnlcsáz -écicsáz:ts.i. alaposan elver 

"Ne felesőj, mer mingyá épicsázlak!” 

eleredd - éprédái:ts.i.
1. elpazarol, eltékozol /értéket, pénzt/
”Az ijennek a Dárius kincse se lőne elég, mindönt eprédál."
2. vmely dolgot csekély ellenértók fejében elveszteget
"Nem sok vövő vót a pijarcon, csak eprédátam az árúnivalót.”
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elpucol - éüucól:ta*i. menekülésszerüen távozik, megfut vmi elől 
"Mikó megláták a púdért, gyorsan épucótak*" 

elrepeszt - éreriszttts.l. elszakít
"Brepísztöte ja nadrágját a bicigliülésbe," 

elreresztget -érenögetlta.i. csikókra hasit
"Valamiké szépen erepögetük a szőb rongyokat, abú szütük a 

rongypokrócot,"
"Lassan érepögetöa a tuskókat*" 

elrestell - erőstől:ts.i. elszégyenli magét
"Amikó embör létire az apjának kölot rászóni, akkó éröstéte magát* 

elsőház»/rég./ 1, ház
el3őli3zt:fn. a legynagyobb finomságú Ü3zt 

elsőszoba» 1. ház
elsőszoaszédifn. a ház udvari része felé eső szomszéd 

Qlaöszödéa:fn* az a paprika, amelyet először szednek le 

"Későn érött a paprika, kevés vót az elsőszödás," 

elszalaszt - észala.jt t ts.l.
1*alkalmat, lehetőséget elmulaszt 

"Bánom, hogy e3zaiajtotam ezt a vételt*"
2.futva /gyorsan/ elvlez 

"Szalajdzs má jé apádnak az ebédet1"
3>«megfuttat, gyorsan elküld
"Mingyá eszalajtom a gyerököt a bótba kinyérér." 

elszerencaótlenkedik - észöröncaétlenködik:tn.i. vhol megjelenik, 
vhová eljut, ahová nem illene
"Még templomba jis észöröncsétlenködött ijen ruhába*" 

elszivel - őszivel?ts.l* türelemmel elvisel, eltűr 

"Akármit csinál is az ura, mindönt észível tüle." 

eltángál - etángal»ts.i* alaposan elver
"Jó etángáta ja gyerököt, amé nem fogadót szót*" 

eltonik - éto.1ik:tn.i* /tyuk/ nem a megszokot helyén tojik 

"Luca napkó nem szabad kijabóni ja csibéknek, mer ujan messze 

etojnak a tyúkok, amedig ehalacott*" 

eludvóltts.i. magatehetetlen v. beteg embert haláláig gondos 

"Ha nem köletök a lányomnak, máj eludvól valaki ja házamér." 

elu^raszttt3«i. gyorsan elküld vhová, vmilyen célból 
"Ugraszd a valameliket szódéjér!"
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elül - elül:tn.i« 1,baromfi nyugovóra tér
"fóaj ha eltínek a csibék, fog meg a nagykaka3tl"
2, kotlik, kotlóssá válik
"Két tyúkpm is elüt, de nem akarom iiket elutetni."
3. sárban, homokban elakad a kocsi 

elültet - elűtet:ts.i.
1. palántát végleges helyére ültet
"Nem tügyük elütetni ja paprikát, mer nincs e^ő."
2. baromfit tojásra ültet, hogy azt kiköltse 

"Van egy kotlÓ8om, ha akarod, ütesd é,"
3. vkit helyéről felkeltve máshová ültet 

"Űtesd el ükét az első asztaltu!"
ééütstn.i. különbözik a hozzá hasonlótól

"Híjába próbáta befesteni, csak elüt a töbitű." 

elütötte a ryászkocsi:nagyon berúgott
elválop:at - éválogat»tn.i. sáros időben óvatosan lépkedve jár 

"Muszáj indúni, máj eválogatok valahogy*" 

elvesz - évosz»ts.i.
1.megfogva vhonnan eltávolít, srendszerint magához vesz vmit 

"Te voted é ja hellrú a pézt?”
2*vmit helyéről elmozdítva máshová tesz 

"Vöd @ inén a széköt, ne lögyön útba!"
3*vmely tárgyat, amelyet vki kezében tart, megfog és magához vesz 

a* az átadóval egyetértésben»
"Vöd e tülem egy kicsit a kosarat, nagyon nehéz!"
b* erőszakkal vesz át
"Mé voted é a játékot a gyeröktü?"
4. átv. tettével v. intézkedésével eléri, hogy vmi ne legyen vkié 

"ötven tájékán evöték a kulákok főgyit, abú alakút még a Vöröz 

Zászló."
3*meonyiséget csökkent azzal, hogy vmely részét elválasztja 

"Sok lösz az éccöre ja disznóknak, vögyé jé belüle."
6.okozza, előidézi, hogy vkinek ne legyen meg tovább képessége, 
tulajdonsága
"JSvöte az isten az eszit." "Üvöszöm én a te jókedvedet!" 

elvégezkelődik - évé, :eszkelődlk: tn.i. sokféle otthoni munkát 
végigcsinál, befejez
"Télön rövid a nap, rám estelödik, mire ivógezkelődök a ház 

kötü."
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elvetemedik - évetemöáik:ta«i, faanyag v, fából készült tárgy egye« 

nes része görbévé lesz
"Hehéz az ajtót becsukni, mer évetemödött a tokja,” 

elzargat - ézargatits.i. zavarással, riasztással elűz 

"Begyühec, ezargatam a kutyát,”
embörláayaifn. /mindig a beszélőre vonatkoztatva/ a beszélő személye 

"5 kő vfélnöm, mi csinájon az embörlánya, ha neköm ijen jutott,” 

émelyeg - laölög;tn»i. rosezul érzi magét, hányingere van 

"Hem eaött jó a káposzta, úgy ímölög tüle ja gyomrom,” 

émelygős - 1ш01&оз:шд. émelygésre késztető
"Hem szeretünk a cukrászdábú hozni süteméa#, mer íiaölgőg édösre 

csináják,”
eacsöabencsöaifn. közelebbről meg nem határozott sokféle holmi 

"Horgyétok é inén ezt a sok encsömbencsömöt!” 

éneklés»fn, az elhunytnak a halottas háznál történő búcsúztatása 

"Csak éneklésre mék, a temetőbe nem,” 

enyhánytszn. néhány
"Hozá fő ényhány fej hajmát is!” 

envhányan:hs z. néhányan
"Ümarat a gyűlés, mer csak eoyhányan vótunk ott,” 

enyhelifn, széltől védett hely 

"Menyive job it az enyhelbe,"
Jápröshát :hn. Határrész neve 

árdőilletőihn, 

iirdöogztásihn,
^rdőosztási azőlőkihn, Ma már erdő, 
eresztőfa: 1, szövőszék
érett túró - éröttúrúifn- csípősre erjesztett túró 

esküdik:tn,i, házasságot köt 

eszcá.1«:fn, evőeszköz
eszelősimn. szeles, ész nélkül cselekedő

"Hem lehetőt vele beszéni, ujan vót mind az eszelős,” 

eszik - ösziki/ötem. övött, ögyön/ ts,i, táplálkozik 

Szí:Őszi a magáé « nem nyughat, nem fór a bőrébe 

etet - otefcita.i. elvégzi az állatok etetését 

"Ha, meliktök ötét délután?”
Sziötetés, ötetget

etető - ötetőifn. az a személy, aki a cséplőgépbe a gabonát kévén
ként adagolja
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F

Fáeánvos» hn. Kékbegy része 

faavoskodikttn.l.
1. gyakran v. huzamosan szenved a hidegtől
"De sokat fagyoskotunk, miké gyalog jártunk Bajára ja a hábo
rú alatt ."
2. fázva, dideregve időzik vhol
"Gyere be, ne fagyoskogy ebe a hidegbe." 

fagyosazentek - fagyoszazentöktfn. Pongrác, Szervác, Bonifác ill. 

ezek napja
"Máj fagyoszszentök után böcsííd a termést!" 

fá.idol.la - fájjdójaíts.i. /csak 3.sz-ben/ fájlalja vmijét 

"Néhán napig nem fogtuk be, mer fájdója a lábát,"/ló/ 

fa.itatfn. nemzetség
"Méglácik, hogy nem a mi fajtánkbú való." 

farsfn. /mindig birt.szraggal/
1. az emberi test csipő alatti része
2. állat hátsó része
"Ne mony a faráhó, mer rúg!"
3*vminek a hátsó része 

kocsi, gép fara
farástfn. a cséplőcsapat azon tagja, aki a gép farénál a szal

mával dolgozik
farkasfogtfn. szabálytalanul nőtt, hegyes fog 

faról:tn.i. kerekes jármű hátsó része oldalra csúszik 

farkas-sziget»hn. Dűlőnév
faros:mn. olyan nő, aki turnit és sok bőszoknyát vesz fel, hogy 

csípőben széles legyen
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fasírhüs:fn. vagdalthus
Fáskert:hn. Csemetekert, amelyben eperfákat neveltek, 

fatt.v:fn, /ak,-at,-a/ fattyúhajtás a szőlőn v, kukorieáa 

”Szöd ősze ja fattyakat, jó lösz a márnáknak,” 

fatt;/az:tn,i. letördeli a kukorica v, szőlő fattyahajtásait 

’’Kapálás közbe szoktunk fattyazai.” 

favágitóífn, az a hely, ahol a tűzifa felapritását végzik 

’’Kint hatad a fűrészt a favágitón." 

féder»fn. rudó, rugózat
féderes - féderössmn, aminek rugózata van 

féderös ülés, f, kocsi 
fehércseléd:/ör./ fn, asszony, nő
fehóregérsfa. omlós tésztáju sütemény, amelybe lekvárt csavarnak 

fehérföld - fehérfődifn. agyag
"A kazán belsejit fehérfőddé tapaszuk ki," 

fehér-liszt :fn, finom, kalácsnak való liszt
fehérpecsenye - fehárpecsönye:fn. a disznó gerince melletti so

vány hús, karaj
”A fehérpecsönyét né' darájétok lé, hagyatok belüle sütni jisl” 

fehéroák:fn. péksütemény sütésével foglalkozó pék 

fehérszoknya: 1. ruházkodás 

fe.ibekötés: 1, lakodalom 

fe.ibekotők: 1, lakodalom 

feirevaló kendő: 1, ruházkodás
fe.ioszék:fn, háromlábú, alacsony, támlátlan szék, amelyet fejós

kor használnak
Fekete-erdő:hn. Erdőség a Duna jobb partján, 

fékető: 1, ruházkodás 

Fekete-hldihn. Hid a Kerülő—fokon. 

fekhely - fekhel:fn. fekvőhely
”IJem tudok nálik aluni, ujan szokatlan a fekhel,” 

felbőről - főb5ről:ts.i, fölbiztat, szóvei felingerel 
”Ha főbőrőted a gyeroköt, akó mony is e vele!” 

feldörgöl - fődörgől:ts,i. mosni való ruhát mosás előtt leszap
panoz
’’Kern tudok mos möni, fődőrgőtem a sok ruhát,” 

felesleg:- fölözsleg:fn, a szükségesen túli rész
"Aszitem, hogy sokat vötem, de nem marat fölözsleg,”
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felesleges - folőzsle.gos ; mn. és has*

1. mn. nélkülözhető
"Kérdöz még, nincs-é egy kis fölözslegös paprikájuk!”
2. has,szükségtelen 

"Fölözslegös mingyá kijabáni."
feleszálaa: 1. szövés
feléből - felibthhaz. a haszon fele részéért /végzett munka/

"Ém má nem bírom mégmunkáni azt a kis fődet, klatam a Jánosnak 

felibü.”
feléböl-har.madából - fel ibil-harmadábúi hsz. elnagyoltan, felüle

tesen /végzett munka/
"Gyorsan végeztek, mer csak úgy felibü-harmadábú kapáták meg,” 

feles;ma. és fn.
l.an.olyan, aminek a fele része másé 

feles főd, kukurica stb*
2*fn* az a személy, aki feles művelést vállalja 

"Ki ja felestök az idén?”
félkézmeszelőifn. rövid nyelű, kis meszelő, amely a korongecsetsrik 

nel kisebb
felől - felú:nu. irányából 

"Mlkó gyün busz Baja felü?”
±яййв±хк&ШкЯх
felírta - fécortaifn. a porta, a telek fele 

"Mostanába ügön sokan építenek főportára."
Félaőaörönd;hn. dűlőnév 

felsőszokmratl. ruházkodás 

felszabadít - főszabaditt ts.i.
1.inast bizonyos idő elteltével, vizsga letétele után segéddé 

tesz
"üreg mestör vagyok, életömbe sok inast szabaditotam fő."
2, zárlat, tilalom alól felold, mentésit
"Aszonta az«jálatorvos, hogy a gyüvő hétön főszabadícsák a falut."
3. átv.elver
"Máj főszadabítlak én tógöd, csak sokat felesőj!" 

féltető: 1. ház
fenesfn. Szí*A fehö essön bele /beléd/!

Ajfene ögye még! Fenét a nyakadra! Nem övött meg a fene! 
ögyöa a fene! Ha fene fenét öszik is.
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2,Igen gyakran használatos más, pontosan meg nem nevezett űolég 

neve helyett is,
"Яш a fenébe vótá?" Ml ja fenét csináea?" "fái ja fene ez?" 

"Mony a fenébe inén!" "A fenének montad meg neki!"
Fenr/vesthn. Kisebb erdő, a Borgyujárás része,
festőin#:!. ruházkodás
festőkötőil, ruházkodás
fésü:fn. hajápolás eszköze
fészek - fészöktfn. /fészket, -ek, -e/

1, madárfészek
öífecske-, gólya-, galamb-, cinke-, veréb-, vargyú-

2, növény bokra
öt krumpli-, dinnye-
akkora fészkek, ősz nincs alatuk sémi,"
3*tyúkok tojóhelye
4,a fékető kontyot boritó része - fészke 

fészekre vet - fészökre vetikif. egymásra bizonyos távolságra, 

kapával vet
így vetik a krumplit, kukoricát, dinnyét, uborkát, 

feszítőfa:!, szövőszék 

feszitövas:1. szövőszék 

feszítözabla: 1. lószerszám 

feaztihsz. állandóan
"Feszt azon erőködik, hogy vögyem meg neki." 

filléres:fn. /rég./ kocsis, aki piaci napokon személyeket szál
lított Bajára 

filkósl. kártya 

filkózás: 1. kártya 

filkózlk:!. kártya 

finakifn. bögreféle
"Agyá két finak kukuricát a csibéknek!" 

findzaa?fn. porceláncsésze ill. az a mennyiség, ami belefér 

"Högge neköqi elég égy findzsa kávé." 

fineszes:mn. ravasz, óvatos, éber
"Be akarták csapni, de fineszes vót, nem hata magát." 

firnangifn. függöny
flökszsfn. virágfajta, apró, fürtös virágzata van
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flutaifn. zsírban sütött, kruplis sülttészte, amelyet kakóval 

hintenek meg 

főz ti* ruházkodás 

fogas:fn. 1,ruhaakasztó 

2.fogasborona
fogássfn. 1.kézzel árintés, tapintás

"Nem lehet rósz anyag, ujan jó fogása van.”
2.kétágú fűzésbe font fokhagyma, amelynek egyik ága 15 fej hagy
mából áll
’’Slutetem egy fé fogás fokhajmát, mégis alig löt belüle valami.”
3.leves után következő ótel 
,#MÍ lösz a második fogás?” 

forasólttn.i. fogasboronábal műveli a földet 

foadossts.i. 1.többször fog 

•’Mindég a lányokat fogdosa.”
2.tn.i* 1. szövés 

fogdosáe: 1. szövés
foglaló:fn. adás-vételkor a vevő által adott előleg 

fórnál:fn. a hadifogoly állapota, helyzete 

’’Két évig vótam orosz fogságba Kijev melett.” 

fo.it - f u.it :ts«i. akadályozza a légzést
"Ijenkó nem möhetök ki, nagyon fújt a köd.” 

főitós - fúitósxcm. olyan sülttészta, amely a szájban szétomolva 

noheziti a levegővételt 

fokhagyma - fokha;ima;fn. gerezdes hagymafajta 

"A svarkliba ne nagyon tögyetök fokhajmét!” 

foltozás - fódczáa:fn. l.a kiveszett növény pótlása ujjal 
2.az Így pótolt uj növény
"Lassan nem is lácik, hogy melik a fódozás." 

fon - fony?ts.i./-ok. -nyon, font/ rokkával dolgozik 

fonál:fn- /fonalat,-ak,-a/ 1.zsineg 

ö»paprika-, varró- 

2.a fonalra fűzött paprika, füzér
"Menyijé fűzi fonalát a paprikának?" "Hán fonál löt az idén?" 

fonás:fn. rokkával végzett munkafolyamat
ásoasfn. mindkét végén T alakú, kfcb.l m. hosszú rúd, amely középen 

fogva és ide-oda forgatva az orsón lévő fonál pászmába szedé
sére szolgál - motolla
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ásnálftn.i.
1. /fonalat/ az áspára felgongyölit, az áspát ide-oda forgatva
2. átv. karjával, fekvő helyzetben lábával hadonászik 

bódésfn. az áspa két végén lévő keresztléc 

gombolyag - gombolás:fn. gomb alakra tekert fonal 
gombolyít - gombolít:tn.l. a motringban lévő fonálból gombo

lyagot csinál
gombolyító - gombolltóif n. állvány, melyre & gombolyitandó fo

nalat teszik
gyalogorsó:fn. a gyalogrokka orsója, melyet kézzel pörgetnek 

gyalogrokka:f n. kb. 1,5 méteres egyenes rúd, amely a csöpü foná
séra szolgál.Térű közé szorítva fontak rajta. 

lge»fn. l.jjfc három szál fonál az áspán 

2.ritka* hiányos haj
"KekÖm má nem sok gondom van ara ja/egy ige hajamra.¥ 

leáapál:t3.i. /fonalat/ áspával az orsóról legömbölyít 

motring:fn. az áspáról levett és egy csomóba kötött fonál, amely 

7o ige, azaz 21o szál
pászma:fn. a motring harmag része, 7o szál fonál 

fonóbál - fon:/öbál:fn. vendégséggel egybekötött egésznapos fonás 

farsang idején 

forgatás: 1. lakodalom 

forgósfn. ringlispil
"íía kis fi jam, üteselek bele ja forgóba?*’ 

forgoszerdatfn. pünkösd utáni szerda
Пг.: Tilalmi nap.Kenyeret nem szabad sütni, mert aki ezen a na
pon süt, azt baj éri.Szántani sem szabad, mert megforgósódnál a
lovak.

forhandimn. tartalék
"Fines egy forhand kereked kőcson?" 

formázik:ta.i. hasonlít
"Se a gyerök tiszéára jaz apjára formázik." 

fos:fn. híg széklet
fosik:tn.i. embernek v* állatnak hasmenése van 

fosóka:fn. korai érésű, apró sárga szilva 

fostos:mn. l.hasmenéses 

2.fossal szennyezett 

"Fostos a gatyádl”
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fostosoaré>fn, magasra növő, apró levelii gyomnövény 

fosztalék»fn. az érett kukoricacsövet boritó levelek 

fölbiztat»ts.i. biztatva vminek a megtételére rábeszél vkit, 

amit az egyébként nem tenne meg 

"Te bíztatad fő, bogy oda mony ön?" 

fölcihelődik - főcihelödik:tn.i- fekvő v. ülő helyzetéből lassan 

felkelve nekikészülődik
"Kár is mondanom neki, mer mire főcihelődik, adlg megcsinálom," 

folcaontol - főcsontól»ts,i, a fa alsó ágait levágja
"Jó főcsontótam a fákat, hogy к ne vögyék é a világoságot," 

föld - fődifn,
1, mint a köznyelvben
Szsárpa-, búza-, krúpli-, here-,répa-, fehér-, rozs-, paprika-, 

földiei^er - fődiepörtfn. /-epröt, -ök£ szamóca ill, ennek termése 

fölgYSrekezik - főgyüreközlk:tn.i, ruhája ujját feltűrve nekiké
szül vminek
"Gyüreköz fő, nehogy öszekend a kabátod újét!" 

fölhág - főhágttn.i, nagyot lépve s közben kajaszkodva fellép 

vmire v, vhová
"Még fő se hágtam a kocsira, mxá eliadütak a lovak," 

fölharagit - főharaglt»fcs.i, hirtelen haragra lobbant, felingerel 
"Ha főharagíc, nagyon everlek!"

fölíratkozik:tn,i, nevét vmely jegyzékbe föliratja vmire való j 

lentkezés, részvétel céljából
"Mink is föliratkoztunk, hogy bevezesük a vizet," 

fölkont.yol» 1, lakodalom 

fülkont:/Qkodlk8vh,i, menyecske haját kontyba csavarva fejére fé- 

ketőt tesz
"Szépek is vótak régön a mönyecskék*Mind bőszoknyába, szépen 

főkontyókoddá arancsipkés féketőbe," 

fölkötözködik - főkötözködikitn.i. /asszony, leány/ szoknyáját 

térdig v, a fölé huzva köti fel - főként nagy melegben mezei 
munkán v, mosáskor vizben állva
"Ügy mostunk, hogy a Kanálison beátunk a vízbe tárgyig, de e- 

lőte főkötözkötünk."
fölmagasztal - főma ‘asztáltts,i, érdemén v, értékén felül dicsér 

"Csak haalotad vóna, hogy főmagasztalta ja monyit."
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fö^magzik - főmagzikstn.i. nem a terméséért vetett növény magot hoz 

"Nem sok salátát ötünk, hama főmagzott." 

fölmegy - főmén:tn«i,
1«lentről fenti helyre megy 

"Mony fő ja pallásra kukurucájór!"
2.vhová utazik
"Ha jit nem kapunk, főménk érte Pestre*"
3«megdrágul, emelkedik az ára 

"Mindönnek mén fő az ára«"
fölmer - foments,!. Ömlesztett, főként szemes terményt zsákokba 

mer
fölnő - fon.701? tn«i« növekedve egyre nagyobb lesz 

"Mijen betegös gyerök vét, lám mégis főnyőtt.” 

fölokosit8ts.i« felvilágosit, kioktat vmire
"Az ügyvéd fölokositota, hogy mit mongyon a bíróságon," 

fölönttta«i.
1. fent lévő ккЗр: helyre önt 

"Öncs fő a paprikát a pallásra!"
2. pótlólag önt /folyadékot/
"Eéccő jis fölöntötem a bábot, úgy efórta ja levit." 

fölráncol - főráncól8ts,i. szoknyát ráncra szed 

fölsrófol - fő3rófól8ts.i.
1. a lámpabelet sróffal feljebb csavarja
"Srófód fő ja lámáját, nem látok belefüzni ja tűbe."
2. árat egyre magasabbra emel
"Sok vövő gyüt Komlórú, azok srófóták fő ja disznó árát," 

föltámaszkodik - főtánászkodik»tn.i. földön ültéből /fektéből/ 

nehézkesen fölkel
"Úgy mégütöte magát, hogy alig tudott főtápászkoni,” 

föltapaszt - főtapaszt8ts.i« a földes szoba gödreit tapasztással 
eltünteti

fölül - föllÜ8hsz. vminek a felső részén, a többi tetején 

"Ejnye, nem találod, pejig ott van föllü." 

fölül - fölÚl8tn.i,
1. fenti helyre ül
"Na, ggoae gyere üj fő, eviszlek!"
2, fekvő helyzetéből ülésbe emelkedik 

"íjj má fő, hozom az orvoságot»!"
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3*átv. fölül vmiaeki elhisz valótlant
nMindég ingerkönek vele a töbijek, az még mindönnek fölül." 

fölül - fölumu. honnan? kérdésre 

"A feje fölü viták e." 

fölvág - fövágsi.
1. tn.i. büszke vmire
"De fővág, hogy mekkora házat építött!”
2. ts.i. /orvos/ beteg testrészt felnyit
"Nem bír dógozni, mer fővágta az orvos az úját."

Szfölvágós
fölvállal - főválói:ts.i.

1. földet művelésre elvállal
"Pőválót anyit, hogy nem győzi kapáni.”
2, személyt gondozásba vesz
"Nincsenek gyerökeji, a Mihálék válóták fő ja házájér.” 

i*ölvég:hn. A falunak a templomtól északra eső része. 

fölvégiimn. aki v. ami a falu északi részén van 

Pölvégi temető, buszmegálló, 

förgettvu t lm kocsi 
förhéc: 1* kocsi
főzőkanáltfn. kerek, lapos fejű fakanál 
frustuksfn. /rég./ reggeli 

"Mégvót má ja frustuk?" 

frustukóUtn.i. /rég./ reggelizik
"Épen frustukótak, mikó átmöntem hozájuk." 

fullad - fulad:tn.i. asztmás betegség következtében nehezen lélegzik 

"Még bótba se nagyon birok emöni, anyira fuladok." 

furkó:fn. nyeles bunkó, amellyel a fa hasogatásakor a fejszére ütnek 

furkóabotsfn. öklömnyi gömbben végződő bot, amelyet tevéstől ki
vágott növendék fából készítettek 

furtonfűrttház. szünet nélkül, állandóan 

fuazeklH 1. ruházat
fuvar - fuhartfn. /rendszerint -ba raggal/

1. bérszállitás
"J3 tuna gyüni hónap fuharba?"
2. az a mennyiség, amelyet egyszerre szállítani tud a kocsi 
"N«m hiszöm, hogy két fuharrá haza tugyuk hozni."
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fuvaros - fuharos:fn. száálitást vállaló kocsis
"Mos ügön nagy urak a fuharosok, ё se válónak mindönt." 

fülbemászósfn. százlábú rovar 

f ii leaf ékető: 1. ruházkodás 

füröszt - förösztits.i. fürdet
"Iféha az apja füröszti a gyerököt." 

füstölő ifn.
1. az a hely, ahol a hús füstölését végzik
2. /vall./ eszköz, amellyel a pap a tömjénfüstöt hinti 

fnzasbocskortfn./rég./ öregemberek téli lábbelije
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gabonatfn. l.a kalászosok öeszeígglaló neve - búza, rozs, árpa 

Mügön szépen nyőnek a gabonák"
2,ezek termése
Inkáb gabonát ád téjesz, mind kukurieát." 

gadtsé’rtfn. kaakácsa
ga.ldol - ga.ldól: tn.i. csúnyán v. kellemetlen hangon, rendszerint 

részegen dalol
"Nem tutak má röndösen danóni, csak öszevisza gajdótak." 

gálánttmn. nagyvonalú, gavalléros
"Nagyon gálánt vót a körösztapja, ötszázassá forgata meg," 

galambdúc:fn, állványon álló galambház 

gallant:fn, pertli 
gamótfn, fakampó a rudalókötélen 

gáncatfn. kukoricalisztből főzött kása
"Az aszón még most is emlögeti, hogy jó lőne néha gáncát főzni,! 

ganéafn, 1,trágya
"Kolene szőrözni legaláb egy kocsi ganét a kerbe,”
2.szitokkénts alávaló, hitvány 

"Sgy öregasszont akart becsapni ja ganél" 

ganédomb v. ganétfn. a trágya és a szemét lerakodási helye az ud
varban
"Vid ki ja szemetet a ganéra!" 

ganéhordássfn. a trágya kiszállítása a földre 

p>anérakás:fn, a földre kiszállított trágya kupaca
"Hogy meglácik a ganérakások hele, ot sokká szöb a paprika." 

ganézгts.i. és tn.i.
l.ts.i./földet/ trágyáz
"Híjába, ha nem ganézák a fődet, nem teröm úgy."
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2,tn,i, eltávolítja a trágyát a jószág alól 
"Mindönt én csinájaki ötesek,itasak, ganézak." 

каик г 1. ház 

gaagfaltl. ház
garaboly - ^arabó»fa. a halászok vesszőből font hátikosara 

Karádicsony: 1* ház
garatyálitn.i. összevissza, értelmetlenül beszél 

"Be nem ál a szája, örökké garatyól öszevisza." 

eatva: 1. ruházkodás
gatyás t.rukiklf. olyan tyuk, amelynek mélyen lenőtt a tollazata 

a lábánál
gatуaiaadzad:fn. a vászongatyába húzott pertli 
gatyaszárt 1, ruházkodás
p-at.yázlkitn.i. körülaényeskedik, akadékoskodik 

"Ne gatyáz anyit, hanem gyere!” 

gazifn. gyom
"Öszegerebléztem a kerbe a gazt, hor ki ja ganéra!” 

gazdagoktfn. /csak tbsz-ban/ jómódúak, nagygazdák 

"Fijatal korunkba de sokat dógoztunk a gazdagokná," 

gazfészöktfn. az a föld ill,annak az a része, amely mindig gazos 

"Abu ja gazfészökbü nem sok a haszony,” 

gázál?ts.i. /kakas/ párzik
"Le kő vágni ja nagykakast, mer nem gázója ágy a tyúkokat, ahogy 

kölene,"
gazos 8on. gyomos

"Nemrég kapátuk meg a paprikát, de újra gazos," 

géinfn. cséplőgép
"Amedig be nem gyüt a téjesz, mindön nyáron gépné dógoztam," 

>:épélttn,i, cséplőgéppel végzi a cséplést 

"Mosmá nem kő gépeni, evégzi a kembáj,"
Kéveléstfn. cséplés

"Gépeléskó ja gazdának kölöt gondoskoai öni-inivalérú." 

gerebenг 1. kender 

gerebenyöz; 1, kender 

gereblye - aereüle ifn. kerti szerszám 

öífa-, kis-, nagy-, vas-* -nyél, -fog 

Szsgerebléz, gereblézés
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sereggel:/ «* göröndo tfn. az eke hosszanti tengelye 

gerezd - girizd:fn, egy íz a fokhagymából, narancsból 
”FokhaJmábú elég bele két girizd.” 

gerinc - girlnc:f n, ember v. állat hátgerince 

"A girincbu tögyetök fére levesnek!”
Kif.*”Girincre asszony!”= feküdj le! 

giga;fa, /birt, szraggal/ gége
"Ügye még a fene a gigáját, mindönt léerszt rajta!” /ti, iszik/ 

giliceafn. gerlice
glllcotíisök V, koronat;.iвök?fn. a glediosia hosszú tövise 

Gobnes; Goünssi hid:hn. Lejáró a Knélishoz és a rajta lévő hid, 

golyva - ,"élva;fn,/-»á.1a/ struma 

Sz: gelvás 

gomoolagt 1, fonás 

gomboljfc: 1, fonás 

gombolltó: 1, fonás
góré afn, lábakon álló szellős építmény a kukorica tárolására 

göböl./ - goböl :fn,/-t.«-ök.-:ie/ hizott bika 

Gőböl.lárás:hn. Határrész neve, 
göcs:fn. /-ct,-ök/ bog, csomó

"Rém tugya kiódozai Ja eipőjit, mer mindég göcsre köti,”
’‘Sem lösz Jó pallónak ez a deszka, sok bene Ja göcs,”
Sz; göcsös

gömb öl:* eg - gömbölegtfn, /-ök,-öt/ gömbalakura formált /túró/ 

'•Röndőtem hónapra két gömböleg túrát,mi csinájak beliile,” 

gömbölyű — gömbtöltlsmn, gömb alakú
”Szóp gömbölüro csinád a gombócokat, né ijen formátlanra!” 

görh&av:fn, /görhent/ kukoricalisztből sütött tésztaféle 

göröngy:fn, rög, kisebb földdaraB
”Épen a szömit taláta Jé égy göröngyé a Pistának,”
Sz: göröngyös 

göthös:mn, betegeskedő 

”Mé mégé göthös vagy?” 

gríz;fn, búzadara 

rlzüs siaa. búzadarával hintett 

grízös tészta, bahétfüle, rétes 

grizhaluskatfn, búzadarából szaggatott galuska
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Groünéhátshn. iátárrész neve.
grusavlnasfn. a fias tehén teje, amely forralva összeaegy, de 

fogyásítható
"Hála a papnak, megelöt a barát, őszünk grusavinát” - mondják, 
ha valamilyen váratla, kellemetlenség jön közbe 

guba?fn./-át/ zsii nélkül sütött böjti tészta, amelyet apróra 

vágva mákkal, dióval v. túróval hintenek meg és mézzel édesí
tenek
Adám-riva estéjén fogyaszják. 

gubanc >fn.
1, kupac

"A főd végire rakjátok a ruhátokat egy gubancba!'*
2. összekuszált vmi.
"Rgy gubanc löt a haja.'*
Szí gubancos

guduratfn. ö—lo méter mély vízmosás
A magas parton fekvő községben a Kanálisba lefolyó viz 3-4 

ilyen mély gudurát vájt ki a part peremén.A további bemélyedés 

és omlás meggátláaára ezeket az utóbbi időben kikövezték és 

iszapfogóval látták el, hogy lassan feltöltődjenek, mert már 

a mellettük fekvő házakat veszélyeztették az újabb pertlesza- 

kadások.
Régi neves rrovola 

gudurázássfn. balázsolás /vall./
A hivő álla alatt keresztbe tett két égő gyertya kíséretében 

adott áldás totokbaj ellen. 

gudurázikstn.i. részt vesz a torokoaj elleni áldásban 

gukbólstn.i. lekuporodva ül
"ITem szót sémit, Csak ott guksót a küszöbön.” 

кш^огод»tn.i. kuporog
gúny asfn. /át, -ja/ az ember mindenféle ruházata 

''Mindég széthagya ja gúnyáját.”
gunnyászt - gúnyásztstn.i. /baromfi/ egy helyben üldögél, beteg

ségét jelezve
gusasfn. /-ja/ bőr alatti zsirmirigy az ember nyakán 

gúzssfn. /-t,-űk/ ranyfüzes vesszőből csavart kötőanyag a rőzsa, 

venyit és a kukorica bekötésére
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gyalegbabtfn. karó nélküli, alacsony szárú bab 

gyalogoraót 1, fonás 

gy alo;:rokka ti* fonás
gyegyunkatan« gyenge elméáü, nem normális 

gyep - gyöp:fn. fii, pázsit
Tbsz-u használat:** Kint a gyöpökön vött házhelet*** 

gyedül 1» lószerszám 

gyerek - nyerők:fn.
l*utód /nemre való tekintet nélkül/
"Uem is vót gyeröke, vagy meghalt?**
2,fiúgyermek
"Két lánya van, meg egy gyerök#'*
3*kiskorú, iskoláskorú 

’’Gyereknek halgas a neve!”
gyereké yyat fekszikskif. szülő nő a szülés után Ő-lo napig fekszik 

'’Amég gyerökágyat feküt valaki, adig a rokonyok vitek neki ételt, 

mink úgy mongyuk, hogy pamodát#" 

nyerékeskedik - gyerökösködik?ta.l.
1« gyermekkorát éli
"Anyám korán meghalt, utána öreganyámná gyerököskötem."
2,/felnőtt/ gyerek módjára viselkedik 

"Mos mit gyárökösköc•Töd le ja kabátod, ősz áá ide!" 

gyert.yaífn. /-át,-ák,-;ja/ viaszból készült világítóeszköz 

nyolca - R-yócstfn. /-ot,/ finomabb kelme alsónemü készítésére 

ö: -üng, -lepedő
gyökér - gyükértfn. /-eret, -ek,-e/ 

l.növény föld alatti része
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2.kivágott fa feldarabolt gyökérzete
T,Vót úgy, hogy tuskóvá még gyükére tűzetünk egész télön,"
3*zöldség /őr./
"Nagyon szeresük a levesbe ja gyökeret,”
Szí gyökeres, gyükerezik 

gyöagikexmn, gyengécske
"Id dédölgetöm bent a aelegön ükét, ujan kis gyöngikék,"/csibék/ 

gyufáifa, /-át,-ák,-ája/ tűzgyújtó eszköz 

öí-skatula
e:vú.itós - giyutosífn, /-t/ vékonyra vágott fa a begyújtáshoz

"Nem lösz rá gondom a hétön, egész hétre bekészítötem a gyútóst,” 

gyu.it - HLTÚt» ts,i. lángra lobbant 

D* alá—, meg-, fő— 

gyúrii.
tapos

"Csak aarat gyúrni mönyek ijen üdöbegi úgyse lehet röndösen dó
go zni,"
2,ts.i. tésztát készit 

"Gyúrsz te, vagy gyúrjam én a tésztát?" 

gyúr6dészka:fn. deszialap a tésztafélék elkészítéséhez 

gyümölcs 8— g./ümőcs ífn, a gyümölcsfák termése 

"Gyümőcsöt nem kő vönünk, van elég a kerbe,"
0* -fa

g-Vüszméköl:tn. 1. céltalanul jön-megy
"Nem csinál 3emit, egész nap csak gyüszmékől."
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msz. igen, úgy van!
"Tés it vagy? -Hál"

habókosimn. bolondos, kissé kerge /ember v. állat/
"Vöt neköm ö'ccő egy ujan habókos lovam, hogy néha a fene se 

bírt vele.”
hacukatfn. /ált-Ъап birt.szraggal/ közelebbről meg nem nevezett 

felsőruha
"Vödd fő ja hacukádat, ősz indujunk!" 

hag.yaa - ha.imatfn.
1. fűszernövény
ölfok-, vöros-| -kapa, -mag, -héj
2. megvastagodott föld alatti szár 

öl tulipánt-, kafcdvirág-
hanadonfőveihsz. fejfedő nélkül

"A fijatalok még tólön is hajadonfőve járnak." 

ha.ikurász tta.i.
1. kerget, zavar
"Bz a kölökkutya mindég a csibéket hajkurásza."
2. eredménytelénül jár vmi után 

ha.ilatifn. mélyedés, at lejtő alja
"A hajlatba mindég nagyon szép szokott lőni ja paprika." 

hajladozik - ha.lúdozlkivh.i. többször v. tartósan hajol
"I?em szívesen mék paprikát ütetni, mer egész nap hajúdozni kő." 

hajmakapaifn. keskeny, háromszög alakú kerti kapa a ki3 sortá
volsága vetemények kapálásához 

’la.iol - hajulitn.i. derékban meghajtja magát 
"Az én derékama má ügön bajos hajúni." 

özi hajulás, hajugat 

meg-, le-, ki-, rá-.
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ha„idú-fok:hn. Lassú vízfolyás neve,
ha ,1 csinálom v. kompmaloatfg. hajótestre v, kompra épült vízimalom 

ha;ítoo2far: 1, lószerszám 

Iia.itózsineKt 1. rokka
hálaadás:fa, /vall,/ hélaadó istentisztelet az év utolsó napjának 

estéjén
halott:fn.

Szl*"Anyit ér, mind a halottnak a szentőtvíz" a semmit sem ér 

hamar - hamaihsz. gyorsan, rövid idő alatt 

"De hama végeztetők!"
hamarídíte:fn /-ét/ habart tésztéju, gyorsan készülő sülttészta 

hám:l, lásd lószerszám
2,a vállon átvetett gurtni, amelynek két végét a tragacs v, ta
licska fogójára húzzák, hogy megkönnyitsék a tolást 

hámkarika:!, lószerszám 

hámtáska:!, lószerszám
hamuink:fn. a kemence szájában lévő, külső nyilassal bíró lyuk, 

amelybe a jernyét és a hamut húzzák 

haaulúg:fn./-ot/ fahanuból készített mosóanyag 

hamutartó:fn, a tűzhely tüztere alatti kihuható hamutároló 

hamvas:fti, ritka szövésű vászon
‘' egj.s Négyszögletes lepedőfélét varrtak belőle, amelyben háti 
terhet hordtak haza az asszonyok,/csalánt, répalevelet, zöldség
féléket/

handedli:fn, élőké, partedli
nanlvalo:fn. /-t,-k/ szüretkor rövid venyigével levágott szőlő, 

amelyet a padláson felakasztva tartottak karácsonyig 

"A hanivalót külön kosárba tögyótök!" 

han_t:fn, /-ot, -ok/ összeállt földdarab, nagyobb rög
”ВГвт szépen ásta fő ja kertöt, a hantokat mind móghata," 

hantos:mn. összeállt földdárabokkal borított, rögös 

"Ugön nehéz a kapálása, mer nagyon hantos," 

hányadik? há nyadika? - hányadik? hányadika?:kér,sz,
"Hányadika van máma?" 

hányadszor — hanyaccó:hsz.
1,hányadik alkalommal 

"íanyacco permetőlöd?H
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2.milyen sokadik alkalommal 
"Hanyaccó moagyam, hogy csinád mégl" 

hánykolódik - hánkolódiktvh.i.
1,nyugtalanul, sokat forgolódva alszik
"Uem bírtam alunl, csak hánkolótam egész écaka.”
2J.vmi nem a rendes helyén van
"Sose tösz sémit a helire, szanaszét hánkolódik mindön." 

harákólitn.i. krákog, a torokra ülepedett váladékot igyekszik 

eltávolítani
"Hem lehet vele egy szobába aluai, anyit hafcákól ácakánkint.'* 

harang*fn.
Fajtái* nagy«, nagymásodik, klsmásodik, cinclling 

harang-szó :fn.
Szl«'*A bor jó esik még a hajnali harangszóra jis" = a jó bori
vónak mindegy, hogy mikor iszik v. mire iszik 

harmados /kukorica/ma. a termés hármáéért müveit 
harmonika - hermonikatfn. billentyűs hangszer 

Sz *hermonikás, hermonikázik
Háromasshn. Sükösd, Hemeanédudvar és Hém határának közelébe eső 

határrész neve
liaromasi szőlők*hn. Ma már erdőség. 
háromkirályok:fn. január 6. vizkereszt napja 

**A fi jam háromkirájokkó születött."
ílr. sVizkereszt előtti délutánon és másnap délelőtt vörösre, fe
hérre és feketére keuekedik három iskoláskorú gyerek mint Gáspár, 
Menyhárt és Boldizsár, és héromkirályokat ;iár.Fejükre keménypa- 

pirból arcukkal azonos szinü süveget készitenek.A süveget kivá
gott papírmintákból rátétdiszitéssel ékesítik.Gáspárnak és Bol
dizsárnak fakardja van, arcának megfelelő színben.A középső, 
Menyhárt, a csillagot viszi.Ez azitakéregből készül.Fehér papír
ral vonják be, elöl mintákat lyukogatnak rá és rátétmintákkal 
diszitik.Nyitott hátsó feléhezksr harmonikázó kitolószerkezetet 

erősítenek, közepébe gyertyát tesznek.
így fölszerelve indulnak rokonokhoz, ismerősökhöz.Beköszönve 

egymás mellé állnak és kántálva a következő verset mondják el*
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Háromkirályok napját, 

országunk egy istápját, 

dicsérjük énekekkel, 

vígadozó versekkel.
Szép jel és szép csillag, 

szép napunk támadt, 
szép napunk támadt.

Kérjük a szép Szüzaayát, 
kérje értünk szent flát, 

hogy békességben tartson, 

ellenségünk ne ártson. 

Szép jel és stb.« • e

Hol vagy zsidók királya? 

Pert megjelent csillaga, 

Betlehemben találják, 

szép Jézusz körülállják. 

Szép jel és

Királyok ajándékát, 

aranyt, tömjént és mirrhát 

vigyünk mi is urunknak, 
ártatlan Jézusunknak,
Szép jel ésstb. stb.• • # • • •

A refrén éneklésekor előrenyujtjak kardjukat, amelyet addig 

testhez szorított karral függőlegesen tartottak,Hasonló módon 

kinyomja Menyhért is a csillagot, melyet eddig melle előtt tar
tott,
A vers elmondása után egyenként a következőket mondják«
-Ki vagyok, mi vágyók? Gáspár király vagyok,Ne csodáljók,hogy 

ilyen vörös vagyok,Me szi útról jöttem, sok farle st /zsidót/ 

megöltem , és annak a vérével bekenekedtem,
-Ki vagyok, mi vagyok? Menyhárt király vagyok,Ne csodálják, hogy 

ilyen fehér vagyok,Messzi útról jöttem, s a tenger habjaitól 
megfehéredtem,
-Ki vagyok, mi vagyok? Boldizsár király vagyok,Ne csodálják, hogy 

ilyen fekete vagyok,Messzi útról jöttem, s a nap sugaraitól meg
feketedtem,
Ezután pénzt kapnak a háziaktól, amelyet Menyhárt tesz el, és 

a végén egyenlően eloszt,
Háromkör63zt:hn. Volt csárdaépület neve, amelyet a közelében volt 

három fakeresztről kapott, 

hasastmn. vemhes 

hasgúzs« 1, lószerszám
hasíték«fn. a szoknya elülső nyílása, amelyet a kötény takar 

haslót 1, lószerszám 

hasogat ti.
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l.ts.i. vékonyra vág
"A Pista hun van? -Hátú hasogasa ja fát," 

кк 2.tni.nyilaivá fáj 
"Úgy hasogat a fejem, a hátam," 

határ:fn. a községhez tartozó terület
"öregmama a határba má nem jár, de ithun a ház körű sokmindönt 
©végez,"
öi kilső-, bel3ő-, 

hátsószoba:1, ház
hátsószomszédifn, a ház hátulja felé eső szomszéd 

hátszi.11 1, lószerszám
hátul - hátúlh3z. vmihez képest hátsó helyzetben 

"Az embört keresőd? Ott van hátú, kapája a szőlőt," 

házifn, emberi lakás céljára emelt épület
ab 1 akr.árkánv ifn - az ablak kiálló vízszintes deszkája 

cilinderkéményifn. nem nyitott, hanem a falba épített kémény 

elsőházi/rég,/ a ház utcára néző szobája
elsőszobaifn. a ház utcára néző szobája, amelyet Rendszerint 

nem hasznainak
csak egy irányba lejtő tetőfóltető - fétetoifn. 

gangifn, folyosó 

gangfaltfn, a folyosót az udvartól elválasztó kb, 1 m, magas fal
Karádicsorry ifn. a pince lépcsőfoka 

hátsószobaifn. a ház utolsó szobája 

házele.ieifn, gangfal nélküli tornác
ház hátú.iaikig.a háznak nyílás nélküli hosszanti oldala 

házvégifn. as udvarnak közvetlenül a ház vége mögötti része 

horogfaifn, a tető lécezését tartó ollófa 

ikerablakifn. három szárnyú széles ablak 

kakaa&lőifn. a horogfákat összekötő vízszintes fa 

kamoraifn, élelem és szemestermény tárolására szolgáló helyiség 

ksA ufólfaifn. a kiskaput ill, a nagykaput tartó erős faoszlop 

kog-yha.itóifn. a konyhára szolgáló ajtó
mestorgerendaifn. a ház hosszanti irányában középen végigfutó 

vastag gerenda
nádtetőifn. nádból készült fedél
nádtetős v, nádas ima, náddal fedett
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nyitott- v. szabadkonvhat fn. olyan konyha, amelynek mennye
zetéből közvetlenül nyílik a kémény 

nyitott- V» ezabadkémán-vifn. nem falba épített, hanem a konyha 

mennyezetéből nyíló kémény
óloallássfn. a kisebb háziállatok számára épült gazd.i épület

padlása
callástfn. a ház födémé és tetőzete közötti térség 

Öí -ajtó, -létra, -luk 

oalatetősamn* palával fedett
patkaifn. a kemence kiálló talapzata, amely ülőhelyül szolgált 

ragasztó:fn. ajtófélfa
rakotts oorhelt tfn. vályogból rakott tűzhely 

sarrörendatfn« a ház falán körbefutó koszorugerenda 

azáoadkatlan:/:fn. a nyitpttkonyhában a kemence szája előtti 
padkán lévő fözőhely

szömődökfa:fn. az ajtófélfát felül egybefogó deszka 

szörfaífn. a tetőszerkezetet tartó A alakban összeillesztett fa 

szopantótfn« vmely szobára szolgáló ajtó 

fcelea.ltóifn« üveg nélküli ajtó 

totőtfn. a ház legfelső, A alakú része 

vakablak:fn. a ház falában lévő ablakszerű bemélyedés 

zsindelsfn. a ház fedésére szolgáló hosszúkás falap 

Sz * zsindelös
hagahurco 1 kodik - házahurcőkodik:tn.i.

1. más helységből ismét falujába költözik
"Húsz évig vótak egy decsi tanyán, de tava hazahurcókotak,"
2. visszaköltözik a szülői házba
"Aszongyák, hogy má haza jis hurcókodot a Julis az anyádé." 

ház akis ér - hazakésénta.i. otthonéig vele megy
’’Jaj, lögyé ujan jó, késérjé haza, nem merők magam möni." 

házele.ie:!. ház 

ház hátúját1. ház
hághajcisfn« /elav./ az a hajótest v. komp, amelyre a vízimalom

épült
házpásztofrifn. házőrző személy a háziak távoliétében

iegj.Nem szívesen hagyják magára a házat.Rendszerint megbízható 

ismerős öregasszony vigyáz a házra.Különösen a lakodalomban 

lévők hívnak házpásztort, még ha nem maradnak is el reggelig.
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hazudik?tn.i. nem mond igazat 

Szí.t"Ha*udik, mind a vízfolyás?
"ügy hazudik, mintha könyvbü óvasná."

házvég: 1. ház 

hébe-korba:hsz. ritkán, néha
"Mostahába nem nagyon járunk ösze.Hébe-korba átménk hozájik." 

hébér - hibérifn. lopó
"Kécő jis teleszitam nekik a híbért, de meglták," 

hébérez - hibéröziza.i. bort lopóval szív
"Nem jó soká híbérozni ja bort, mer ómén az ereje.'* 

hegy - hogytfn. /-eb, -ek, -ön/
1.kiemelkedő térszinforma
Уegj.Már a legkisebb kiemelkedést is Így nevezik.
"Bifctos ismerőd.Ott laknak a Slézákéknak azömbe ja hogyön," 

öí Pacsir-, Kálvária- 

S.vminek a vége 

'fii högye, újjhögy, ághögy stb. 

hegyes - hogyes:mn. hegyekkel, dombokkal tarkított 

"Nem mondom, én szeretnék hogyes vidékön is lakni." 

hegyes - högyösimn. kihegyezett végű, szúró 

- ceruza, - órú cipő
hegyébe - hőnyibe»ház, vminek e tetejére

"Más* fő egészen a högyibe, ott még sok van rajta."/gyümölcs/ 

hely - helifn. /-et,-ek, -ön/
1. ülőhely
"Hozatok padokat, mer sok vendégnek nincs még hele."
Szí.*"S*ép jelen, nincs belem" - mondják annak, akinek nem jut 

ülőhely
2. kéresni való
"Gyere onan, sémi beled a nagyok közti"
3. szabad rakodótér
"Nem tugyuk hova töni ja paprikát, nincs több belünk.
4.lehetőség
"Halgas má jé!Vitának hele nincs, nem ménk, 03z kész!"

5.megszokott tartózkodási v. fekvőhely 

Kutyának:"Mész a beledre!"
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“iía nem a helemön alszok, egész éje csak forgolódok." 

©•férőhely /ember számára/
“Hova hoznám ide az örégőkét? “Tincs aoyi helünk." 

ö* ház-, fék-, enyhel, méhel. 
helves - helöaimn.

1«formás, mutatós
“Úgy égyönyörkötem benük, ujan helösek vótak böszoknyába.”
2*egyetértő helyeslés* jól van
“Nagyon helös, hogy nem tösznek sénkive se kivételt, akarki 
lögyön is az."
Sz* helöaől

helyett - helötsnu. /helötem, -d,-e/ vkit. v. vmit, pótolva 

“Api nem tud gyüni, engöa kudött maga helöt.“ 

helr/re - hére*hsz./helire/ ahol lenni szokott
“Előhúz mindenfélét, de sémit sé tösz visza ja helire.” 

helyre.ion - here^/ün*tn.i. rendbe jön. meggyógyul 
“Né búsúj, máj here gyüsz!“ 

helytelen - helteletiihsz. nincs rendjén
“Nagyon heltelen, hogy az apja úgy ráhagy,“ 

helytelonkedik - helbelenködlkívh.l. illetlen módon, elítélen
dőén viselkedik 

here*fn./herét, -ék/ lucerna 

ö*-főd, -széna
hernyóselyem - herav6selöm:fn. valódi selyem 

“Nagyon szeretőm a kék hé'rnyóselöm ruhámat.“ 

hétköznanlós 1, ruházkodás 

hétfő:fn. /hetvén, hetvét/ a hét első napja 

hetrefülesnan. szeleburdi, szeles 

hibázik8tn.i» hiányzik
“Nem ihatott sokat, csak három únyi hibázot az üvegbü.” 

Ilidegállásthn. Kisebb magaslat az ökörjááósban. 
hí.ia - hé.ia:fn. hiánya

“Nem sok héja vót, hogy le nem esőt a létrárú.” 

hív - hil*ts.i. /hílom, -d, híja, hitam, hítá, hit, híj!/
1. felkér, hogy legyen a vendége
“Tava se gyütek ё búcsúra, az idén még nem is hítam ükét.“
2. felkér vmely feladat elvégzésére
“Hítam ütet is, hogy gyűjön segíteni, de nem ér rá.“
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3*nevez, nevezik
"Hem tudod, hogy híják a Bikák mönyit?"
4, tart vminek
"Mit hencögs*, hogy tíiled füg az adó.Senkinek se hínak ott tégöd." 

hivatalos - hivatalos * ma• meghívott
"Hát tik nem vatok hivatalosak a Jani lakodalmába?" 

hívogató:!, lakodalom 

hívó gat ó-V5i sámán: 1. lakodalom 

hivogabóvera: 1. lakodalom
hóbe1ёуад c:fn. /-ot/ közelebbről mega: nem határozott mindenféle 

holmi
"Asse tudom, mi csinájak avá ja sok hóbelevancá, arait magukä 

hoztak az öregök." 

hóbortos:an. bolondos, bolondozó
"Az a hóbortos Brótyos fölőtözött mönyecskének, a töbijek meg 

forgaták."
hóeoiabócsfn. hógolyó 

Sz * hógombócozik 

hog.v. hogy sethsz. valahogyan
"Hogy lőtt vóna ott? - Hogy, hogy se, de jén magam látam, hogy 

ott vót."
hókaimn. színtelen, fehér
hol - hun:kér.sz.

"Hun vótá ijen sokájig?" 

hólaoát:fn. a hó elhányására használt falapát
hótúrósfn. lovakkal vontatott eszköz az utak hótól való megtisz

títására
hóiyagae^y - hó.ia-rjaögv :fn. nagyszemü, nemesített meggy 

"A hójagmögybu szoktunk itoni duncba," 

homályosod!к - homá.losodlkstn.i. /derült ég/ fátyolfelhős lesz 

"Lösz még máma valami, mer nagyon homájosodik a Duna felü." 

hombár - hambárifn. gazdasági épület, főként termények számára 

v. homokokihn. Közvetlenül a falu melletti szőlők.
honnan - hunan?»kér.sz.

1. aely helyről
"Hunan szőrözted ezt a jó ustornyelet?"
2. miből
""Érdekös vagy!Hunan agyak, ha nincs?" ГЛ-.+
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hordás:fa. a learatott gabona hazaszállítása
"Moaaó a téjeszbe sincs hordás, a kombáj égépei kint a fődön.” 

Homoki Не со :hn.
hordó:fn. fadongákból készült bortároló edény

ánslo^ifa. hordókén©zéshez és befőzéshez használt kén 

ánslo^:ól:tn.i. kénez 

ö* be-, meg-
abriacs:fn. a hordó dongáit összetartó vaskarika
g.vugóifn. kör alakú nyílás elzárására szolgáló kis hanger alakú
tárgy
öisfx fa-, hordó-, parafa-.
totikeifn. a hordó megtöltéséhez használt fa tölcsér 

horog::fn. /horgot, -k, horogja/
1, azalmahuzó eszköz
2. horgászeszköz
“Horoggá fogta ezt a szép pontyot?”
5.ennek kampóa vége 

”3eleakat a horog a ruhájába.”
Öl -nyél, zsineg 

horogfat1. ház 

hosszabb - hoszab lan.
Szí.:”Hoszab a pántok, mind a szombat!” = kilátszik a fehérne
mű /gatya, pöndő/ széle a felsőruha alól. 

hosszúkását: 1. ruházkodás 

hő. honeiisz. lómegállitó szó 

hucaii/gyniy./ fa. lő 

hncslkázik:/g.yn.7n/ fn.i. lovac3kázik 

hu.iaihsz. megszakítás nélkül
”bgy hujára képes mégini egy üveg bort.”

HöPivi-lxld I hn. Lejáró a Kanálishoz és hid.
huncutkaifn. /ált-ban oirt.szraggal/ a nők bodoritott hajfürtje 

elöl, a fül mellett
"Bizony a tanító meghúzta ja huncutkánkat kielán korunkba.” 

hurcolkodik - hurcwhodikttn.i.
1. költözködik
”Kész má ja ház, tavaszra húrcókodhatunk.”
2. pakol
"Lakodalom után másnap délig húrcókotunk.”
Szihureokodás
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húsoshurkatfn. bácskai hurka
húzói 1. lószerszám
húzóakiié:fn. olyan rugósmérleg, amelyen a teher súlyát a rugó 

nyúlása mögötti skálán lehet leolvasni 
1* ruházkodás

hűvel:/ — híveiifn. a bab, aborsó és a fűszerpaprika termésformája 

"Rém szeretők pijarcon vöni borsót, mer leszödik a lapos hive- 

löket is."
hüvelyes - hívelösima, aminek hüvelye van

"Ragyon szeresük a levesbe o'a hívelös paprikát."
Myelyku.i л - hlvóku.1:fn. a kéz első ujja

"Oregapámnak még legénkorába levágta ja fűrész a hívékuját a 

bal kezin."
hüzll:fn. /lőszer/ hüvelye
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I

ibol/a - ibo.ia:fn, apró kerti évelő virág
Szl.:"Allúrú szagója az iboját" s meghalt 

ibrik:fn. kisebb füles konyhai bögreféle
"öncsé rá két ibrik vizet! 

idead:ts.i.
1, kezébe ad
"Ad ide ja nagykést!"
2. használatra átenged
"Ide tuná ani ja fórázóteknyőt szombatra?"
3«pénzért elad
"Ha ezeré ideagya, mégvöszöra, ha nem, nem," 

idegen - idegön.v:mn, és fn.
1. mn. nem oda tartozó, ismeretlen
"ügy idegöny liba keverödöt az ényÍrnek közé,"
2, fn,
"Ne kérezs magad, nem vagy te idegönyl" 

idehiv - idehil:ts.i. a beszélő közelébe hiv
"Híd ide apádat, níze még u jis!" 

ideig~óráig:hsz, rövid ideig, átmenetileg
"Idejig-órájig ez is mégtöszi, de kő újat vöni helöte," 

ide.ion - ideff-7ün:tn,i,
1, a beszélő közelébe jön
"Mon még neki, hogy ide né merjön gyüni!"
2, a faluba jön
"Aszongyák, hogy az ü fija jis idegyün tanítónak." 

ideiében - ide/iibe :haz.
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1. kellő időben
"Mé nem szótatok idegibe, mosmá nem tudok moni."
2, vkinek a működése alatt
"A Belon plébános idejibe cserepezték a templomot, adig zsin- 

delös vót."
ide.iövet - ideg./üvet:hsz. azalatt, amig a beszélő e helyre köze

ledett, ahol van
"Gyanús vót, hogy nagyon korán van, mer idegyüvet nem talákoz- 

tam senkivé se," 

idevalósiima, fn,
1, an, ebbe a házba, faluba való személy 

"A fijam nem idevalósi lánt vöt é,"
2, fa, "Mink nem vagyunk idevalósijak," 

idő - ndőtfn, /desideje/
1,időjárás
"Ijen üdőbe még a kutyát is vétők kiereszteni,"
2.ráérő idő
"Ara sosincs üdő, amit ithun kölene neki megcsináni,"
Sz» üdőjárás 

idős - üdőstmn,
1. öreg
"Hogy lehet ujan üdős embörre bízni valamit?"
2, Hány éves?
"Mijen üdős a lányod?"
3*életkorú
"Édös fájam, ijen üdős koromba én má aratam,"
4,-bb: nagyobb korú 

"Keliкtök az üdősebb?"

idősödik - üdösödik:vh,i, korosodik, öregszik
"Ahogy üdősödik az embör, egyre kevesebet öszik," 

iaatfn. /-át,-ja/ befogott ló v, lovak a kocsival és gazd-i fel
szereléssel együtt
"Ignác bácsi!Ide tuaá ani hónapra jaz igát?" 

igaerő:fn. munka végzésére befogott állatok 

"Hijába vótunk sokan, ha kevés vót az igaerő,"
Ige: 1, fonás



1о4

igen - ügönihsz. nagyon
"ügön megverte ja gyerököt, amé nem fogadott szót." 

ötügönöreganya, -apa: dédnagyanya, dédnagyapa 

igényel - lgényől:te.i. /-tt,-jön/
1. vminek a juttatását kéri
2. kiván, rászorul vmire
"Igaz, hogy a majoránna sok munkát igényől, de jó is fizet." 

igénytelen - igéntelenmn.
1. kevéssel beérő, kevéssel megelégedő
"’.'ink má ja ruhára még a kosztra ígéntelenök vagyAnk, így ki- 

gyüvünk a nyugdíjba."
2. különösebb gondozást nem igénylő
"Sokan méghagyák az Otelót, mer ígéntelen szőlő, de sokat teröm."

ÍB&üuaük - kkkM»ta.i.
1. Ígéret formájában jelzi, hogy elmegy vhová
"A Marist is hitam hónapra, de nem nagyon igérközött."
2. jelekből következtetni lehet az eredményre 

"Na, mijennek ígérközik a szőlő az idén?"
Iharos:hn. A Duna-töltésen belüli határrész. 

ijesztget - i.iömefcits.i. többször ijeszt 

"Né ijögesd a gyerököt, mer úgyis félős!" 

ikerablak: 1. ház 

Illendőség:fn. illem, szokás
"Az illendőség úgy kiványa, hogy legelősző a násznagyokat hí
ják meg lakodalomba."

illetlen - iletlenimn. illemet sértő, nem illő 

"Iletlen dolog vasárnap débe beálítani valakihő." 

illető - iletöifn.
1. a szóban forgó személy
"Ere nem tudott mit mondani jaz ilető."
2. meg nem nevezett személy, valaki
"Begyüt egy ilető, afelü érdeklődött, hogy mere kő möni Rímre." 

illik - ilik8tn.i.
1. a szokásnak megfelelő
"Ha valamit köcsöukérsz, akó azt ilik haza jis vini."
2. szépen áll, jól hat
"ügön ilik neki ja piros ruha."
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"Szép Ilik, jó ál" - mondják, ha valakin jól áll a ruha 

3.alkalmas vkivel való együttélésre
"Híjába montuk neki, hogy ne vögye jé, nem Ilik hozá, nem halgatot 

ránk."
ilyen - i.ientnévm.

1. a szóban forgóhoz hasonló
"Szeretnék én is egy ljen mosógépet, amelik maga melegíti ja 

vizet."
2. /rosszalló/ elitélendő módon viselkedő 

"Mit vársz az ijen embörtíi?"
ilyenformán - i.lenformáalhsz.

1. /rámutatással/ nagyjából ennyi
"Ügy ijenformán vót bor az üvegbe, mikó ithatam."
2. a szóban forgó módon
"Én is ijenformán képzetem el a házat."

- i«Í&n£ó:h8z.
l.a mostanihoz hasonló időpontban 

"Mindig ijenkó szokott hazagyüni."
2.ilyen alkalomkor, ilyen esetben
"Magé részögen gyütt haza.Ijenkó nem szabad neki sémit szóni." 

J.bizonyos idő eltelte után a mostaninak megfelelő időpontban 

"Gyüvő ijenkó n£z máj még, hogy mijen vesszője vanl" 

imádság»fn. /vall./ 

l.ima
"Kaptam a tisztelendő urtú égy új imádságot."
2.imádkozás
"Imádság közbe alalut."
^.istenhez xiintézett kérés, magasztalás 

"Én nem hagyom é se ja röggeli, se jaz eatéli imádságot." 

imakönyv - imakönvifn. imádságokat és egyházi énekeket tartalmazó 

könyv 

inifn.
3zl.s"Inába szát a bátorság" я megijedt, meghátrált 

incselködikitn.i. játékból ingerel
"Adig incselködik a kutyává, még éccő még nem jár vele." 

indaifn. kúszónövény /dinnye, uborka, tök/ és a bab, borsó, 
krumpli levélzete
ölbab-, krumpli-, tök-? a borsó, dinnye, uborka indája
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lag - üag:fn. /-öt,-ök,-e/
1.férfiing
2*az asszonyok ruha alatt hordott, mosható anyagból készült, 

derékig érő, rövid ujju fehérneműje 

Ö* -nyak, -gomb, -vászony 

in. bótoa: 1 • ruházkodás
ingerkodlk:vh.i. ingerel, tréfából mérgesít

"Mindég evő ja gyeröke ingerködik, ez aég komojan vöszi," 

lngn.1.i: 1. ruházkodás 

inriváll: 1* ruházkodás 

inavészon: 1. szövés
injekció - inekclóifn. gyógyszer befecskendezése a szervezetbe 

"Mlndönnap inekclóra kö járnom." 

integet -г Intődet: tn,i, többször int
"Sokájig intögetöt utánik a gyerök a kapubü.” 

ipa: 1, rokonság
iniar^acs:mez, a bujócskában a résztvevők által annak jelzése, 

hogy előbb értek a kijelölt helyre 

"Egy, kettő, három: ipiapacs a Pista v, a kumó,” 

iránt:nu.
1, a szóban forgó tárggyal, dologgal szemben, irányában 

"Csanád iránt möntünk ét tuladunára,"
2, a névszóval jelölt irányába haladva 

"Mony igenyöst a kápona iránt!"
lrat?ts.i.

l.vkinek a nevére v. vkire átruházza tulajdonjogát 

"A fija nevlre irata ja fé házat,”
2„megrendel, előjegyeztet
"Montam az embörnek, hogy elég, ha fé hold paprikát írat a té- 

jeszbe."
iratkozik: 1, lakodalom 

ir i g.v e 1-ir í gr.vő 1: ts , i ,
1, másnak a jobb módját, anyagi helyzetét magának kívánja 

"Sokan irígylik, hogy mijen nagy házat építötünk,"
2, sajnál vmit vkitől
"Még azt is írxgyli tiilem, amit megöszök,"
3*valódi irigység nélkül csodálja másnak vmilyen tulajdonságát, 

tárgyát
"Úgy irigylöm az étvágyét,”
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ívó Ifa. a vaj köpülésekor megmaradó folyadék 

Irtás v. Irtásokíhii* A Duna-töltés melletti határrész, 

ismer - ösmeríts.i, l.tudaja, hogy vki kicsoda v. micsoda 

"I?em nagyon ösmeröm ám én a fijatalokat,"
2,ért hozzá, jártas viaiben
"igyüné velem, én nem ösmeröm a járást,”
3*tn.i, vkire ráismer
"Te vagy az?A sütétbe nem ösmertem rád rögtön,"

1тегбз - ösmerősron, és fn,
1. mn. olyan, akit ismerünk
"Hun látam én magát? Ujan ösmerős,"
2, fn, ismerős személy
"Seköm sok ösmerősöm lián Gsanádon is*"

Istálló - istálóifn. a jószág tartusára szolgáló helyiség 

öibika-*, marha-, ökör-
istenes - ietenössmn. grég elfogadható, tűrhető 

"A koszt még istenös, csak keveset anak,” 

istenködik:tn«1, könyörög, esküdözve kér v, nagyon fogadkozik 

"Híjába vót mindön, híjába isten«ötem, nem akart beereszteni," 

istenre imádtkif. esdekel, nagyon könyörög
"tlaj istenre imádtam, hogy ne monyon oda, de jü csak azér is,” 

istok: 1,rokka 

istráng;; 1, lószerszám 

istráaacsülök: 1, lószerszám
iszonykodik - iazonkodlk;vh,i, elképed, megborzad vmi láttán, hallatán 

"ITem tudott hova lőni, csak iszonkodott, mikó megtuta, hogy mi 
történt,” 

ityeg-fitveg:
Szli"Hogy ityög a fityög?" = mi újság? hogy vagy?

Ízók:fa. /-öt,-je/ a kukoricaszár lerágott kórója
"Amedig ithun sütötünk kinyeret, ízóké szoktunk befűteni,” 

izraihsz./ált-ban hat«raggal/ Ízben, alkalommal 
"Röggel úta mé két izrába jis ©kezdőt esni," 

izre-corrashsz, apró darabokra 

izzasztó: 1, lószerszám
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jáclatussfn, erősen illatozó kerti virág, due, fürtös virágzattal 
.iaeaifn* /-át/ csak egyes sz-ban.

1. fogócska
HEi jácik jagét?"
2, a fogócskában a fogó 

"Te vagy a jaga."
nágertfn* erdőőr
.ia/iszoifn* fájdalmas, keserű kifakadás

"Jajszót sir? úgy sir, hogy közben elpanaszolja fájdalmát szó
val is* /különösen koporsó fölött/

Jánoska-eresztésikif. /rég./ a dunai molnárok ünnep® ill. csóna
kos felvonulása május 15-én 

.járás if n.
1. ahogyan vki jér
"Messziru megismeröm a járásárú, mer pont úgy mén, mind az apja."
2. az az útvonal, amely vhová vezet 
"Csak gyere velem, én tudom a járást."
3. távolság, melyet bizonyos idő alatt el lehet érni 
"Hát úgy fél óra járásra lehet inén."
4. a jár igével kifejezett cselekvés
"Ütet nem nagyon érdekli ja templombajárás." 

járó kő - .iáróku :fn. a kézimalom felső köve 

.jártatits*i* lovat hosszú kötélen körbe-körbe járat 

Járcatja a szájáti feleslegesen beszél 
náromafn. /járomot, -ja/ az ökrök /tehenek/ párba való befogáéé- 

hoz használt iga
.járomezögifn* a járom alsó és felső keretén átdugható erős vas

pálca, amely az állati nyakát a járomba zárja 

.'tártányi ima, a járáshoz még elegendő
"Jártányi ereje jis alig vót, amire hazavánszorgott."
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jászkeszég:fn. ólomszürke hátú, nagyon szálkás halfajta 

.jászol - jászó:fn. /-t,-ja/ a lovak és a marhák etetésére az 

istálló falához rögzített, fából készült vályuféle 

ö*-karika
.iavasfn. /csak egyes sz-ban/

1. vminek a jobbik, használható v. legértékesebb része 

"A javát leszöték, a töbit rajta haták."
2. vminek a legérdekesebb, legizgalmasabb része 

"tfe szakics fóbe, mos gyün még a java!"
.javába: ház.

1. teljes erővel
"Mire jón odajártam, má javába mönt a munka,"
2, vmely állapot v, folyamat középső szakaszában van 

"Még javába alut mindönki, mikó főketem,"
javarészt:hsz. nagyobbrészt, jelentős mértékben

"Monyok a határba jis, de jazé a kertöt is javarészt neköm 

kő röndb© töni,"
Jeddző főreye:hn. Hivatalosan Jegyző-dülő 

Jeddző szőleje:hn.
jerenr/e - .legönyetfn. magas, karcsú nyárfaféle 

öí-nyár
.iebyben .1ár:kif, házassági szándékkal eljegyezte magát

"Mostanába nem sokájig járnak jegybe, hama mégtaresák az es
küvőt."

jemves: 1. lakodalom 

je^.vl emdő: 1. lakodalom 

jenvet váltsi. lakodalom
jeles napok:kif. azok a napok, amelyekhez állandó szokás v. ba

bona fűződik
"Egyik jeles nap vót Luca napja."

Jé'zerthn. Határrész neve
Jobbágy:hn. Nagy legelő, hajdah önálló község.
Jobbáp!.yi híd:hn. A Kanális egyik hodja.
Jobbágyi 1ejéró:hn. A Jobbágyi hídhoz vezető lejáró.
Józseftelek:hn. Kékhegy egy része
jön - g.vünstn.l. /gyüvök, gyüsz, gyün, gyüvünk, gyütök, gyünek? 

gyűjön, gyütem, gyütt/
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1*а beszélőhöz közeledik, útban van 

"De soká gyün má ja busz!"
2. a beszélővel együtt utón van v* vele utazik 

"Ka így viselköc, máakó nem gyühee velem!”
3*természeti jelenség közeledik 

"Gyorsan sijesünk haza, mer gyün* az eső!”
4*a beszélőhöz v. a szóban forgó helyszínre érkezik 

"mostanába nem nagyon gyünek hozánk.”
3. megérkezik úgy, hogy hozzák 

”Naa gyütt máma még újság?”
6.születik
"Az asszon nem tudott dógozni möni, egymás után gyütek a gye
rekük* '*
7*bekövetkezik
”nú, da roszkó gyüt ez mos neköm!"
Ö*vmi időben bekövetkezik
"Gyün átél, itt van а нукж nyakunkon, fém meg alig van,”
9*tartozik

"'»ég te jis gyüsz neköm száz forintá." 

lo * ho z z ás z ami t ódik
"Ezör forint a munkád!j, ehő gyün még az anyag ára,”

#ÍÜh-riü&^y - ;Суün-fflénltn»i. ide-oda jár
"Hogy euek sosincs nyugta. Örökké csak gyün-méa," 

dottme.it - ^vütmöatsmn,!, olyan, aki sokfelé megjelenik, de 

hová se tartozik
"Hogy lehet megbízni mindönféle gyütmönt alakokba?” 

jövés-menés - ^yüvéa-monéa «fa* 

i.nyüzsgés, sürgés-forgás 

"Lakodalom előtt van nagy gyüvés-mönés*”
2*utánajárás, ügyintézés
”Csak fogjon valaki házépítésbe, máj megtugya, menyi gyüvés- 

mönéóé jár*”
Jövetel - ceyüveteltfn* /birt.szraggal/ jövés és megérkezés 

пЯш írták meg, mikó vár hasuk a gyüvet elüket,” 

jövő - р-.упуо tmn. és fn*
l.mn.a mostani időpontra rákövetkező időegység 

"A gyüvő hét végin együhec érte*”



Ill

2.fn./-re raggal/ a következő év
"Én az idén megfogatam, hogy gyüvőre nem tartok disznót.'* 

.juhász ;gn. a birkákat őrző személy
"ffotak a faluba a birkák is meg a Juhászok is, amiúta begyüt 
a téjesz."

Juhász-tanvaihn. Az egykori tulajdonos nevéről, 

jussifn. örökség, örökrész
"Apáratu marat rám egy kis Juss.’*

.Iuasol - nuasóli ts.i. örökségként kap 

"Apaji részríi fé házat jussótam."
.juttatott fodtkif. a földosztás során kapott föld

Megj.iAzt számon tartották, hogy kinek mennyi volt az eredeti, 

1945 előtti földje, s mennyi volt a "juttatott”.
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kacsa - kácsasfa. /-át,-ák,-ja/ házi szárnyas, réce 

"NÍz még, van-e a kácsáknak vizűki" 

öl -comb, -máj, -nyak, -tojás, -töpörtyű; vad- 

ka.iganaifa. /-át/ tojásrántotta
"VérJé na, mingyá ütök lé néhán tojást, sütök égy kis kajganát 
kóbásszá."

ka.ilaimn. komolytalan, szeles, hebehurgya 

"Nem lehet rábízni sémit, ujan kajla,” 

karláncaik v* ka.iláskodikitn.l, komolytalanul, hebehurgyán vi elkésik 

”3íem oda van az esze, amit csinál, hanem csak kajlákodik.” 

kasszaimn, nem egyenes szélű ruhaféle, kelme 

”Kajsza ja kendőd, nem jó kötöted még,” 

kákabélűsnuim klsétkü, sovány, érzékeny szervezetű 

kakasг fa, /-t,-ok,-a/ a tyúkfélék hímje 

kakas taré .1 - kakas taré sfn.
1, a kakas csipkézett fejkinövése
2, áfcv, a kisgyerek középen magasra fésült haja 

"Ujan szép kakastarét csinát az anya neki,” 

jj.legyezőalaku, piros virágú kerti disznövény
kakasüllo: 1, ház
kekaste:i:fn. elképzelt különleges folyadék, amely a vele sütött 

tésztának különös finomságot ad
"Csak vögyé belüle, ijent othun nem öhec, ezt kakastejjé sütötük 

ám,”
kalásztfn, /-t,-ok,-a/ a gabonafélék legfelső része, amelyben a 

magok vannak
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kalászol - kalászolítn.i. kalászosidik a gabona 

’Palásadnak mé az árpák meg a rozsok." 

kalendárium - kalandáriutasfn. naptár
kálinkésfn. /-t,-k/ vastaghusu, lapos, nagy piros étkezési paprika 

"Kálinkénak árúták a palántát, de ja fele cserösnyepaprika lőtt." 

kallant.vütfn. görbe fogantyú elforgatásával működő egyszerű elzáró 

szerkezet
"Sem fordítotad rá a kaliantyút, nyíva marat a kertkapu." 

kál.vha - ká.ihasfn. henger v. hasáb alakú zábt tűzhely 

ö: -csév
Kálvária-hÖCT:hn. Egykori homokdomd benn a községben,Ezen állott 

az a három kereszt, amelyről először elnevezték a községet és 

a csárdát.
Kálvária köz»ha. Az a keeesztutca, amelyben a Kálvária-högy volt. 

kamrám - kantártfn. férfi ruhaszövet-fajta 

kamora: 1. ház
Kanális;hn. A község alatt végigfolyó Punavölgyi Lecsapoló Csatorna. 
kanásg:fn.

1. disznópésztor
2. kandázásbaa a kanda őrzője

kanászostor - kanászustor:fn. rövid nyelű, hoeszu 3ziju ostor 

kancasfn. ló nősténye 

kancábocskor: 1. ruházkodás
kanáltfn. /kanalat,-ak,-a/ evőeszköz, amellyel a levest eszik 

kanalas:fn. falra akasztott lyukacsos tartó a kanalak sfcámára 

Kána-menye-ző:fn. /-t/ az a dal, amely a Kána menyegző történetét 

mondja el
Űr.»Lakodalomban a vacsora végeztével, de asztalbontás előtt a xasáx 

zenészek a menyasszony asztala előtt elmuzsikálják a Kana-me- 

nyegzőt.Egyéb nótát csak ennek elmuzsikálása után szabad ját
szaniuk.Szövegét azért közlöm, mert egy rádióadás alapján úgy 

tudom, hogy szövegét egyetlen dunántúli kis faluban ismerik.

Egy nagy lakodalmat kezdének,
Jézust is meghívták vendégnek. 
Őt követték tanítvány!,
mint a tyúkot a fiai 

Kána menyegzőben.

"Az igaz Messiás már eljött, 

sokféle csodákat köztünk tött. 

A vizet is borrá tette, 

a násznépet vendégelte 

Kána menyegzőben.
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Mátyás a poharat vigyázza, 

sokat kerül, nehezen várja. 

Jakab elől el-elkapja, 

szomjas torkára fölhajtja 

Kána menyegzőben.

Az első tél ételt felhozták, 

Jézust is ezzel megkínálták. 

Tetszett mindenben az étek, 

csak a borban van a vétek, 

Kána menyegzőben.

Iskariódás hogy azt látta, 

hogy őtet senki nem kínálja, 

kapja kondért haladásért, 

csak iszik a vőlegényért 

Kána menyegzőben.

Szűz Mária hogy ezt meglátta, 

fogyatkozásukat megszánta. 
Mondás fiam, borunk nincsen, 
ezért semmi kedvünk nincsen
Kána menyegzőben.

Simeon Bertalan azt mondja, 
tölt kulacsot, jó lesz holnapra. 

Mert a jóbor hamar elfogy, 

jó lenne majd holnap egy korty, 

Kána menyegzőben.

Azért, hogy ő vígságot tenne, 
Bzüzanya kérése meglenne, 
parancsolá meríteni, 

lmtból hat vödrör tölteni 
Kána menyegzőben.

Áldja isten, mink is örüljünk, 

midőn lakodalmat hirdetünk.
Jó bor mellett duda nélkül, 

furcsa a tánc ugrás nélkül 
Kána menyegzőben.

A szolgák nagy frissen ménének, 
kútból hat vödröt megtöltének. 

Jézus borrá változtatta, 

első csodáját mutatta 

Kána menyegzőben.

A muzsikások megkérdezték, 
hogy a vendég kedvére tették. 

Ügy megforgatták Magdolnát, 

elvesztette kontyocskáját 
Kána menyegzőben.

A bort adják násznagy elébe, 
hogy adja a vendég elébe. 
Násznagy a bort megkóstolta, 
a vőlegényt szólította 

Kéna menyegzőben.

Díesértessél Jézus szent neve, 
és Szűz Mária fent a mennybe, 
itt és a magas egekben 

most és mindörökké, ámen.
Kéna menyegzőben.

Péter társaival vígan van, 
köszönti poharát Andrásra. 

Meg sem törli a bajuszát, 

foly alá torkán, szakállán, 

Kána menyegzőben.
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kaadaífn. kb# 1 m-es bot, a kandázás kelléke 

kandázás:fa. gyermekjáték
Kelléke egy-egy kb# 1 m-es bot, melyet lábuk fejére helyezve egy 

meghúzott vonalról minél messzebbre igyekeztek elrugni#Akié a 

legközelebb esett, az Kfcfcfc lett a kaoász#Feladata, hogy a vonal
tól ü-lo méterre felállított kandát őrizze#/ 1 m-es bot a földbe 

szűrve/ A többiek a vonalra állva ezt célozták meg botjukkal#
Ha kandát sikerült kidönteai, annak £xá±ütx felállításáig kime
hettek botjukért#A kanász csak akkor vehette őket üldözőbe, miu
tán felállította a kaadát.Akit a vonalig botjával elért, az lett 

a kanász#Ha dobók közül senki sem találta el a kandát, akkor is 

ki kellett menni a botokért,Ilyénkor a kanász csak futás közben 

szarhatott meg valakit, aki kiért a botjához és rálépett, azt 

már nem.Hogy a kanász éberségét kijátsszák, ilyenkor a legjobban 

futó vállalta kockázatot a visszajutásra, s mig őt üldözte a ka
nnst, ezalatt a többiek a vonal mögé futhattak és folytatódott a 

játék#
kandázikitn.i. a kandázás nevű játékot játssza 

kanna - káaa»fn. váztartó edény 

"Magé üres a kána, hozá vizet!” 

kantárfe.1: 1, lószerszám
ka,oálueke v# ekekar-aifa. a kapásnövények gyomtalanítására szolgáló 

eke
kapálózik:tn#i#

l.kézzel-lábbal hadonászik 

2#átv# tiltakozik
”Hijába kapálózot ellene, muszáj vót velük möni,” 

kapcsok: 1, rokka
kapirgál:ta.i. /baromfi/ táplálékot keresve folyamatosan kapar 

kapjskél - kaoizs^ál:ta.i. lassan megért, felfog 

"Má kezdőm kapizsgáni, hogy mit is akesz,” 

kápolna — ká::ona:fn. kisebb templom, amelyben ritkán tartanak misét#” 

"Szent Aaakó van сзак mise ja káponáná."
bPegj#:A községtől nyugatra, a Duna felé van a Szent Anna kápolna, 
fiz még akkor épült, amikor a község a régi helyén volt.A kápol
nát Pocskay intéző emeltette 1746-ban.A kápolna keletkezéséről 
a szájhagyomány azt mondja, hogy Росзкау Gergely intéző egy cse-
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lédlányt halálra kiűzött.Nemsokára egy vadászaton, a mai kápol
na környékén az erdőben véletlenül a saját lányát lőtte agyon, 

mivel vadnak hitte & bokrok közt.Isten büntetésének vette ezt, 

amiért a cselédlányt agyonkinozta.Ezért engesztelésül épittwtte 

volna a vadászat helyén a kápolnát.Az Írott források tanúsága 

szerint az intéző lánya sebesitett halálra egy cselédlányt a 

kápolna környékén, s ezért építtette Pocskay a kápolnát.A hely 

régi Ьисзиjáróhely.Búcsúja julius 26. Anna-aap utáni vasárnapon 

van.Ilyenkor a szomszéd községekből még a közelmúltban is pro- 

sekcióval, kereszttel zarándokoltak ide.E szokásról már 1762-ben 

említés törtónmik.Volt a kápolnának egy remetéje is, aki ott 

lakott, gondolta, őrizte, imádkozott benne.
A Szexit Anna-i búcsút ma is tartják, ilyenkor szombaton délután 

és vasárnap délelőtt a kápolnánál prédikáció, gyóntatás, mise, 
körmenet van.

Kánona:hn. A kápolna körüli dűlő neve.
kanralékifn. a learatott gabona tarlóján összegereblyézett és ké

vébe kötött gabona
"A kapralékot 1аззап hazáhortuk a csibéknek.” 

kaptafa»fn. sámfa
égy kaptafára mén: egyforma, azonos módon készül 

kapufélfa:!, ház
kaputámasztékifn. farud, amellyel a nagykaput belülről megtámasztj к 

kara.1 - karé:fn. /-t/ félkör alakú darab, szelet 

"Vágjá égy karé kiayeret, ősz fogjá hozá valamit!"
Karaaz:hn. Dűlőnév.Magyárul am.”erdő"
Karaszavica:hn.
karatt.vol - garatyólitn.i. feleslegesen beszél, fecseg 

"Mit garatyól ez it öszevisza?” 

karfa: 1. rokka
káricálitn.i. /tyuk/ többször egymás után káráló hangot ad 

karima:fn. /ált-ban birt.szraggal/ elálló szegély, perem 

a lábas, a kalap -ja 

Paristól:ts.i. karcol, dörzsölőzik
"Vág má le jazt az ágat, karlstöja az ablakot.” 

karkosár:fn. fülénél fogva karra akasztható kosár 

karósbábifn. magasra kúszó bab, amelyhez karót tűznek
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karszéktfn. hátul támlával ellátott szék 

Ezt a támlát a szék kar.iának nevezik 

kártyatfn. szerencsejáték lapból álló eszköze 

adutifn. /tat/ ütőszin 

aduttozikitn.i. ütöszint hiv 

caauLecsacaiifn. kártyajáték
csikótfn. király /piros, zőö, tök, makk csikó/ 

bellebözttn.i. pénzre játszott játékban növeli a tétet 

darikmarsifn. minden ütést a hivó fél visz 

filkótfn. a felső a pakliban 

öltök—, makk—, piros—, ződ-
filkózástfn. kártyajáték, amelyben a négy felső a legerősebb 

ütőlap Erősségi sorrendjükI tökfilkó, zőaf. pirosf, makkf. 
filkózikitn.i. kártyajátékot játszik, amelyben a négy felső a 

к legerősebb ütőlap
meggyűlits.i. a vesztésre álló pár egy-egy lap lefektetésével 
megváltoztatja az ütőszint

szegényektfn. azok, akik a filkózásban nem tudnak legalább 

három ászt v. tizest a maguk ütésével n.egszerezni 
kasmír«» kázsmértfn. finom, puha női szövet
kaszatfn. fahyélből és iveit pengéből álló kózieszköz a fü, ga

bona levágására
kaszakacsifn. a kaszanyél dereka táján lévő hajlitott fogantyú 

kaszanyéltfn. a kasza nyele
kaszakalapácstfn. a kasza élezéséhez használt vékony élű kalapács 

kaszakarikatfn. a pengét a nyélhez szoritó gyürüféle 

takarótfn. a kaszanyélre szerelt hajlékony vessző és erős zsi
neg, amely biztosítja, hogy a levágott gabona ne bukjon át a 

nyélen, hanem rendbe feküdjön
tokmáaiytfn. szarvból v. fémből készült tok, amelyet kaszálás 

közben a derekukra kötnek a kaszások a kaazakü számára 

kaszáltts.i. füvet kaszával levág 

iózikaszálás, kaazálatlaa
kaszakéatfn. a kasza hegyéből készült fanyelű kés 

kaszálótfn. füvet termő rét, melyet kaszálni szoktak 

lásdt Nagykaszáló
kászmálódik:tn.i. lassan, nehézkesen készülődik, szedelőzködik 

"No, ateí lassem kászmálógyunk, hogy hamarább végezünk." ^4
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kasztró v. kraszto*fn. /-t/ öntöttvasból készült nagyobb lábos 

katakön^ökífn* a disznó vastagbelének zsákszerű kitüremláse, ill, 

ez megtöltve 

1, mégikuleny
kávajfn. az ásott kút föld feletti része, amely deszkából készül 
kazán:fn. üstház
kecsege - köcsögetfn. hegyes orrú halfajta 

kékkő - kékkutfn, /-vet/ rézgálic
"Mások kimiféle mérögge permetőnek, de én megmaradok a kékkuné," 

kelesztés: 1, kenyérsütés
kell - k^itn.i, /kölöt, kőjön, kőne v, kölene/

Személyre vonatkozóan* köletök, kölec, kőiét, köletünk, kölet- 

tök, köletnek; köletnék, -ne, köletem, kölesek/
1, szükséges, kívánatos*

"Köletök hónapra segíteni?" "Kő még neköd ez az újság?”
2, kiván, szivesen birtokol, használ vmit 

"Isten lása lelkömet, neköm nem kő ja másé,”
3, érdemes volt? megérte?
"Hesze, kölöt ez neköd, hogy mindönki rajtad nevesön?"
4, szükségszerű, elkerülhetetlen
"Má pejig enek így kő lőni, ha teccik, ha nem,"
3,kötelességnek tekintendő, helyénvaló 

"Meg kő böcsüni mlndön fillért!"
6, vmely cél elérése érdekében célszerű
"Sokat kő még tanúnod neköd ahhó, hogy mé'gáj a magad lábán,”
7, a körülmények alapján szükségszerűnek látszik 

"Tudom, hogy itt kő lőni neki, én tötem ide," 

d,miért van az, hogy,,,?"
”'<eköd mindég akkó kő imöni, mikó a legtöb a dolog,"

Kékhöpr.v'thn. A külső határban kiterjedt akácerdő.
Kellőal.la - Kelöa.iathn,
keltet - kétet:ts.i, baromfit tojásra ültet, hogy azok kikeljenek 

"Mosmá pár évbe nem kitetem libákat, csak kécsát még csibét," 

keltkalács - kitkaácsifn, belgli
kemence - kemönceifn. téglából v. sárból rakott nagyobb zárt tűz

hely aütésre és a szoba melegítésére 

nyári keiaönce»szabad ég alatti k.
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téli kemönceia házban épült к.Ennek részei* 

k. szá.iai nyílása, amelyen át fütik
k.a.itóa a feati ayilás lezárására szolgáló bádog ajtó 

tévő*a kemence belső nyílásának elzárására szolgáló eszköz.
fiégensárral tapasztott vesszőből, később bádogból készült.

k. válla:a kemense azon oldala, amely egybeépült a ház faiával 
kuckó у. kucó:a kemence oldala és a ház fala közötti keskeny rés 

p&tkaia kemence talapzatából kiálló ülőhely
kéméu-ykotró - kéménkotró if n. kéményseprő 

ken - kény»ts.i.
l. kézzel v. eszközzel vékony rétegben tapaszt vmire
"Látod, híjába kenyöm a kezejimet a kenyőcsé, amit az orvos írt, 

most is csupa sömör."
2.töröl, odaken
"Né kend a nadrágodhó a piszkos kezedet!" 

kenődik - kenyődikivh.i. jó étvággyal elfogyaszt 

"Csak úgy kenyődött bele a húsoshurka," 

kend - ke:szem.névm, /-det, -tök/ maga
"Gyűjön ke hozánk!" "Vótam ténap ketökné, de nem vót othun senki." 

kender - kendör:fn. szántóföldi rostnövény
csöpília kender gerebenézésekor kiváló kenderkóc
gerebenyi a kenderfésüléo eszköze
igerebenyöz:ts.i. a kenderfésülés munkáját végzi
kendöráztatómesterségesen létesített kender áztató hely
kendörcsupálásta lábon álló kender kitépése a földből
kendörtörő v. törő:lábbal működtetett fogazptt szerkezet a kender
törésére
cuzdér.lat a tilolt kender kórójának apró hulladéka 

szálkendör* a kifésült, hosszú szálú kender 

tjpőlt a megtört kendert téplőfán húzogatja
tiolőfai éles szélű, felfüggesztett deszka a kender megmunkálá
sára
tilói a kender törésére szolgáló, lábakon álló, kézzel működte
tett eszköz
tilóii kendert tinóval ütöget, hogy fás részét pozdorjává törje 
öl meg-

keadermagos - kendörmagosimn. és fn.
l.mn.szürkés-fekete 3zinü "Sok kendörmagos csibém lőtt,"
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2*fn* "Vasárnap levágom a kendörmagost." 

keadertöroí 1* kender
kendaruhatfn* házilag szőtt vászonból készült, az elemózsia bekö

tésére szolgáló szalvéta
kenőcs - ken.yőcsifa* /-öt/ pépszerü, kenhető anyag 

"Ügön jó kenyőcsöt írt neki az orvos a kezire*" 

öakocsi-
kenőkefe - kenr/őkef eafa* a cipőkrém felkenésóre szolgáló nyeles 

kefe
kenyér - kinyérafn. /kinyeret,-ek,-e/

1. panem
"Hozá egy kilós kiayeret neköm is, ha mé3z a bótba!"
2, étv* megélhetés, a szükséges anyagi javak összessége 

"Egész életibe nehezen kereste a kinyerit."
ö*átv* nem szokása, tulajdonsága
"ITeköm nem kinyerem a hízelgés, ém megmondom mindönkinek szömi- 

be jaz igazat*"
kenyérsütés - kinyérsütésifn* a kenyér elkészítésének összes munkája 

anyakovásfeaa kenyértésztából vett, gombóc nagyságú száraz gömbök, 
amelyek az újabb kovászolésra szolgálnak 

befűtatn.i* kemencébe begyújt
borélesztőaa forrásban lévő bor habjából és kovászból készült 

erjesztőanyag
élesz tokomat élesztő készítésére két asszony-nap között őrölte- 

tett korpa
keleszbésta kenyérsütés művelete, a tészta pihentetése, hogy az 

élesztő felfújja
kinyérkosáraszaka.itó formájú kis kosár, amelybe a kiezakajtott 

kenyértésztát teszik
kiszaka.ittts.i* a kenyértésztát a eütendő kenyerek számának 

megfelelően szétosztja és megformálja
komlóéleaztőtkorpából és komlóból készült erjesztőanyag 

korpaéleaztő akorpából és kenyértésztéból készült erjesztőanyag 

kovászt a kenyér tésztájának erjesztőanyaga 

kovászólakovászt készít
kovaazkeverő a nagyobb fakanál v. lapocka a kováez keverésére 

körös ztfa a ké táeu fa, amelyet a teknőre tesznek, hogy az abrosz 

ne lógjon a tésztába
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lotykavíz*az a viz, amellyel a bevetés előtt és a sütés után 

megmosdatták a kenyeret
söréleszto*anyukovászból és élesztőből készült erjesztőanyag 

sütőabrosztvászoaabrosz a kenyértészta letakarásához és a ki
sült kenyér alá
slítőlapátilapos« kerek falapát a kenyér kemencébe rakására és ki
szedésére
sűtőteknyői nagy, ovális fateknő, amelybe kenyérnek dagasztottak 

szaka.itás8 az a művelet, amellyel részekre osztják és megfor
málják a tésztát
szakajtó*szalmából font, fületlen kerek kosárféle, amelybe a 

kiszakított kenyeret tették,Termények tárolására is használták* 

szakajtóruhasa kenyér kiszakításakor a szakajtóba helyezett 

vászon ruha
teka:vőláb*a sütőtekaő állványa 

keavérhai - kinverhai:fn. a kenyér sült, kemény héja 

kenyérbél - ki nyárból*fn« a kenyér héjon belüli, puha része 

"Csak a kinyér belit öszik meg, a haját mind othagyák.'11 
kenyereskosár - kinyereskosár*keskeny peremű, nagyobb átmérőjű 

kosár, amelyben a kenyeret tartották 

kerékszö^t 1. kocsi 
kereszt - кoroszt»fa* /-öt,-ök,-Je/

1. /vall./ a keresztény vallás szimbóluma
2, sirkérészt
"Kém tóm látad-é, a sógorod körösztye megdüt hátrafelé."
^.kereszt alakú nyakék
"Körösztöt vagy medált vögyek a nyaklánchó?"
4. kézmozdulattal a lerszt Jelének formálása 

"•Sgyüt azé esküvőre Jis, de még körösztöt se vetőt,"
5. teher, szenvedés
"Csak én tudom, hogy mekkora Jaz én körösztöm a két örege." 

keresztanya - когооstanya* 1. rokonság 

keresztapa - кorosztara* 1. rokonság 

keresztbe - körösgtbe*hág.
1. vminek a hosszanti irányára merőlegesen
"Ott fekütt részögen körösztbe Ja kiskapu előtt."
2. ferdén, átlósan
"Körösztbe vetöte Ja valán a tarisznyát."
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keresztcsont - körösztcsontifn. a disznó hétgerincének a két hátsó 

láb közötti része 

keresztet vet - körosztöt vetikif.
1. a kereszt jwlét formálja a kezével
2. átv. elbúcsúzik, lemond vmiről
"Ara te' má körösztöt vethec, hogy megkapod tüle jaz árát.” 

keresztfa - keresztfa: 1* kenyérsütés
keresztfiu - körqsztfi:fa• /keresztszülő szempontjából/ az a fiú, «к 

akinek 6 a keresztapja v. keresztanyja 

keresztlány* körösztlány:fn. /keresztszülő szempontjából/ az a leány, 

akinek ő a keresztapja v. keresztanyja 

keresztnév - körösztnévifn. utónév 

keresztül - korosatüinu.
1. a szóban forgó helyen át 

"A kertön körősztű gyüt ét.”
2. vmely közbeiktatott tárgyon át
”A kerítésön körösztü figyéte ükét.”
3#a szóban forgó időn ét
"Égy hétön körösztü mindennap vitünk neki ebédet,” 

kérődzik - kérőaik:tn.i. /-ött/ a szarvasmarha másodszor rágja meg 

ennivalóját
kérőnáaznagy ? 1. lakodalom
kertel - kertől:tn.i. mellébeszél, kerülgeti a tárgyat 

"Csak ne kertőj, hanem mond ё úgy, ahogy vót!” 

kés:fn. /-t,-ök,~e/ vágóeszköz
ölkis-, nagy-, kiuyérvágú-, kasza-,szúró

kért e kai na - Kertokajaihn, A mai Kanális helye a lecsapolás előtt. 

kese:tan.
1. sárgásfehér szinü
"A vövők csak a kese disznót keresik, mer aaak nincs sok zsírja.”
2.lónak olyan lába, amelyet alul fehér szinü szőrzet borit 

"A Manóinak mind a négy lába kese." 

késedelmes - késódelmossan. több időt igénylő
"Igaz, hogy így késödelmes szétszönl ja belet, de utána jobb tisz
títani.”

késeijein. 1.elkésett, a szokottnál később érkező 

"így járnak a kései vendégök, nem jfd* nekik hel.”
2. a szokottnál későbben érő 

kései szőlő, kukurica, borsó stb.

■v
#
v'
.V
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Kerülő-Гok?.an. A belső határban körbe folyó fok. 

kész:mn. 1.elkészítése befejeződött 

"Még két nap, ősz kész a kapálás."
2. valóságos, már az, ami lenni akar 

"A te lányod má kész nagylány."
3, aminek bekövetkezését biztosra lehet venni 
"Kész betegség hideg vizet ini ebe ja melegbe."
4, fn,a munka élvezhető eredménye
"Jó anak, aki mindég a készre mén haza, de neköm othun is mindönt 
é kő végezni,"
5. hsz.elkészült állapotban 

"Kész vagy-e má? Indújunk!"
keszőceífn. félig főtt szilvalekvór 

készség:fn. /-öt, -е/ a vízimalom kerekének lapátja 

két asszonnan közetkif, Nagyboldogasszony /aug,15./ és Kisboldogasz- 

szony /szept.ö,/ közötti időszak
Megj, Az ilyenkor tojt tojásokat félreteszik, mert hosszú ideig 

elállnak, mivel "két asszonnap köziek", 

kételíte.i. /ált-ban egyes sz-Ъап/ kétségbe von
"Kétlöm én azt, hogy van anyi péze, amibe ja ház kerül,n 

kát testvér gyerekeíkif. unokatestvér
"Az én anyám meg a RÚzei apja két testvér gyeröke vót,"

Kéttea-kát»hn, Nagyméretű csordakut, amelyen két vizkiemelő szerke
zet volt, hogy elláthassák a nagyszámú jószágot vízzel, 

kiabál - ki.jabál v, ka.iábálxtn.i. többször, hangosan kiált 

"Né kajabéj, mások is méghaják!"
Ш11 - ,i, hangosan, teli tóitokból mond

"Kajács neki, úgy lácik, nem haja,"
кiárul:ts.1. vminek az eladásával pénzt szerez 

"Borsóbti jis kiárútam pár száz forintot," 

kibic - gdLbicífn, /-öt/ kártyajáték nézője, aki valamely játékos 

lapját figyeli 
"A gibic ne szójón bele!"
Szí gibicől

kibokszóltts.i. lábbelit cipőkrémmel beken és kifényesít 

"Bokszód ki ja cipődet, né mony bene így!" 

kibororatíts.i. több tartóból űrit ki
"Borogas ki ja kosarakba ja krumplit a ház elé!"
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kiböntöl - klbútől:t3,l, nélkülözve kivár vmit
"Ezt a telet kibútőjük valahogy a konyhába, gyüvőre még kész 

lösznek a szobák is,”
kibúvó - kibú.iótfn, mentség, felmentő ürügy 

”31ncs kibújó, ezt még kő inocL!” 

kicsavar:ts.i.
1, csavaró mozdulattal eltávolítja a vizet a kimosott ruhából 
"Ijenkó télön muszáj jó kicsavarni ja ruhát, mer másképp sose szá
rad még,”
2, erőszakbal kivesz vmit. vkinek a kezéből 

kicsi:mn. és fn,
1. mn, nem megfelelő méretű
”Enylünknek kicsi lőtt vóna két szoba,”
2, mn, kevés
"Mögybu nagyon kicsi termőt az idén,”
3«fn. kis rész, egy kevés vmiből 
"He iá meg mind, neköm is hagyá égy kicsit!” 

kicsike:mn, 1,egészen kicsiny
"Amlkó kicsikék vótatok, nem vót veletek enyi baj,”
2,nem megfelelő méretű
"Csak vögyé inkább nagyobat, nehogy kicsike lögyön! /ti, cipő/
3*kevés, kis mennyiségű
"Na, kisfijam, ögyé még egy kicsike levest!” 

kicsorog - kic5uro£:t3.i,
1. vmely folyadék az edény peremén át kiömlik 

"Hem vigyáztá, kicsurgatad az üvegbü ja bokrt,”
2, tn*i, lyukas edényből a folyadék csorogva kifolyik 

"Lukas vót a kána, a fele víz kicsurgott, mire hazaértem.”
kicsuoál:ts.i, tövestül kitép

"Legaláb a nagyobb parékat csupájuk ki ja hajmábu!" 

kidu‘4 - ki«.yug: ts,l,
1, bentről kivül lévő helyre dug
"Ki se gyütt, csak a fejit gyugta ki jaz ablakon,"
2, befedő, elboritó anyag alól kintlévő helyre tol
”Kigyugta ja fejit a dunyha alú, de főkeni nem akart,”
3, dugót eltávolit, kidugaszol
"Csak monta, hogy igyunk, de ki se gyugta jaz üvegöt,”
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4.átv. kidugja a szemét = értéken alul fizet 

"Ki jakarta gyugni ja szöaiöm egy pár csibévé*'’ 
kldülőzstn.i. megbékél, elfogad

’’Sehogy sé’ vagyok kidülőzze az új elnökké.” 

kiegyenesít - ki-eu.vösítrts.i. hajlott v. görbe alakúból egyenessé 

tesz
’’Igény ösíca ki jax szögeket, mer nincs másik!” 

kiemészt - klemlsztttn. i. /kacsa, liba/ a beléje tömött kukoricát 

megemészti
”Aa este késén tutam csak mégtömni, két kácsám nem is emiaztött ki#” 

kieredet - kiereget:ts.i#
1#egyenként v# egymás után kiereszt
’’Hijába csuktam be ja csibéket, hogy gyünek ótani, a gyerök mind 

kierögete ükét az ólbú.”
2.a levágott disznó belét megtisztítja a benne lévő ürüléktől 
’’Majnem dél lőtt, mire kierögetük a belet.” 

kiganéz гtn.i. az állatok helyét megtisztítja a trágyától 
kigazól:ts.i. gyomlátásaal v, kapálással gaztól megtiszit vmit 

”Sste lőtt, mire kigazótuk a gyeröke a kertöt.” 

kígyó - kl.ióifn. hosszú testű csúszómászó állat 

kigyófe.i - ki.lófe.i tfa. /-et/ gyermekjáték
Megj.s Az egymás kezét fogó gyerekek gyors futás közben kígyózó 

mozgást végeznek, hogy ezzel lehetőleg a földre döntsék a végén 

lévőket,Van feje, aki a láncot vezeti, farka, aki a sort zárja. 

kihúzásit?te»i. férjhez ad
”*Tárom lánt kölöt kiházasítanunk.” 

kihegyez - kihögyőztts.i. a kívánt mértékben meghegyez 

’’Hogy lehet ijen ceruzává írnüMé nem högyözöd ki?” 

kiherél:ts.i. him állat heréjét eltávolítja 

Kiheréli a lovat, disznót, bikát.
Gyermeknek fenyegezóeként, tréfából:”Mingyá kiherélek!” 

klísókőlrtn.i. elvégzi a szárizék kiszedését a jászolból 
kliárstn. ás ts. i.

1. tn. kifelé jár rendszeresen
”"Indönnap kijárok a Juhász-tanyára ja jószághó.”
2. tn* helyéről könnyen elmozdul 
’’Vigyázz, mer kijár a kilincs a kapubú!”
3. ts.i. járással teljessé tesz, elér vmit.
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a. iskolát, osztályt elvégez
"Babára járt ed darabig, de nem Járta ki Jaz iskolát, émönt dógozni.
b. utánjárással elintéz
"Adig mönt, még kijárta, hogy előtik vezesék a vizet.”
4.tn.i. megillet, illő, hogy megkapja
”Dógoztam eleget életömbe, neköm is kijár egy kis pihenés," 

ki .ion - ki■vünttn.i. /kigyütt, -vök, gyű Jön ki/
1. bentről kint levő helyre Jön 

”:ind kigyütek a csibék az ólbú.”
2. az őt körülvevő, magába foglaló testen kívülre kerül 
"Sehogy se akar kigyüni Ja szaka az ujambú.”
3. átv. elszokik vmitől, ezért nem végzi olyan Jól 
”Régön vártám, de má kigyütem a gyakorlatba.”
4. étv. vmely tevékenység eredményeként gondolat felfoghatóvé válik 

”Monta, monta, de a végin nem gyütt ki belüle sémi.”
5. átv. számtani művelet során eredményként mutatkozik 

"Számól ú sokat szégénkém, de nem akar neki kigyüni Jóra."
6. megél vmely összegből, helyesen oszt be
"Mos hogy csak az ura keres, nehezen gyünek ki égy flzetésbü."
7. átv.Jól megfér vkivel
"Neköm nincs vele sémi bajom, én Jó kigyüvök vele.”
Ö.vmi kikerül, kitelik vmiből
"Úgy szabtam, hogy kigyütt még egy kötő Jis belüle.”
9. úgy adódik, hogy vmi nem Jól sikerül
"Ha úgy gyüne ki, hogy ©romlik az üdő, akkó gyüvő szombaton gyere.”
10. átv.nem helyén valló, nem illő
"Hogy gyün az ki, hogy nem vagy itthun, mikó vendégök gyünek.” 

kikandikál:tn.i. lopva kinéz, kíváncsiskodva
"Óvatosan kikandikát a kerítésön, hogy nem gyün-e valaki.” 

kikéi:tn.i.
1. tojásból, petéből világra Jön и
"Nem monhatom, szépen kikétek a kiscsibéjim, csak kettő fulat be'*-
2. növény megjelenik a talaj felszínén
"Nagyon szépen kikét a magru vetött paprika Jis.”
3. átv. felháborodik, dühöd lesz
"Látad vóna, hogy kiket magábú, mikó Jaz esetöt előhoztam neki. 

kikeresztelkedik - kikörösztőködikstn.l. más vallásról /különös* 

zsidóról/ a keresztény vallásra tér ét, felnőtt korában megke 

telkedik
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kikirincsifa. kikerics 

kikisár - kikésértts.i.
1, a házból távozót a kapuig kisér 

"Hem is késérlek ki,"
2, kint lévő V. távolabbi helyre kisér vkit, vraihez 

"Hun vótá? -Kikésórtem a vendégöket a buszhó.”
3, részt vesz vkinek a temetésén, ill. eltemet
"Két lányomat késértem ki ja temetőbe, mikó ja spanyolnátha vót." 

kiköltekezik - kikőteközik»tn.i. minden anyagi erejét igénybe veszi 
vmire
"Híjába no, nagyon kikőteköztünk a házépítéssé.” 

kik un.v er ál: t s . i. megalázkodva, könyörögve kór és kap vmit, 

"Kikunyeróta tíilem az utolsó fillérömet is.” 

kikunálódlk »tn.1.
1. betegségből lassan felgyógyul, kilábal 
"Nehezen tudunk kikupáióni jaz infulenzébu.”
2. előnytelen testi állapota szembeötlően megváltozik 

"Mijen vézna gyerök vöt, ősz lóm, hogy kikupálódott.”
kilyukad - kilukad v. kilikaditn.i.

1, tárgy v. testrész lyukas lesz
"Tiszta jó kána, de kilukat a csúcsé alatt."
2, vkinek a beszéde tulajdonképpeai céljához jut 

"Hatam, had mongya, úgyis tutam, hova akar kilukani."
kimegy - kimén»tn.i. /kimék, kimész, -n, -nk, -tök, möny ki/ 

l.bent lévő helyről eltávozik
"fagyon ugat a kutya, möny ki, níz még, ki jaz!”
2.illemhelyre megy
"Hosszú alutam az éjjé, háromszó jis ki kölöt raönöm.”
3, zárt térből külső helyre jut 

"Becsukhatod az ajtót, kimönt má ja füst."
4, — a helyéből» eredeti helyéből kimozdul
"Elásott, kimönt a bokája a helibu, az orvos töte here."
5, - a fejéből» elfelejt, megfeledkezik
"Tisztára kimönt a fejembíí, hogy máma gyünek ótani ja csibéket/ 

e.átv.vmely állapot v. tulajdonság megszűnik 

"Főkét, de még nem mont ki ja szömibü az ámosség."
7*vmire megy ki vml* vmire végződik
"Én csak figyétem, hogy mire mén ki a játék."
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ö.vmire úgy irányul mint végső célra 

"Mindön ara möat ki, hogy az apjukat kisémizók." 

klfclhmniafn» /-t/ pontosan meg nem határozott dolog, ez is, az is 

"Mi ja dolog? -Hát kimihumi, mind a aüközdiek,"
"Ümönt a háztájiba egy kis kimihumijér," 

kimiskárólits.l. nőstény malacot szapcrodó képességétől megfoszt 
kínálkozik - kinákozikatn.i.

1*lehetőség van vminek a véghezvitelére
"Csak vöd meg azt a házat, nem mindég kínálkozik ijea alkalom,"
2,ajánlkozik, felajánlja szolgálatait 

"Nem hitük napszámba, ü kinákozott, hogy égyün," 

kinevéledik - kinevelődikitn.i. élőlény satnya állapotét növeked
ve elhagyja 

kinéz - kiniz:i.
1, tn, bentről kifelé, kint lévő helyre néz 

"Kiniztem az ablakon, de nem láttam, hogy gyünéaek."
2, tn, rövid időre kimegy vhova, ott megnéz vmit 

"Délután még kinízök a szőlőbe jis, hogy mén a meccós."
3, ts. vkiből sejthető, gyanítható
"A fene зё nízte vóaa ki belüle, hogy ijen nagy ördög,"
4, tn, vki számíthat vmire 

"Zárszámadáskó jis kiniz egy kis péz,"
5, tn,i, vki vmilyea állapotban van 

$Hogy vagy? Nagyon jó niző ki,"
6, ts. vmely célra kiszemel vkit v, vmit
"Baján akarunk házat voni.Má ki jis níztem egyet,"
7, ts, átv, visszauzasitó magatartásával kiközösít vmely közösségből 
"At ujaa lánt kinizték maguk közű a pajtásai,"
Szí,sJó nizünk ki civilbe!= csak ez hiányzott, most már helyen vagy 

kinézés - kinlzés:fn. vkinek, vminek külső formája, megjelenése 

"Kinízésre még megfeleae, de nagyon buta," 

kinő - kimről :i, /kinyőlöm,-d,-i; -tem/
1, tn, növény úgy nő, fejlődik, hogy vmi alól kibújik 

"Híjába kapálom ki ja tarackot, 4jra kinyől,'*
2, tn, ember, állat testének vmely része úgy nő, hogy testéből ki
nyúlik
"Ügön nehezen akar jak kinyőni a fogajl enek a gyerőknek,"
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3, tn, átv. túlhalad vmely állapoton fejlődése során 

"Kinyőtem ém má ábbú, hogy iskolapadba ujek,"
4, ts. vki annyira megnő, hogy ruhadarabjait nem tudja használni 
"Muszáj lösz üj kabátot vöni neki, mer kinyőte ja régit," 

i?,tn, vki fejlődése során elhagy vmely kedvezőtlen állapotot, 

tulajdonságot
"Kis korába hánt a tejtü, de később kinyőte," 

kinvog:ts,i,
1. nehezen mond ki
"Nyög ki má végre, mi ja bajod!"
2, összespórol, takarékoskodva kifizet 

"Hagyon nehezen nyögtük ki jaz adóságot,"
kiokualál:ts,i. kigondol, kiokoskodik vmit 

kiöblít:ts.i,
1, kimosott ruhát tiszta vízben mos
2, edényt tiszta vizzel mos 

"Tiszta a fazék, csak öblícs ki!"
kiöblödet: ts,i, elvégzi az öblitést

"Mire hidegvízbe kiöblögetem a sok ruhát, aszifcem, éfanak a kezejiau 

kioacsál:ts,i, folyadékban csapkodva, pancsolva szerte szórja azt 

"tóijen löt a kű, mind kipacsátad a vizet!" 

kiölngál:ts.i. /szobát/ kifest 

kicirít:ta.i. /пар/ erősen süt 

"ííáma aztán jó kipiritott!"
kifairoalt:ts.i. arcát kozmetikai szerrel pirosra festi 
kiposztói: ts,i, türelmesen kivár vmit

"Csak kiposztótam, hogy hozták a kinyeret," 

kior-untál:ts.i. 1.bogot kiold
2,összegubancolódott fonalat kibogoz
"ügy öszegubancolódot a fonalam, hogy alig bírtam kipruntáni," 

kirukkol:tn,i. kitesz magáért
"Kirukkót ám a körösztapja, mer {1 vót a násznagy," 

kitaefa: 1, kocsi 
kisbácai: 1, rokonság 

Kisbesmrő:hn. Dűlőnév 

kiacáger:fn. az óra kismutatója 

ki3G3ibe:fn. a tojásból kikelő csirke 

"Szépen kiketek a kiscsibéjim,"
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kisebbik uram» 1. rokonság 

kisefa;erect 1* kocsi
Klsfodekihn. A Verbáki-hid melletti földek* 

klskácsatfn* pihés kacsa 

Klskanálisihn* Ásott vízlevezető csatorna. 

klskaoiiifn. a ház folyosójáról az utcára nyiló kapu 

kiskeeskeifn. kecskegida
”iíem is tuta, hogy kiskecskének a húsát őszi, még nem monták neki.” 

Kiskelő:hn* A falu alatti közeli földek. 

kis-Libatfn* pelyhes liba
letetem kislibákat is, de el is atam, én nem vesződök velük.’* 

kiamise:fn. a vasárnap nyolc órai mise 

klanenet 1. rokonság 

kis panifn* 1.papnövendék 

2,káplán
”Á kispap eskütete ükét, mer az öregpap nincs ithun.’* 

kisszékifn* /-öt,-ök,-je/ alacsony, támlátlan négylábú szék 

kÍ3tafórun;ozsta.i. férjhez menő lányt kelengyével ellát
"A háború alatt möntem férhő, apám a fronton vót, anyám még nem 

nagyon bírt kistaféruagozni.**
Kis uceaihn. A főutcával párhuzamos második utca, függetlenül a hi

vatalos névtől. 

kisvánkua: 1, ágy 

kisza.-ól: t3.i.
1. aegsejt
’*Idejibe kiszagóta, hogy gyün a téjesz, émönt a falubú.**
2. felkutat
"Mindég kiszagója, hogy melik házná mérnek bort." 

kiteasákel - kiteesékől:ts.i* távoz sra szólít fel nem kívánatos 

személyt, esetleg fizikai kényszert is alkalmazva 

kito;-iyel:tn*i* /tehén, kecske/ tőgye a felgyülemlő tejtől duzzadt 
lesz
”Adig legétesd ükét, még jó ki nem tőgyének.'* 

kitftukkól:ts.i. /hímzés előtt/ sablonnal mintát hoz létre az anyagon 

"Lögyön ujan jó, legalább trukkója ki, máj én kivarom.” 

kiül - kiülitn.l. a ház előtti padra ül
Megj.»Ilyenkor az elhaladó kérdése köszönés utáni"Kiütek?"
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kiveszikstn.i. növény elpusztul

”3*épen kikét a magrii vetött paprikánk, de utána sok kiveszött." 

kivetkőzik;tn. i. /asszony, leány/ a népviselet helyett szűk ruhát 

kezd hordani
"Én öreg vagyok má ahó, hogy kivetkőzek, de azé othuara van egy 

szűk ruháa*" 

kívül - kívülház« és au,
I.hsz.
1. vmely tárgy külső oldalán, felszínén
"Bella má kész a ház, de kivu még sok a munka rajta."
2. zárt terület külső oldalán lévő helyen
"A bentijak haloták, de itt kivu nem halót mik sémit,"
3# -rőlivminek a külső oldala felől 
"Próbájuk mé*g kivűríi megtámasztaniJ"
4. -ről;könyv nélkül, fejből 
"Tudod kívűrű a versöt?"
II.nu, /ált-Ъап rágós névszóval/ 
l.vminek a külső oldalán lévő helyre 

"Hajcsd|a csibéket a keritésön kivu!"
2.lakott terület határán túl
"«Iá ja falun kívű jártunk, mikó utóért bériünkét motorra."
3. uz —n rágós személyt v. dolgot nem számitva 

"A nénye fiján kívű nincs sémiféle rokonya."
4. még azon felül
"A mosáson kívű én járok oda főzni még ötetni jis," 

klaoool - kalffólitn.i. rendben van, egyezik
"Ha mxndön klaffól, hónapra röndbe jis löszünk." 

klaii lót - klánét;fn. billentyűs fuvóshangszer 

Szsklanétos, kalnétozik
klikker;fn. /~t,-ök,-je/ színezett agyaggolyó, esetleg üveggolyó 

özíklikkerözik, klikkerözés öfkllkkerluk, klikkeracsko 

kló btipnt.ya: 1. ruházat 
Kllszaihn. Dűlőnév 

klumpa; 1, ruházat
kobak - kábák;fn. kúszónövény üreges termése, amelyet párosával 

összekötve, nyakba akasztva gyerekek v. úszni nem tudók használ
nak a vizben
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kocsisfru /-t,-k,-ja/
1.teher és személyek szállítására szolgáló lófogatu szekér 

2«jelzői haszn.:annyi vmiből, amennyi egy kocsira fór 

Hi«ég hoznom kő egy kocsi szalmát is*" 

ráfos kocsiifakerekü. vasabroncsos kocsi 
caraa z tkoc si:ua.
stráfkocsi:nagy rakfelületű, erős féderrel ellátott, oldalak nélküli 
gumikerekes kocsi 
3•s z eaélygépkocsi
A kocsi részei:
a^ykarika: a kerékagy külső felén lévő széles szőritógyürü 

a.ideszka: a kocsi padlózatát képező deszka 

elástok: keresztfa, amelybe a tengelyt ágyazzák
csatlásvas: a felhércet a tengellyel összekötő vas, amely fellépőül 
szolgál

féderös ülés: kárpitozott, támlás kocsiülés
für-nefct.y-j: a kocsi forgó keresztfája, amelyen az egész kocsi forog
forhéc: felhérc
kerék:kör alakú forgó rész
keréka,<y: a kerék középső része, amelybe a tengely illeszkedik 

kerekezöt?: a tengely végébe illeszkedő szög, amely a lőcsöt és a 

kereket rögzáiti 
kiséfa: /-át,-ja/ hámfa
kisefarerec: a hémfát a felhérchez rögzitő pánt 
kocsidérék: a kocsi ülés mögötti része, az oldalak magasságáig 

"üem sok bab löt, efért a kocsidérókoa.” 

kocslódal v. ódái: a kocsi két oldalát alkotó létraszerü rács 

küllő: a kerék bordázata
lőcs: az oldal felső szélét a tengellyel összekötő, enyhén gör
bülő alkatrész

lőcs-rúzs: az oldal feleő peremén lévő félkör alakú pánt, amelybe 

a lőcsöt dugják
lőcskáiava: a lőcs alsó végén lévő vasalás, amellyel a tengelyhez 

kapcsolódik
nyaklótartó: a rúd végén lévő kapmpó 

nyúto: a kocsi hossztengelye
porvédőkarika: a kerékagy belső felém lévő védőgyiirü 

ráf:/rég./ a kerékre húzott vaskarika
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rúdI кb.2,5-3 m-es hengeres fa, amely mellé a lovakat fogják
rúdszárny:a rudat befogadó két fa
rácsa idt a rúd rögzítésére szolgáló nagyobb szög
sa.L a :;ia: a kocsi elejét és hátulját lezáró enyhén iveit rácsos
alkatrész
sará^.iaveaaaő: a saroglyába fűzött vasvessző
sasóka: az odal alsó végein lévő vaskampó, amelybe a saroglyát 

illesztik
sing: a kerékre húzott vasabroncs
sinctsbö;?: hosszú, vékony szög, amellyel a singet a kerékhez szö
gezik

talp: a fából készült kerék egy ive 

tészli: a tengely végére húzott зарка 

tenaö: a kocsi vasból készült tengelye
ulésaészka: a kocsi elején keresztbe fektetett deszka, amely ülé
sül szolgál

üléskapocs: az oldalakra akasztható tartó, amelyeken az ülés féke
szik

zár: az oldal bordázata 

ёя-уzáros: egy vízszintes bordázatu 

kétzádos: két vízszintes bordázatu 

kocsiddal: 1. kocsi 
kocsiderék: 1. kocsi
kocsisor:fa. /-ba rögös alakban/ igával önkéntesen v. parancsra

végzett ingyen munka
"A háború alatt sokat hajtotak benünket koceisíferba*” 

kocsi Ус- о: f tu a kerekes jármű földbe mélyedő nyoma 

"Vidd ki a dijóhéjat a kocsivágóba!’* 
kocsiút :fn« a kocsik által használt földes ut 

Кос.-ma köze: ha. Keresztutca neve. 
koaáltn.i. /tyuk/ kotkodácsol

"Négy-öt tyúkot is halotam kodáni, mégis csak három tojás van.” 

koffer - kuffé’r:fn. /-t,-ok,-ja/
1. bőrönd, utazótáska
2, átv* ember /különösen aő/ fara, hátsó fele 

"Vid odáb a kufférodat! '*
kókálttn.l.

1.gyermekjátékot játszik, amelyben fél lábon ugrálva kell meg-



134

tenni a földre rajzolt ábra szerinti utat 

2.fél lábon ugrál 
kólául - kudult tn.i.

1. foglalkozásszerűen kéregét
"várna má senkinek sä muszáj kúdúni."
2, kunverál, kér
"íÍ2 a gyerök miadönkitu kúdúl valamit*" 

koldus - kudüs»fa*
1*kéregetésből, köny öradomjfüiyból élő személy
"Vem is tunám megmondani, miké látam utójára kádast,"
a.igen szegény
"Azé mink se vagyunk kunosok!"
-jzI* »"Kudusékná bál lösz"i= az alkalomhoz illően készítenek 

ételt, italt /elsősorban önmagukra vonatkoztatva/
"bzemérmes kádúsaak üres marad a tarisznyája" я aki még a saját 

ügyében sem szol, az magára vessen 

koldus Je tű - kádás tetű:fn. gyomnövény, ill* ennek szúrós, tapadós 

magja, amely ruhába, állat szőrébe beletapad 

koloncífn. a kutya nyakába kötött fadarab, amely akadályozza a fu
tásban

komohuáls ts*i* javasol
"Lem én komendétam neki, hogy vogye jé." 

ke 2.« komi ka: 1. rokonság 

komi'-.élesztő t 1. kenyérsütés 

к omol./ - komo.i яда.
1. megfontoltan viselkedő
"Lehet ani^c ja szavára, komoj embernek ismerőm,"
2, vidámságra nem hajló
"Ljan komoj vöt az egész nap, e nem nevete vóna magát sémi pózér." 

3•súlyos, veszélyes
" oiiioj lehet az álapota, mer az orvos mingyá híta ja mentőt."
4, -an vesz: nem tekinti tréfának 

:em vöszi jám komojan a tanulást." 

kúnvoos:/-aa/ mn. kimért ütemü,tempójú, kényelmesen végrehajtott 

"ha tés együsz, estéiig komótosan évé^ezük."
VonkoLv - konaosfa. gyomvirág kx fekete magja a kicaópelt gabonában 

--onazLosztrothn. Dűlőnév
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konyha.1 tó: 1. ház
koperta - kuperfcatfn. /ritk./ levólboritók 

kopozita.i. szemes terményt héjától megfoszt
:egj.: A háború után ilyen kopozott búzából készítették a kásás- 

hurkát, mivel rizs aem volt 

3z:kopoztat, kopozott
kármán?/:fn. az eke meghajlított lemez, amelyre az ekevasat erősitik 

кого na tűs ők: fa. a gledicsia hosszú tövise
kórosэрггЬГд. a megszáritott seprő növény szárából készült seprő 

Megj.i Az udvar é3 az utca söprésére használják.
Korpád:hn. Dűlőnév
Roroádl-hldihn. A Kerülő-fok egyik hídja, 

korpáélesztő t 1. kenyérsütés
kosárruhaifn. két végén díszesen szőtt ruha, amellyel a paaodás- 

kosarat terítették le 

koszfészök:fn,
1. az a személy, aki mindig koszos, piszkos
2. az a helyiség, amely mindig rendetlen, piszkos 

"Ez a kiskonyha jis csak örökös koszfészöknek van."
koszorús lányt 1. lakodalom
koszorúf e,1 :fn./vall./ a Rózsfüzér Társulat vezetője, akinél a tit

kokat cserélik 

rosztánciaihn. Dűlőnév 

kotkodálitn.i. ко tkodácsol 
kotlós;mn. és fn.
l.mn. olyan tyuk, amely kotlani készül 

2.olyan kiscsibe, amely kotlóval jé*
3. fn. kotló, csibéket vezető tyuk
"íz a kotlós non nagyon törődik a csibéjive." 

kotrortfn. mélyedés, amelyet állandóan v. időszakosan viz tölt meg 

kovász: 1. kenyérsütés 

kovászál: 1. kenyérsütés 

kovásskeverő: 1. kenyérsütés 

kő - kutfru /követ,-ek,/
1. terméskő v. abból egy darab
2. tégladaráb

éf-dobték egy ki!ve." "Beleütöte a lábaújét égy kube." 

öl -fal, -kerítés
*»»»
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köesögifn. alul öblös, a nyakénál elkeskenyedő cserépedény a tej 
és lekvár tárolására

köcsögfaifn. ágas állvány, amelyre a köcsögöket borogatták 

kocsögfiialomifn. /rég./ szálmalom, amelynek hen erszrü épülete 

fölfelé elkeskenyedik
kok ereszt - kilter őszt ifn. kőből faragott sírkereszt 

"öregapának is kölene kuköröaztöt csinétatni." 

költőpénz - kőtöoózifn. mindennapi szükségletek kielégítésére, 

apró cikkek vásárlására szánt pénz 

köl.vkezlk - kölkezikii. /-ött,-zön/ csak 3. sz-bea
1. tn.i, kölykeket hoz világra
"Úgy látom, nemsokára kölkezik a kutyánk."
2, ts.i. bizonyos számú kölyket hoz világra 

"ég van neki bocs^jtá, csak kettőt kölkezött."
kölyök - kolöktfn. /kőiket,-ek,-e/

1. kutya, macska kicsinye
"ígyenkint hozta le a szójába ja kölkejit a pallásrú-"
2. fiugyerek
"űzök a kölkek is mindég csak előtünk tuaak jécani." 

öl -kutya
kőműves - kőművesifn. /-t,-ök/ építőipari tevékenységre képesített 

kisiparos
kóaé.iy ..ap: - kemémrnagifa. a kömény fűszerként használt magja 

Szikemémmago3 

ölkemémmagosleves
kö u/ökcső - kön.vokosévifn. /-et ,-ek,-je/ derékszögben hajló füsfccaő 

kőuor - kuporifn. apróra zúzott kő a ház külső vakolatához 

i3zi kűporos, kűporoz, kűporozás 

körmenet - kőrmönet ifn. processzió 

korniöscsukaifn. /tréf./ béka
"Fogot ám szép nagy körmoscsukákat" - hal helyett csak béka akadt 
a horgára

körősztfai 1. kenyérsütés 

körülbelül - körobellüihsz.
l.meközelitőleg, hozzávetőleg, xaogqt nagyjából 
"KÖrűbellü menyijé válóná jé ?"
2#v£il6szinüleg
"Akkorára körubellü. kész is lösz az ebéd, mire méggyünek."
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köaaörükő - köszörílkíltfa. korong alakú, vízzel telt vályúban for
gatott kő a vágóeszközök élesítésére 

"Kést nem kő hoznod, jó megfentem ükét köszörükiivön." 

kötél»fn. 1,kendérből font eszköz
2.a kitépett gabona szárából csavart kötözőeszköz
"Még fő sé gyüt a nap, amikó taá csiaátuk a kötelet aratásba**'
3*jelzői haszn.saunyi vmiből, amennyit egy rövidebb kötéllel 
át lehet kötni
' tozá a disznók alá égy kötél szalmát!" 

kötény - kötő: 1. ruházat
kötöfék»fn* a ló fejét kantárhoz hasonlóan átfogó kötél, amellyel 

a jászolhoz kötik
kötöttjver;:fn* vesszővel befont nagyobb üveg viz v* bor tárolására, 

szállítására
köfcözködésifn. /faiadig -ig raggal/ derékig 

"Kötözködésig ért neki ja víz*"
kotagködjfeg±kitfi.l« veszekedős kedvében mindenben, mindenkiben hi

bát keres és talál
"tia egy kicsit iszik, akkó rögtön kötözködik." 

kÖvérkác3a:fn. hizott, tömött kacsa 

к öves út - kü ve fiút v* klivesifa. aszfaltozott ut 

"Ne mony ebe ja porba, mony ki inkáb a kövesre." 

köz:fn. /-t,-ök,-e/ a főutcára merőleges keresztutca
"Biztos ismerőd, valamiké ott laktak a Paprikamalom közibe." 

когак: 1. lószerszám
кőzbe.ion - közbe :vünttn.i. vmi hátráltatja, akadályozza vminek 

a menetét, folyamatát
"Ha közbe nem gyün az eső, ezuta régen kész lőnénk." 

közbeszól:tn.i.
1. vkiaek a beszédét féloeszakitja 

"Várjá, ne szőj közbe, hadd mondom végig!"
2. gátló tényező ré3zt vesz vminek az alakulásában 

"Ha ja betegség közbe nem szól, kész lőne má ja ház."
közel - kösze:hsz. és fn.

1. hsz. kis távolságra
"Még öregmamát is в lehéfc küűeai ja bótba, itt van közzé."
2. vminek v. vkinek a közvetlen szomszédságában 

"Gyere, Ííj kozelob az asztalhó!"
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3*időben nem messze
"Aszondom, hogy né mony te most,Közzé van a husvét, máj «mész 

hozájuk akkó,”
4,fn, /ált-ban helyhat, raggal/
”A sógorék a templom közelibe laknak,” 

kred^nctfn. kétrészes konyhaszekrény, amely fölül üveges, vitrin- 

szerű, alul szélesebb, kétszárnyu ajtóra nyiló 

kréta - grétatfn, iskolai táblai Íróeszköz 

Szí grétás
kriszkilinditfn, a karácsonyfát hozó személy 

”Ki vót nálatok a kriszkilindi?” 

krizantém - krizantinif n, késő őszi temetői virág 

krumplisfa. /-t,-k,-ja/ burgonya 

krumaliha.iifn. /-at/ a meghámozott burgonya héja 

krumolikapálásifn. a krumpli vtasetés gyomtalanítása kapálással 
krumollkukacifa. a cserebogár földben élő lárvája

, burgonyaleves
krumülipecsönvesfa. tepsiben sütött, karikára vágott krumpliból, 

kolbászból, sonkából álló étel 
krumplistmn. olyan étel, amelyben v, amelyen krumpli van 

öl -tészta, -pogácsa, -ceipötke, -dere 

kruamliacsicotkeifn. olyan krumplileves, amelybe belefőzik a csi
petkét

krumpliadere:fn. pirított hagymás-paprikás Z3irba tört krumpliétel 
kruamliszodásifn. a megérett krumplibokrok felvágása és a gumók 

felszedése
kruiasliszödő—kosár:fn. kerek, közepes nagyságú kétfülü kosár a 

krumpli, paprika szedésére 

krumplit szüdikif, elvégzi a krumpli betakarítását 

krumplit vetikif. s aporitás céljából földbe juttatja a krumplit 

kugliifn. 1,tekejáték
”í*ljatal korába sok pózé mönt é kuglin,”
2, tekegolyö
3, felvágott, de hasitatlan vastagabb tűzifa 

"Tőgyé rá egy kuglit, mos má elóg, ha lassan ég,"
kukacifn. 1,giliszta

2, vmely rovar lárvája
3, kisfiú szeméremteste
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kukacossmn. 1.férges /gyümölcs/
2»olyan, aki kukacoskodik

kukacoskodik:tn.i. akadékoskodik, mindenféle apróságot figyelembe 

vesz ,
"Ne kukacoskogyon anyit, hanem vögye meg, ha akarja,0 

kukorékol - kukurlkúl:tn.i. kakas a hangját hallatja 

’’Halod-e, kéj fő, kukurlkúnak a kakasok.’* 
kukorica* kukoricasfn.

1.tengeri /növény/
”A hajlatba nagyon sémilyen se a kukurica."
2*e növény termése
”Hozá a górébú egy kosár kukuricátl”
öt -főd, -szár, -csutka, -szödés,-csévj cséves -, morzsót - 

kukoricaszedés - kukurlcaszödés >fn. a boritólevelek lehéntása és
a kukoricacső letörése
kukuricát szödí letöri a kukorica megérett termését 

kukuriсазzödő-kosár:fn. nagyméretű, kétfülü kerek vesszőkosár 

kuksol - muksói:tn.i. guggolva egy helyben ül 
kukucska:fn. az akác fürtös virága 

kulcs - kucstfn. /-ot,-ok,-a/
1. a zár nyitásának és csukásának eszköze 

2#csavarkulc3
kulcslyuk - kúcaluksfn. a zár nyilása a kulcs számára 

kulénví 1. katakönyök
kutas
kumósfn. hunyó a bujócska nevű gyermekjátékban 

kun;/éráittn.i. hosszan könyörög, rimánkodlk vmiért 

”fíagyá békin, ne kunyeráj mindég valamijé!" 

kunyhó - Kunyhó:fn. a határban ideiglenes tartózkodásra épített 

ajtó-ablak nélküli nádépitmény
kullmászrfn. kocsi v. kerékpár olajától, kenőcsétől származó folt

szennyeződés
’’Nem 35 foghatom meg, csupa kulimász a kezem.” 

külső - kilső:mn. l.kivül v. kijjebb lévő 

”Tem csuktad jó be a kilső ablakot.”
2. távolabbi helyen fekvő
”A kilseji fődekbe nem nagyon érdemös biJzát vetni.”
- határ: a községtől keletre eső, homokos-buckás határrész
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L

lábatl?nkodlk8tn,i.
1, /fóként gyerek/ útban van, akadályoz 

"ДОопу inen, ne lébatlankogy itt!'*
2, feleslegesen tartózkodik vhol
"Hincs sémi dóga, mindég másná lábatlankodik, aaziszi, hogy 

más is rajéi,"
lábbeli - lábelisfa. cipő, csizma, szandál stb. összefoglaló neve 

"Kőne vöni egy pár lábelit is téré.”
Labodicaxhn. legelő a belső határban,
lábos:fn. /-t,-ok,-a/ fémből készült, henger alakú, alacsony p< 

remü főzőedény 

Öl kis-, nagy-, rántó- 

lábtörülő — lábtürülőifn,
1. ajtó, bejárat előtti rácsos lap a lábbeli talpának megtörlésére
2, a láb törlésére használt rongyöaraü v. törülköző

láda:fa, fölfelé nyiló fedéllel ellátott bútordarab a ruhaaemüek 

tartására
ladiksfn, lapos fenekű csóaakféle 

öz.s ladékoa, ladikázik 

lafancifn. harmat, nedvesség
"Ugyan hova möaé ijen lafancba?"
3z, lafnacos 

lafat.vólii,
1, ts,i, /kutya/ vizet, levest habzsol
2. tn.i, fecseg, feleslegesen jártatja a száját 

"iínek nincs sémi dóga, örökké az utcán lafatyól.”
lakk - lagifn. fénymáz, fényesitő 

öi vas-
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lakodalomtfn. /-Imát,-ак,-а/ as esküvő és az azt követő vendégség 

ágyért megyi rendszerint tbsz-ban - &«y6 aönek 

Sír* * A lakodalom délelőttién, a templomi esküvő után a legény- 

háztól 3-4 feldiszitett lovaskocsi lányokká—legényekkel ment a 

lányházhoz a menyasszony ágyáért, azaz a kelengyéért.A felrakott 

holmival nem hajtottak egyenset haza, hanem megkocslkáztatták 

egy kicsit, hogy minél többen lássák a hozományt. 
beköszöntő>fn. a vacsora kezdetekor ёз az egyes fogások előtt 

elmondott vers
beváró*fn. az a személy /férfi/, aki a kérőnásznagynak kiadja a 

menyasszonyt
2ír.s A feladata az, hogy különböző fondorlatos kérdésekkel pró
bára tegye a vőlegény násznagyát, lemérve, méltók-e a bebocsá
tásra. Ezt a tisztséget rendszerint a menyasszony keresztapja 

töltötte be. 
dlvér:fn. első vőfély
Sr.i A divér a vőlegény keresztkoméja, ha ez nincs, akkor a leg
jobb barátja vagy fiútestvére.Kiválasztása nagy körültekintést 

igényel, mert fontos szereplője a lakodalomnak.A hivogatóvasár- 

napon elkiséri a vőlegényt nagymisére, majd haza.Részt vesz az 

ebéden.Lakodalom napján ő vezeti a vőlegényt, amikor lányért 

mennek.A kikérés után a menet élén a menyasszonyt vezeti a temp
lomi esküvőre.Esküvő után átadja helyét a vőlegénynek.
A lakodalom alatt mindig a menyasszony közelében tartózkodik. 

Vacsora alatt mellette ül, és vigyáz a menyasszony cipőjére, mert 
ha ellopják, neki kell nem olcsón kiváltania.Utolsó, de talán 

legfontosabb feladata a forgatás lebonyolitása éjfélkor.A me
nyecskének öltözött úrasszonnyal övé az első tánc. Ezután ő irá
nyítja a forgatást ’’pénzért táncol az ujasszony” kiáltásokkal. 

Időnként ’’leül az ujasszony” közbeszólással megszakítja a tán
cot, A folytatásra ” X forintért kel fel az ujasszony" felkiál
tással ad jelt.Az összeget Ő határozza meg, meglehetősen magasan. 
Ha nincs ki lefizesse ezt, rövid várakozás után magénak kell 
megtennie.

fe.ibekötést a menyasszony átöltözése ujasszoanyá, felkontyolás fé- 

ketővel
fe.ibekötöks/mindig tbsz-ban/ a lányház vendégeinek azon csoportja, 

amelyik éjfél előtt felkeresi a legényházat, hogy az ujasszonyt
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felkontyolja, és részt vegyen a forgatásán.
forgatás; menyecsketánc éjfélkor 

fír.: Aki meg akarja forgatni az úrasszonyt, az pénzt tesz az 

ujember előtti tányéroa.Slőször a szülők, testvérek, nagyszülők 

forgatnak.A forgatás-tánc mindig csárdás és pár percig tart.Vé
geztével az ujasszooy csókkal köszöni meg mindenkinek a forga
tást.Amikor elfogynak a forgatásra várók, az ujember lefordítja 

maga előtt a tányért, esetleg földhöz vágja, majd kitáncol az 

ujasszonnyal a helyiségből.
főkoatr/ólt Kiatéipdc a menyasszony fejére féketőt tesz éjfélkor a 

forgatás előtt
• vőfély

Жг.: A lakodalomba meghívott családok legéuykoru fiadból kerül
nek ki.Varrnak lo-l2 éves kishivogatók is.A hívogatok feladata, 

hogy a gazda által már meghívottakat még egyszer felkeressék, 

és a gazda követeként meghívják a lakodalomba.Párosával járnak, 

kalapjukon, ill. mellükön hosszú, széles, kétágú pántlikával, 

amely fent bokrétába van kötve.Kezükben rozmaronggal, szalagok
kal díszített csutura van, amelyet borral töltöttek meg. 
HivogatSvasárnap délutánján a gazdától kapott névsor alapján 

felkeresik a meghívandókat, elmondva a higatóverset.Utána min
denkit megkínálnak csutúrájukból, s legalább egy kortyot illik 

mindenkinek inni belőle a menyasszony egészségére.Feladatuk 

végeztével beszámolnak a gazdának küldetésük teljesítéséről, s 

arról, hogy a meghívottak közül ki várható biztosan a lakoda
lomba.

hívogatóvasárnap: a templomi eaküvőhirdetés harmadik vasárnapja 

Hr.sA vőlegény, a menyasszony, a divér, a hívogatok és a koszo
rúslányok részt vesznek a nagymisén.ütána ebéd következik a két 

háznál, küiön.Ebéd után a vőlegény hivogatói virágért mennek 

a lányházhoz.Virágjukat a menyasszony barátnői varrják föl, ré
gebben a kalapjukra, ma a mellükre.A hivogatók g&vallérosan meg
fizetnek a virágért a menyasszonynak, aki csókkal köszöni ezt 

meg.Ugyancsak a lányháznál díszítik fel a hivogatók csuturáját, 

majd megtöltik borral.Ezután a hivogatók közösen elmondják a 

hivogatóverset, majd elindulnak a kapott névsor alapján. 

Régebben szokásban volt, hogy este a vőlegényt zenével kísér
ték a lányházhoz, majd onnan a kocsmához a bálba.
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hlvogatóvers: az a vers, amellyel a hivogatók a Maiakat a la
kodalomba hívják, 

íír.: ISnnek szövege a következői
^2Í3£Í3£SkKSt

"Dicsértessék a Jézu3 Krisatus!
Krisztus Urunk szent neve dlcsértessék!
Küldetésünk okát meghallgatni tessék!
"agy Jánosnak vagyunk küldöttei, 

általiak az egész ház népét tiszteli 

szombat déli ebédre, fiának /lányának/ 

mennyegzős ünneplésére,
Igypár tányér ételre, egypár pohár borra, 

táncra, mulatságra és víg eayelgésekre.
Úgy mint ősi szokás szerint 

öregek ós ifjak együtt mulassanak 

és vig örömben ússzanak*
/Kanalát, villát hozzanak, hogy éhön ne maradjanak/
Dlcsértessék a Jézus Krisztus!"

iratkozikstn*i* jegyespár az esküvő napját bejelenti a plébánián 

.1 egyes Skt a házasság szándékával eljegyzett menyasszony és vőle
gény együtt

лекуkendő t/rég./ diszes kendő, amelyet eljegyzéskor a menyasszony
adott a vőlegénynek

.legyet vált:/rég./ kölcsönösen el jegyzi magát házassági szándékkal 
kérőnásznagy: a vőlegény násznagya, aki a beváró kérdéseire vála
szol, majd a vőlegény nevében kikéri a menyasszonyt a szülőktől 

lep-,v»'raz:ts.i. gyűrűvel eljegyez 

monyasszony: l.eljegyzett, jegyben járó nő 

2.közvétlenül esküvője éiőtt álló, fehér ruhába öltözött nő 

/esküvő után is igy nevezik egészen éjfélig/
násznagyt házassági tanú a menyasszony és a vőlegény családjá
ból

násznagyvirág: a násznagy! tisztséget jelző disz 

Ur.íRégebben rozmaringból, szalagokból állt, brözgőkkel díszít
ve, Elöl-hátul a kalaphoz erősítették, és sisakként magasodott 
a kalap fölé,A disze kalapot csak a templomban vették le fe
jükről, egyébként még vacsora alatt is viselték, áía a vőlegényé
hez hasonló, mellre varrt virág a násznagyoké is.
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П-Уus z о 1 о аз s z оg.v v. -ián?t а menyasszony közeli, fiatal nőrokona, 
a menyasszony állaadó kísérője
Nr.íDisze hasonló volt а násznagyokéhoz, vagyis rozmaringból, 

szalagokból állt, ferdén, átlós irányban a mellére erősítve, 

ü vitte kendőbe kötve azt alamát, amelyet este a menyasszony 

szétosztott a gyerekeknek.fískövő előtt a vőlegény párja, eskü
vő után a divéré.áa már eltűnt a lakodalmakból. 

rétesvivő—vasárra о:/rég./ a templomi hirdetés második vasárnapja 

Яг.* Szén a vasárnapon a vőlegény anyja és közeli asszonyroko
nai kerek tepszibea sütött rétest vittek a menyasszonynak.! ré
tesre sültcsirkét, erre csöröglét tettek.! csirke szájába jegy- 

pénzként ezüstpénzt raktak.! közeli asszonyrokonok ekkor vitték 

el ajándékukat 1з a menyasszonynak,
! rétesvivőket uzsonnával vendégelték meg, majd elkísérték őket 
a kocsmához, ahol a vőlegény külön táncot muzsikáltatott nekik,
! tepszlket otthagyták, ezeket másnap a menyasszonynak kellett 

visszavinnie, és általában ez volt első látogatása leendő napa 

házánál.
virágot tart? a templomi eskövőhiraetés harmadik vasárnapján a 

menyasszony barátnőjeként, kontyán koszorúval részt vesz a nagy- 

misén és az azt követő ebéden
viró;:ot varratta vőlrgény a hivogató-vasárnap estéjén zenekisé- 

rettal a láayházhoz megy, hogy ott kalapjára felvarrják a vőle
gényvirágot, amely rotmaringból és szalagokból állt. 

lakodalmas:ran, és fn.
1. mn, lakodaloüimal kapcsolatos, lakodalomkor szokásos 

öl -káposzta, -ház
2. fn. lakodalmi vendég
"Gyere ki, gyünek a lakodalmasok!"

lakodéimasrazékt/réí?:./ nagy, öblös cserépfazék, amelyhen lakodalom
alkalmával főztek

laksa; 1. ruházat 
?laksa; fn, zsirtalan, vékony sülttészta, böjti eledel 

laktató:ma. hamar jóllakást és kései megéhezést okozó /ékel/ 

lamentál;tn.i. siránkozik, minden apróságért aggályoskodik 

"Fogjá ahó a dologhó, né lamentáj anyit!"
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lámpás ifn. /-t,-ok/ /vall,/ üvegfalú, házikó formájú tok, amelyben 

gyertyát égetnek és hordozásához 1 

lánc1fa.
1, egymásba kapcsolt fémszemekből álló eszköz
2. mértékegység a szőlő területének jelölésére
Megj.s egy lánc & Soo о-öl.Használatos a fél és negyed lánc is. 

Szántóföld területmértékéül sosem használják. 

láncborona:fn. vaskarikákból álló borona 

lánchintaifn, motorral működtetett körhinta 

láncszem - láncszömifn. a láncot alkotó szemek egyike 

1ángos1оüénytfa, kenyértésztából készült, laposra nyújtott, kemen
cében sütött, zsírozva, sózva, paprikázva fogyasztott étel 

Lanvi3tya»hn, Dülőrész neve.
- lcnkoűiks tn.i•

1. még nem megy férjhez
"Ősz mi bajom vót neköm, hogy ksramc huszonkét éves koromig lán- 

kotam."
2, nagylánnyá leaz, nagylány módjára él 
"Mink tizennégy éves korunkba má lánkotunk."

lánypa.itásifn, /rég./ leánykori barátnő 

lánysag - láns&gifn. feérjhez menés előtti állapot 

"Sijetött férhő möni, nem sajnáta ja lánságát."
La-pthn. Sik legelő a Sebes-fok és Ófalu között. 

lapocka - lapickaifn. 1.emberi és állati testrész, lapockacsont 
"Bgy szúr ere ja lapickámaá."
2,lapos keverőeszköz

Lar.át^orönd v.haoátgörön^ye ihn. Dülőrész neve. 
bapátgöröndi-hidihn. Hid a Kelhilő-fokon.
lappandusz:fn. /-t/ házilag készített légycsapo, amely nyélből és 

az erre erősített kerek bőrdarabból áll 
laotikaifn. könnyű, kétkerekű homokfutó kocsi 
larmázik:tn.i. több személy hangoskodik, kiabál 

"ITé lármázatok, hanem jécatok csöndbe valamit!" 

laaikánihsz. 1.nagyon óvatosan
"Csak lasikán vigyétök, ősze né törjön az üvegje!"
2,kis mértékben
"Ne nagyon tüzij alá, elég, ha lasikán fór."

■es nyele van

.á
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lassatnhsz» l.nem gyors ütemben
"Máj utóérsz benünket, lassan monyünk,"
2.elérkezik az idő "Lassan oda jutunk, hogy nem is szóhat neki 
sémit az embör,"
3.lassan van* halálán van
"A Maris néni ügön lassan van, ténap vót nála ja pap," 

lavórtfn, /-t,-ok,-ja/ mosdótál 
lázsiástfn. lányok nyakban hordott ékszere

Megj.t Középen volt az un, nagylázsiás /ezüst érme/, mellette 

a kisebb lázsiások kövekből,A módosabbakén a kövek ezüstbe vol
tak foglalva,A lázsiást általában a legény vette eljegyzési a- 

jándékként.
lealacsonyítívh.i. méltóságán alulivá tesz

"Csak nem alacsonyitod lé magad avá ja lánnyá^" 

léáanál: 1, fonás
lebabázik:tn,l. /elav./ gyermeket szül 
lebetegszik:tn.l.

1. /nő/ szülési folyamat megindulsával ágyba fekszik
2. megbetegszik
"Máj méglásátok, hogy én lébetegszök."

J,SAäl - auta.i.
1, pihenésképpen rövid időre lefekszik 

"Csak bírjad ki délig, ebéd után léduhec égy kicsit!"
2, összeomlik /építmény/
"Akkora szél vót, hogy több helön lédüt a kémény,"
3, /a tele orsón lévő fonál/ leomlik az 

"Muszáj áspánom, mer mingyá ledül a fonalam,"
leelllkitn.i. megellik

"Megvárom, még a másik göbe jis leelik, akkó adom о a malacokat," 

lefetvől: 1. lafatyol
léfoglalóz:ts.i. adásvételkor foglalót ad, hogy magának biztosít

sa a vétel tárgyát
"Vótak tőben is mégnízni ja házat, de nem kga foglalózta lé egyik 

se."
legényкedik - legénködik:vh.l,

1,legény módra él, nem nősül meg 

2,átv. nagyszájú, hősködik
"Máj élátyuk a baját, csak soká legénkögyön!"

orsóról
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legkivált - lekkivált:hsz. különösen
"Kern nagyon akarnak öni ja disznók, legkivált a kukuricát ha- 

gyák ot."
légire/oroclik: tn.l. lekuporodik

"Jíém szót sémit, csak legugyorodot a fa alá.” 

lé>.uksólitn.i. guggoló helyzetbe kerül 
leayeskedlk - 1 ее,, esküdiк: tn. i.

1*/jószág/ légycsipéstől nyugtalankodik 

2.átv. udvarolni próbál
"Nem gyerök má, kezd a lányok körű legye3köni." 

léa.yfo^ó:fn. enyves légyfogó papir 

légyűrűz: 1. lakodalom
léha: l.mn. komolytalan, felelőtlen személy 

2.fn. /-ája/ a kukorica pelyvája 

lehanol - leha.iulitn.l. lejjebb lévő, mélyeóben fekvő felé hajol 
"ftern érdemös érte léhajúni." 

léhéskodikitn.i. felelőtlenül, komolytalanul viselkedik
"He® lehet vele komojan beszéni, csak léháskodik az emböre." 

lehuny - lékua:ta.i. behuny 

átv. meghal
"Mi lösz veletök ha jéa lekumom a szömöm?" 

léhuznkocIik:tn.i. cipőjét, harisnyáját leveti
"öncs ki ja vizet a lavórba, ém má lehuzakotam." 

lélek - lélöktfn.
1* az ember belső valója
"Kitöhetöm a leiköm, neki akó se tudok eleget töni."
2«személy
"£gy árva lélök se járt az utcán." 

lelomboz:ts.i. lehúzza a meghervadt kender leveleit
"kTéhán nap múva ja csupálás után lelomboztuk, utána áztatuk a 

kendört."
lemere-V - lemén: tn.i.

1. fönt lévő helyről lefelé megy
"Ha keres valaki, lemöntem az ajra."
2. ereszkedve a látóhatár alá bukni látszik 

"Jó lőne hazaérni, mijelőtt lemén a nap.5’
5.gyomorba jut, lecsúszik
"ügy falat nem mönt le ja torkomon."
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4,lecsökken
"Mijuta lemönt az ára, azúta nem lehet kapni.”
5.leválik vmiről
"Fróbátam benzine jis dörgőni, de akkó se mönt le.”
6.lefolyik, megtörténik
”A tik paprikátok is léimén még máma.” /ti. megdarálják/ 

lénia - léni.iatfn. széles erdei ut 

lepallóz;ts.i. vmely helyiség talaját padlóval fedi
”Csak a deszkájér kölöt pézt ani, a vejem válóta, hogy lépalló- 

za ja szobát. 

lenedd: 1. ágy 

lepotyog«tn.i. leesik
"Vót rajta elég szépen alamma, de sok lé jis potyogot.” 

ler v. lernitfn. a tűzhely sütő része
"Mijuta nincs kemönce, a lerbe sütünk mindönt.” 

lérakodik:tn.i. terhet kocsiról lerak
"Csak mos gyütek még szénává, még le её pakotak.” 

lérong->olóáik:tn.i.
1. ruha elnyüttó vélik
"Tisztára lerongyolódott rula ja kábát.”
2. átv.elszegényedik, átmenetileg nélkülözik 

”Amikó épitötünk, mink is nagyon lerongyolótunk.”
leselkedik - leseködik:tn.i. titokban figyel, les 

"Mindég utánam leseködik, ha mék valahova.” 

lesz - lösz:tn.i. /lőtt, lögyön, lönij löszök, -6, löszünk,-tök/ 

1.létezni kezd, világra jön, megvalósul 
"Nem lösz abú sémi, amit ü mond.”
2.állapota mássá válik
”Még hogy bírta magát néhány éve jis, mos meg sémivé löt.” 

jj.vkiből, vmiből vmi -»lényegének megváltoztatása nélkül uj mi
nőségben kezd mutatkozni
"Én nem tanúhatam, legaléb a gyerökömbü lögyön valami.”
4.viainek v. vmilyennek sikerül
"A hurka jó sikerűt, de ja kalbász sós löt.”
5#vmely nevet kap
”Az öregannya után Kati löt a kislány."
6.bekövetkezik,történik /esemény, cselekvés/
"Máj méglásátok, hogy az idén enyhe tél tsmz lösz.”
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7./időpont, időszak/ bekövetkezik 

"Adigra tavasz lösz, mire jez éfogy." 

ü.vmely mértékig megtelik
"dég rele se löt a harminc literös véndő ja két disznó zairjává." 

9*együvé tartozók száma vmennyire nő 

"Ha tés ё tuná gyüni, akkó lőnénk elegen,'* 

lo.igekötős határozói igenévvel - celekvés helyett*
"Meg lőtt neki monda, hogy korán gyükön."
11, tiinik, vhová kerül
"Hogy hova lőhetőt az a tű, fogalmam sincs,"
12, hová legyen? mit tegyen?
"isse tuta, hova lőgyön Örömibe, mikó odatam neki,"
13*birtokába jut, hozzá kezd tartozni vkihez 

"Máj löaz nekod is motorod, csak vár ki ja sorátl"
14,létezni fog, majd mutatkozik v, található /csak jelen i-ben/ 

"Hun lösz az új taaácsháza?"
15*vminek, vmilyenaek fog mutatkozni
"Csak akó lösz itt rönd, ha új elnök gyün ide,"
16*volna
"Tobet is votem vóna, ha né lőne ujan drága," 

leszüooanoz - lészapoaayoz:ts.i, /ruhát/ szappanozásual beáztat
va mosásra előkészít
"Hónap nagymosást csinálok, mé lé jis szappanyoztam a ruhát," 

leszit:t3.i. a lámpa lángját csavarva kisebbre veszi 
"Szidzs lé ja lámpát, nem tudok tiile elaluni," 

létén - lé'típ:ts,l. l.tépő mozdulattal leszakit 

"Te típted lé ja rúzsát?"
2.ruhát, burkolatot leráncigál 
""lind létípte magárú a ruhát,"

létére - létire*пи, ellenére
"Asszon létire anyit mégiszik, mind az ura." 

letérdel - letárgyéittn.i. álltából térdelő helyzetbe ereszkedik 

leterhelitn.i. nagyon elfoglalt, le van kötve
"Fém tudom eválóni, ere ja hónapra nagyon lé vagyok terhéve." 

letesz - letösz:t3. és tn.i.
l.ts, lejjebb lévő v. szilaiKi helyre tesz 

"Hova tőgyem a lábost? -Töd lé ja fődre!" a
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2,ts. elvégez, telgesit
ÜSvégezte jaz iskolát, de nem töte lé az éröccségit.'*
5,ts, eszközt, tárgyat nem tart tovább kézben 

"Töd lé jaz ollót, nem gyerök kezibe való!"
4, ts, ruhafélét levet
"Töd le ja kendőd, ősz gyere velünk!” /ti, не enni/
5, tn. /gondot/ megszüntet
"Vötem húsz mázsa szehet, eve egész téré letötem rula,”
6, tn, lemond vmiröl
"Hűnk má let ötünk arü, hogy házat épicsünk." 

létezhetetlemhsz. lehetetlen
"Létezhetetlen, hogy nincs ot, amikó én tötem oda," 

letol - lötó.lits.i,
l,lent lévő helyre, hely felé tol vmit.
"Tójd lé alvégre ezt a kis krumlit biciglin!”
2,/alsó/nadrágot toló mozdulattal leenged 

"Még a gatyáját is létójta az asszonyok élőt,"
3,leszid, korhol
"Miké jó lé’tójtam ükét, utána tutták röndösen C3ináni," 

létrafogtfn, taraesést keresztléc, létrafok 

"Vigyázz, mer a fölső létrafog kijár!" 

lótréstmn, egyenetlen, különböző hosszúságú /haj/
"Mz meg, mi jen létrásra nyírta még a borbéj” 

létromf61»ts,i. vitában nagyobb hanggal elhallgattat 

"fia nincs is igaza, akkó jis létromfol mindönkit," 

letörölhet - letüruhet8ts,l. egymás után, ismételten töröl 
"Türögezs lé Ja port a szobába!" 

létudsts»!, teljesiti /kötelességét, munkáját/
"Megvötük az ajándékot, így ezt is l'étutuk," 

letvvett:mn. túlérett, málló huau /gyümölcs/
"Válogas ki ja barackot/ яА letyvettek jók lösznek lekvárnak," 

levelestmn, hibás, ludas, bűnös
"Tés leveles vagy, mé nem vigyáztá rá," 

leveses - levesöstmn,
1.aminek leve van
"De jó levesös ez a körte!"
2,levest szerető
"Az embör nagyon levesös, mindönnap muszáj főzni neki,"
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lévést »nü#
"Ujan a gyerökféle, hogy egymásra lévést is megkíványa az övést," 

levetetkezlk - lévötetköfcik»tn.i. lefényképezkedik 

libaifn. /-át,-ák-ja/ lúd
"Hajdzs lé a libákat az ajra!"

llbanásgtorsfn. libákat őrző személy, rendszerint gyerek v. öreg
asszony

Libáteleo:hn. Viziszárnyas telep 

llbazöld - libaz6d:mn. világoszöld
liflazitn, /-t/ a zárt ököl mutatóujja alatt kidugott hüvejkujjal 

mutatott fityisz
Szl.:HLifiez az órodra!" = Hát még mit nemi 

1 inén:/ifn, ingovány, zsombékos terület 

Linasicaihn, Dűlőnév
linzer - lindzerífn, omlós, édes sülttészta 

llpámn-oetnm. szédült, mámoros
- liba: az epertől megrészegült, mámoros liba 

lirics ífn, /-öt/ igen nagy kockára vágott levestészta 

lisztaalonifn, gabonaörlő malom /Mivel paprikamalom is van/ 
liténiatfn. délutáni v# esti ájtatossóg, amelyen a litániát mondják 

lobogó:fn, templomi zászló 

lócaöcs:fn, a csődör nemi szerve 

"Lócsöcs a markodba!M
lógané:fn, trágya, amely a ló ürülékéből és az ezzel keveredő 

lomból keletkezik
lóp;erebl:/e - ló^erebletfn. lóval vontatott gereblye a kapralék v, 

a levágott here összegyűjtésére 

Lógó-vőí£7e:hn. Egykori tulajdonos nevéről.
lókaparó:fn. téglalap alakú, több soros fé3üszerü fggazott eszköz 

a ló, tehén szőrének tisztítására 

lokvéav :mn. keményitetlen, formát nem tartó /textil/
”Az ágyneműt is kikeményícsük, hogy ne lögyön ujan lokvány." 

Loúoriathn, Homokos, szőlős terület.
16pokróc:fn. durva szövésű pokróc, amelyet a ló hátára szoktak 

teríteni
Ionnal - loppathsz. titokban, lopódzva

"Csak loppá mohét hozájuk, mikó az embör nincs othun." 

lószerszám v. szerszámtfn. a hám és a kantárfej együtt

a-
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a lószerszám részeli
álladzósa kantárfejnek a ló álla alatti rögzitő szija
cigáa./zabla: karikászaola
fesslt6zabla:merev vasú zabla
gyeplő.» a hajtószár ás a köz ágak együtt
ha.1tószár?a gyeplőnek a közágaktól a kocsis kezéig terjedd része 

héja:a ló testére húzott huzóeszköz
hámkarika» a hátazij karikája, amelybe a közágat bujtatják 

hámtáska; az istrángra húzott bőrtok, amely megvédi a ló oldalát 

a kidörzsöléatől
pr> »

hasló? a hám széles alsó szija, amelyet a ló hasa alatt vezetnek
át
hátszl.lt a hám nagyobbik, széles szija
házó: a hám széles mellszija
istrónéi a hámot a hámfával összekötő kötél
istrángcsülök: az istráng végén lévő hurok
izzasztói a hám hátszijának nedvszívó alátété
kan tár fe.it a ló fejére húzott szerszámrész
kötofék? a ló megkötésére szolgáló kötél
közáír? a gyeplőt a zablóval össztkötő kétágú szij
aarszl.ii a hám első, keskenyebb szija
nyakló? a ló nyakába vetett hurok, amely a rúd mellett tartja a 

lovat
szí.1 istráng: kötél helyett bőrből készült istráng 

saömző? szemellenző a kantórfejen 

lot.v havaz ? 1* kenyérsütés 

lovasrángalócskaifn« gyermekjáték
Megj.: A kisebb termetű gyerekeket az erősebbek nyakukba vették, 

öt-hat ilyen pár játszott egyszerre.A cél az volt, hogy a nyak
ban ülő gyerekek egymást kibillentsék helyükből, és leszállásra 

kényszeritsék.Az a pár győzött, amelyik utolsónak ‘‘nyeregben” 

maradt.
levezetőgfn. az a személy, aki ekézéskor a lovat vezeti 
16 - lfll:tn. és ts.i. /lüvök, lüss, lütt, -jön/

1. tn. lőfegyverrel lő
“lem halót ad? Mintha Ilitek vóna.”
2. ts. fegyverrel elejt, megsebesít
”A Sanyi gyerök szömön lute ja piktor fiját légpuskává,”
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lőca: 1. kocsi 
lőcsguzs: 1, kocsi 
löcskámvat 1* kocsi
lövés - liivéstfn. a 15 igével kifejezett cselekvés 

lövölde - luvolde:fn. katonai lőtér kézifegyverek számára 

lövöldözés - lüvődözés:fn. a lövöldözik igével kifejezett cselekvés 

lövöldözik - lüvödözik:tn.i. lőfegyverrel töboször egymás után lő 
luc3ok:fn.

l.higy latyak, sár
"Tisztára átázot a cipője, csupa lucsok a lába.**
2.izzadság, nedvesség
"Csupa lucsok az üng a hátadon, vezs léi"

Ingkő - lílku:fn. a szappanfőzéshez használt kristályos vegyület 

lugoz:ts.i. /elav./ lúgos folyadékban áztat, mos 

iu£zó:fn, /—t,-ba,-ja/ alul kifolyóval ellátott fakád, amelyben 

a ruhát lugozták
Megj.: Ma a levágott disznó húsának sózására, ill, szüretelés
hez használják.
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Li

l.yuk-»luk:fn. /-at,-a v. -ja/
1. vmely anyagon átmenő kisebb nyílás
"Hánszó montam, hogy csinád be ja lukat a keritésön!”
2. bemélyedés vtainek a felszínén
"Né esináj ujan méj lukakat, mer kicsike ja palánta!”
^•földbe vájt odú mint állat tanyája
"Egymás után mind mégfogdpsta ja macska az egereket, ahogy gyütek 

ki ja lukbú.”
lyukai - lukálitn.i. hegyes karóval lyukat csinál a palánta számára 

"Paprika&tefcéskó az embörök lukinak, négy-öt asszon meg uteti u- 

tánuk a palántát.” 

lyukaió - lukaló:fn.
1. az a személy, aki palántaültetóskor a lyukaikat késziti 
"Egy lukaló egyőz négy-öt asszont is.”
2. az a karó, amellyel a lyukakat készítik a palánta számára 

"Pontos, hogy sima lögyön a lukaló, mer másképp főtöri at embör 

kézit.”
lyukas - lukas v. likas»mn. olyan, amelyen lyuk van v. kilyukadt 

Ö« -cserép»apró baromfi itatoedénye 

lyukasztó - lukasztó:fn. hegyes végű kis acélrudacska, amely le
mez kilyukasztására szolgál 

l.yukbalabda - lukbalabdatfn. gyermekjáték
Megj.: Tágas helyen 6-ö fiu-lány játszhatja.Eszköze egy kislabd 

amelyet egy kis lyukba tesznek.Á játékosok sorban választott ш 

vet súgnak a bírónak, aki a játékot irányitja.Ezután előrehajo 

va, egyik kezüket a labda felé byujtva elhelyezkednek a lyuk 1 
rül.A biró szólitja őkett”Jöjjön ki az a hires, nevezetes, hl



155
nevezetes Alma!'* - A szólított játékos felkapja a labdát, és 

a mér menekülni igyekvő társak közül megcéloz valakit.Ha elta
lálja, az illető kiesik a játékból.így fogynak lassan a játéko
sok. Az győz, aki utoljára marad.Aki háromszor nem talál el sen
kit, szintén kiesik.

*

*

i

*

;j>

»

-



156

м

ma -mámathsz. és fn.
1. hsz. ezen a napon
"Máma röggére ügön hideg löt,'*
2, átv. mostanában, manapság
"Máma az má nem divat, hogy köszönjenek a fijatalok."
5*fn. /rágós alakban/ hirtelen, váratlanul 
"Пипа«kériesek én elő márú hónapra anyi pézt?" 

b.egyik napról a másikra
"Régön a szegenyembör szinte márú hónapra ét." 

macerái»ts.i. nem hagy nyugton, zsörtölődik vmiérfc 

"Hagy békin, né macéráj örökké ava ja kapálással" 

mackó t 1* ruházat 

mackóaadrágt 1. ruházat 
mac3kaméz:fn. mézga
magánosífn. nem közületi, egyéni jellegű

"A magánosoktú ócsóbé vöszik, át a disznót, mind a téveszti!." 

aiagaa - magosímn. /-an,~aob/
l*-függőleges irányban jelentősen kiterjedt 

"Főmászik még a legmagosabb fára jis."
2. a föld V, vminek a szintjétől távol lévő 

"ügy dél formán járhat, magosán van má ja nap,"
3. az átlagosnál nagyobb
"Ségön is atak kőcsönt, de alig győztük kinyögni ja magos kamatot." 

magától - magátú:hsz./sz.ragoa és hat.rágós/ magamtú, magadtú stb.
1./személyre von./ kívülről jövő segitség nélkül 
"Mindönt úgy kő neki mondani.Magétű nem talál sémi dógot."
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2./dologra von,/ emberi beavatkozás nélkül 
"Te hatad nyitva ja kaput?" -Лет, magátú nyit ki," 

magkakasífn. a tyúkok megtermékenyítésére meghagyott kakas 

má.iusfasfn.
lír* szórványosán még ma is szokás május elsejére virradóan május
fát állitani a lányos házak kapuoazlopára*A legények к jókora 

nyárfa vagy jegenye ágat tűztek a kiválasztott kapuoszlopára. 
Heggel a lányok szalagokkal, kendőkkel, telt borosüveggel díszí
tették fel.Ha a lány nem díszítette fel a kapott fát, ez a legény 

elutasítását jelentette.
ma.iom,:.arádésfn./közelebbről meg nem határozott tartalommal/ nevet

séges, komolytalan személy
"Csak látátok vóna, hogy kiőtözöt, ujan vót, mind a majomparádé." 

mákfe.jsfn. a mák gömbölyű toktermése, amelyben a magok vannak 

mákgubó:fn. a kifejtett, üres mákfej
máiésfn. rozsliszttel kevert kukoricalisztből készült sütött tészta 

"Bizony a háború után örútünk sokszó, ha máiét öhettunk." 

málészá.iusmn. gyámoltalan, ügyetlen /főként gyerek v. legény/ 
"Akármxijen málészájú, csak megtaláta ja magáját."

Malom-högy:hn. Homokdomb, amelyen a liszmalom épült.
alom közsha. A malom melletti keresztutca, amely már beépült."" 

^alovánvshn. Dűlőnév.
maltersfn. mész és homok keverékéből készült habarc3 

mamikas l. rokonság 

mamu3zs 1. ruházat 

manaps&KShsz. a mostani időben
"Manapság nagyon megváltóztak a szokások falun is." 

mangalica - aan^olicasfn. göndör szőrű fehér zsirsertés
"Régön mindönki ja mangolicát kereste, mos meg senkinek se’ kő." 

mánkéista.i. /elav./ vásznat fára tekerve ki3imit 

marhasfn. /-át,-ák,-ja/ szarvasmarha /korra és nemre való teintet 

nélkül/
"Híjába erőtetik, hogy tarosunk marhákat, ha eccő nincs takarmány." 

öl-hús, -istálló, -gané, -szar, -répa, -kötél, -tök 

mariaacsapás ihn.
márialánysfn. az a lány, aki tagja a Méria-társulatnak
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Hr.t*agyobb ünnepeken, első vasárnapi kormeneteken fehérbe öl
töznek, vállukon kerestben és derekukon széles kék szalaggal, 

amely hátul két ágban a szoknya Iájáig ér.Fejükön magas, párta- 

szerű koszorút viselnek.Feladatuk a körmenetben a lobogók, lám
pák és a .^ária-szobor vitele, valamint a kisebbeknek virágszir
mok v± hintése a szentség előtt* 

marok - marék:fn. az ember behajlátott tenyere
öszemarókt az egymás mellé tett két behajlitott tenyér 

fómaréki az egyik kéz behajlitott tenyere 

ampokazedő - m&rokszödőtfn. az a személy, aki aratáskor a markot 
szedi

marsaid» 1. lószerszám 

mártás»fn. szósz
Ö» aajma-, húsleves-, parodicao 

Martonházihn. Dűlőnév a belső határban. 

máshol - más hun »ház.
1. nem itt, hanem egyéb helyen

ara figyel, amit mondanak neki, örökké méshun jár az esze,"
2. nem a szóban forgó helyen
“Ithun nagy szája van, de máshun meghúza magát." 

máskor - méokóthaz.
1. a szóban forgó időponttól eltérő időben
"Mos nem érők rá emoni veled, máj gyere je raéakó!"
2. néha, más alkalommal
"Hehéz rajta emöni, eccő ijen, máskó ujan." 

áásodlk nyomás ihn. Dűlőnév.
ina.trin,: - motring»fn. az éspáról levett és egy csomóba kötött fo

nál, amely 21o szálból áll.
mázól»tn.i. a ledöngölt szobaföldet lóganés vizzel ronggyal fel- 

dörgöli
"Amedig fődes vót a ház, mindön szombat délután mázótunk." 

ne;dő»mn» nem borjadzó tehén
ae'gabálita.i. l.a levágott disznó fejét éa belső részeit bogrács

ban puhára főzi
"Csak jó abájótok meg a bőröket, ne lögyön rágós a sv&rkliI"
2,a kész disznósajtot és hurkákat rövid időre forró vizbe teszi 
"Kész van ®é mindön, csak a hurkákat kő még mögabáai."

"2T<
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megad,1uaztál - тёг.агуаз z táls ts.i. vmin kisebb alakítást Véges 

"Mekó nem vöszünk kész ruhát, mer csak akkó jó, ha ja 3zabó 

mégagyusztája. 
mögánslogóltts.i. befőzéskor megkénezi a gyümölcsöt

"Leboricsuk vajlinga, úgy szokjak mégánslogóni ja barackot," 

megbaazik:tn.i. főtt étel /főleg krumpli/ sokáig állva hidegen, 

meredtté lesz
"kinek nem számit sémi, csak önivaló logyön, akkó jis megöszi, 
ha megbagzot."

megbórmáltts.l. 1,/vall,/ a bérmálás szentségében részesit 

2,átv. megver
"Jó megbérmátam a büdös kőiket," 

iaégbórmálkoziktvh.i. /vall,/ a bérmálás szentéégében részesül 
megcincálsts,i. meghúzógat

" iagyá megcincálom a füledet!" 

mc'gc3urjál»ts,i, megtép, megauz
"Csak ne vágasa lé ja haját, máj jó megcaupt.lom neki!" 

«•gdinsztel - mékdlncől*ts.i. megpárol, meggczöl /ételt/
"Jó dincőd meg a sárgarépát meg a zőeságöt, hamarább megfő1 a 

leves,"
mekdrotozt ts,i, 1,dróttal megerősít 

karikát húz a disznó orrába 

"Mos drótoztuk meg a disznókat, de megia túrnak," 

megérdeklődik*ts.i. megkérdez, megtudakol
"Érdeklődd még, hogy mibe kerune égy új kerítés," 

megereszkedik - mé'gereszködikitn.i, száraz anyag nedvességet szív 

magába
"Ujbú szárítani kő a paprikát, anyira mégereszködöt az écaka, így 

nem lehet lédaráni," 

megosküdik»tn.i, házas ágot köt
"iíigyüt ének régúta, de nem eskü bek még, csak polgárin." 

íróit tn.i. kerekes jármű hátsó része félre csúszik 

me. foltoz - oegfodozsts.i. elvégzi a foltozást vmin 

"tízt a nadrágot nem is nagyon érdemös megfódozai." 

me^fruatukól:tn.i. /elav./ megreggelizik 

megganéz: ts.i. trágy val megszór, trágyát hord rá
"A paprika nagyon megérzi, ha nem ganézák még alá a fődet." 

mélázói:ts.i. megterméken./it /kakas tyúkot/



ISo

meggebeditn.i. megszakad az erőlködéstől
"Aszitem, hogy meggebedek, amire főhortnm a pallásra ja búzát,'* 

méggusztál: ts. 1. megvizsgál, értékel
**iía gyere sógor, gusztád meg, mijén löt a borom!'* 

meghal:tn.i, másutt alszik
"Ke mönyetök haza ijea kés&a, hajatok meg itl** 

méahány: ta,l, h. oyásaal megrak
'*Gyere tésl Ketten hamarább méghényuk a kocsit ganéva."

.nérirházаз£t»ta, i, megaosit 
mey-Mzasodik»ta.i, megnősül

**Na elég fljatal vót ü jis, mikó megházasodot." 

meghív - taecrhilits,l. felkér, hogy legyen a vendége 

"Votá ükét meghíai búcsúra?'* 

meohord:ts.i. megtolt, telehord 

'* Mind ön edént méghortam vízzé,'* 

meghűl:tn.i. 1,megfózik
“Csoda, hogy meghűl, amikó nyakócin járkál ijen télbe,'* 

á,hőfoka csökken
"Gyértök öni, meghűt má ja leves!'* 

megirdól:ta.i. későéi sűrűn bevagdos
aegkanáki

mégkoc^l:ts,i, megkocogtat
"árú ji3 megtudod, hogy menyi van a hordóba, ha megkocőlod." 

aé -коpaszt:ts.i. 1.tolláitól megfoszt /levágott baromfit/
"iümönt a 35 délelőtöm, mire ja két kácsát megkopasztofcam."
2,élő baromfit pehelytolláitól megfoszt
"Van, aki ja kácsákat is kppasza, mink csak a libákat szoktuk 

mégkopasz tani • **
3«átv. pénzétől, vagyonától megfoszt
"Leüt kártyázni idegöoyokke a vonatba.leire Bajára értek, jő még
kopasz to ták."

mé>:kovászol: 1. kenyérsütés 

meghozol:ts.i. kocsival közrefog
"Csak hajcsá be ja fődre, közöd meg a paprikasort!" 

meglékel - mellekéi:ts.i. léket csinál vmia 

"Csak akó hozá dinnyét, ha meglekilik." 

ae'glisztöz:ts.i. liszttel meghint "üa gyönge ja tészta, méglisztözük 

atú keményebb lösz."
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шеста?:/aroalt:ts.i. idegen hangz ásu nevet raagyarosra változtat 

"IljflBlk híták* de mégmagyarositota ja aevit Fehérre*" 

mégmérözkodik:vh, 1 * megméri saját súlyát 

megmosakszik:vh«i. megmosdik
megmunkáltts.i, megművel "Iga nékü nehéz megnAakáni ja fődet." 

mégrneheztéli tn.i. megsértődik
"Nem érdemös neki megmondani jaz igazat, mer úgyis mégneheztil." 

aiéaneazöltts.i. megtud, észrevesz
"Miháncs megneszőte, hogy van egy kis pézöm, mingyá kölöt véna
neki. "ajegÄsfex

megnéz - meaniztts.i. 1.alaposan szemügyre vesz 

"Itt vót, megnizte ja disznót, de nem vote meg." 

á.meggyőződik, hogy ott van-e, v. hogyan, íailyen állapotban van 

"NÍz meg, kisfijam, kinyitot-é má a bót!" 

mesmo - niér:aydl?tn.i. növekedve nagyobb lesz 

"be megnyőt a fijad, mijuta nem láttam!" 

me?olvas - megóvás:ts.i* megszámlál
"Inkáb óvazs meg mSéccó, nehogy ne lögyöa még!" 

megölt - mé?őt:ts.i. gyorsan, néhány iltósoel megvarr 

"'.e mony így bene, vez3 lé’, máj mingyá megőtöm!" 

me őrlet - mérőiéttts.i. megőröltet "Botba vöszök a lisztöt, pe
jig lőne mit megöletni, mer éd a téjesz búzát, de jazt mégötesük."

- .,c;; .ikt c .ul. . i.
"Nincs jó hele a duacajimak, mind mégpeníszlösödöt." 

me? p-ermetöl: ts.i. elvégzi a szőlő permetezését
"A kerfce végeztem, de ja lugast nem permetőtem még, mer gyíit az 

eső."ara
nioKplrongat:ts.i, vkit helytelen viselkedése miatt megdorgál, lel

kére beszél
"A mútkó jó megpiroagatam, azúfca nem ügön iszik," 

me'.?DÖr61?ts.i. megszid vkit
" 'áskó csak porod még, ha nem fogad szót!"

me? ;uí. őzt ts.i. megtetéz
ágy mégpúpozta ja kosaijat paprikává, hogy potyogtak lé a hívelök."1

megrakodik>tn.i. teherrel /kocsit/ megrak 

"Sijesünk megrakóni, mer gyün az eső!" 

megrend el - é :rondóit ts.i. rendelést tesz
"Mosmé nem kő bajára möni süteményér, it is Kiégröndőhesük.”
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"Лет hilank mindemé mestört, eok min-aé'^re'cerál:ts.i. megjavit
dönt megreperálok én magam a ház körti." 

megreckirozsta.i. megkockáztat
"Néhán százast még mégreckirozok, hogy megcsináta3am a fogajimat."

megrohad:ta.i. teljesen rothadttá lesz
"Kin haták ládákba ja paprikát a Tődön, rágyüt az eső, mind ott 

róhat még«’*
mégsem - mé- sé:ksz.la Tőmondatban foglaltak ellenére 

"Anyi pézt atunk éfte, mégse ér sémit.'*
2.hsz. még mindig nem 

"Mégse gyüsz? Nem várlak tovább." 

magáikéi:ta.i. szennyezőanyagot sikálva eltávolít 

meVazödtts.i. bevégzi vminek a szedését
"Az idén tá karácsony lösz. mire mégszögyük a fx kukuricát, ujan 

rósz az üdő."
megszól -ál - megszógál:t3.i.

1. /ember/ szívességet viszonoz
"/ive tartozók? -oémive. -Hát akkó köszönöm, máj megszógálom."
2. /tárgy/ teljesiti funkcióját
"Ez a láda jis m'égszógáta ja magáját, van tá száz éves is.” 

meat ősz:1. l.tn.i. megfelel vmire, Mininek 

"Hétköznapra megtöszi ez a ruha jis."
2. ta. megcsinál, elvégez
"Ügön jó embör az, mindönt megtösz a feleséginek a ház körű."
3. ts. megválaszt vminek
"Halom, hogy tégöd tötek még brigádvezetőnek." 

megtölt - méktőt:ts.i. 1.teletölt "Tődzs még a debizsont, озг vid 

ét nekik!"
2. megtöm /belet/
"ügyesek vótak az emborök, déré má a kó'oészt is megtőtöték." 

^•földet felkupacol /növény körül/
"A krumpli tüvit kétódarú mégtőcsük, hogy tugyanak nyőni ja 

krumplik."
mégtöm:ts.i. libát, kacsát kézzel etet

"Hem is nagyon tömtem mé*g az este ükét, két kácsa mégse eaé3z- 

tött ki."
megtudakólIts.i. kipuhatol, megérdeklődik

"Máj mégtudakólom, íík mikő akarnak möni, én is akkó mék."
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megvetemödikivh.i. fából készült dolog egyenes ;ége elferdül 
"Ujan nehéz becsukni jaz ajtót, megvetemödöt a ragasztója.” 

mö ;aabál:l. l.ts. mohon, válogatás nélkül ;e. eszik vmit 

"Nem marat sémi, mind önt mé’gzabátak."
ei.fcn. állat /esetleg ember/ annyit eszik, hogy megbetegedve ét
vágyét veszti
"Az egyik disznónk alighanem mögzabát, nem ügöa akar öni.” 

mejV/ - raén: tn.i. /mélc, mész, jaönyünk, möntök, mönefcj iaöny,mÖnt/
I. halad vmely irányba, de nem a beszélő felé 

1.saját lábán halad
"De sokat möntünk Bajára gyalog a háború alat!”
^.közlekedési eszközön halad 

"Bajárú vonattá most vagy busszá?"
3«átv. /vezeték, ut/ vmely irányban hala<|
"Ott mén előtik a vízvezeték, mégse akarják bevezetni ja vizet.”
Á.átv. hir ismertté válik
"iiama híre mönt, hogy öthat a jaz urát."
II. Vmely cél felé halad v. oda eljut
1.gyalog v. közlekedési eszközön meghatározott céllal halag 

"Te melik busszá akarsz hazamon!?" 

eí.átv. feleségül megy
"Löt vóna má, aki évöszi, de ü nem akart fórhő möni."
3*átv. vmi vhová -*vmi behatol vmibe 

"Aj még!Tüsök mönt a talpamba."
A.átv* vmire -J vmennylre jut 

"Bokra jis mák én az ú ígéretivÖ!"
III. Távolodik a beszélőtől
1. gyalog v. közlekedési eszközön távolodva halad 

"Bzalagy utána!rég ufcóéröd, ott mén a sarkon."
2. átv. /pénz/ elfogy v. elköltik
"Gsak monyon e az embör a botba, csak úgy mén a póz."

IV. Nem áll meg, működik, folyik, történik
1.működésben van, j r "Ere az órára nem lehet uni, huri mén, hun 

neia."
k./időben/ előre halad, eredményesen folyik
"i églácik, hogy ténap búcsú vöt, mer nagyon lassan mén a munka." 

3*illik "hogy mone ja kék a ződhő?"
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4. vhogyan megy a sorsa, dolga
"Eggyesőknek túl jó mén má, aase tugyák, micsinájaaak a pézükké."
5. vmi sikerül, lehetséges
"Mén ez, mind az ágybaszárás" » könnyen megy 

melleskötény - meneskötőt 1. ruházat 
melyik - meliksnévm.

>

1. mn-ri. a szóban forgók közül hogyan meghatározható?
" utizsd, melik újadat vágtad» e!"
2. fn-i. a szóban forgó
"Meliktök hata nyíva ja kaput!"
3. a szóban fongók közül mely tárgy, dolog?
"Gyere válaszíKeliket akarod!"
4. egyik ilyen, másik olyan
"Hogy mönt a disznó Baján? -Melik hogy.lfót ócsób is még drágáb is." 

ménes - aónöa:fn. a szabadban tartott lovak csoportja 

meneteles — möneteleös:mn. lejtős, meredek /ut/ 

mentöl - menta:hsz. 1.mennél, minél
"Gyertek minyájan, hogy mentú hamarább kész lögyon."
2.vonatkozó mondatban kötőszószerüen
"He féj tüle.Леиtű jóban fész tüle, aná hamarább méghapaphat." 

meny - mony :fn. /csak birt.szraggal/ vkl fiának a felesége /a férj
szüleihez való viszonylatában/

nem monhatok sémit a monyejimre, ügön jók hozóm." 

menyasszony: 1. lakodalom

személyek közül ki?

"Én

menyecske - mön.yecske:fn. fiatalasszony, asszony
Megj.sAz elnevezés igen tág értelemben használatos.faágába fog
lalja az úflmönyecskétői a negyvenes korosztályig terjedő férjes 

nőket. ®raajk3fec3sx*áHkítxx 

mennykő - aénkutfn. villám
Megj.sFőként szitkozódásokban használatos. "A ménkű üssön v. csap
jon bele!" "üssön bele a méndörgős ménkíí!" "A méíikú vágott vóna 

"tetszés szerint folytatható.Természetesen a szit-ebe ja
kozódások személyre is vonatkozhatnak, ilyenkor a "bele” birt.
sz.rágós.

méricskél - méridzáréi:ts.i. hosszan v. apránként méreget
"Adig-adig méridzsgéte jaz anyagot, még ki nem gyütt belüle." 

meredtsmn. kihűlt /étel/
"Megöte még a meret krumplit is."
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méreg - mérög:fn. /mérge,-it/
1.olyan anyag, amely károsan v. halált okozva hat 

"A gazfiaságba mindönféle márögge permetőlik a fákat.**
2»átv. nagyfokú bosszúság, harag 

" érgibe nem is tuta, hogy mit is csinájon.”
3.dühösitő, bosszantó dolog
”Hát nem mérög, hogy enyit vesződik velük az embor, mégis dög
lenek.”

méregetető - mérő?ötető:fn. az, aki v. ami bosszúságot okoz 

"Bz a kölök is csak is csak mérögötetőnek van!” 

merögetíts.i. 1.erőltetve néz
”Ijen sütétbe hijába merögeti az embör a szömejit, alig lát va
lamit.”
2.ismételten, többször mer 

"Kánáva merögete Ja vizet a hordóbu.” 

merről - merü?hsz. milyen irányból 
”Halgazs meg, merü dörög az ég!” 

mester - mester:fn. /-t,-ök,-e/
1. mesterlevelet szerzett személy, önálló kisiparos 

’’Lassan efonak a mestörök a falubu.”
2. furfangos, leleményes
”Ü mindég nagy mestöre vót a füllentésnek.” 

mesterasszom* - me3törasszonyifn. /elav./ a mester felesége /az 

inasok, segédek megszólitásáb&n/
”Inas koromba jó idejig csak a mestörasszont késértük pijarcra, 

botba, vitük utána, amit vöt.” 

mestér,gerenda: 1. ház
mész - meszet:fn. /seszetöt/ a habarcs kötőanyaga 

measze - messzi:ász. l.a beszélőtől távol
”%y faluba lakunk, de ritkán monyunk hozájuk, ujaa messzi laknak.” 

2.meg sem közelit!
"Messzi van ü még ahó, hogy neköm dirigájon!”
3vátv. időben távol
’’ITines má messzi a nyócvanadik évem.” 

metélsta.i. /tésztát/ vág
”Jó vékonyra atkák métád ám a tésztát!”

mezítláb — mesztéláoíhsz. l.cipő, lábbeli nélkül
”A mostani gyerökök még nyáron se akarnak mesztéláb járni.” 

2.harisnya nélkül 
’’Hyáron még misére jis mesztékáb Papucsba jártunk.2
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méznádtfn. cukornád
mi - mink:névm. /-et, mink magunk/

"írünk még nem vágtunk disznót.” 

miháacs:hsz. mi’aályt
"Mihéncs meggyün, rögtön gyűjön át hozánk!” 

mi ndfinbnl - mind önhun: hs z, 1.minden elképzelhet.) helyen 

”Hun vótá? Má mindönhun öszekerestelek.”
2.bizonyos meghatározott terület v. tárgy minden helyén 

”Jajf mindönhun nyomkod meg a hátam!” 

mindig — mindég::hsz. állandóan
"Hogy enek sosincs sémi dóga, mindég csak a gyüvés-mönés.” 

mind.iárt - mingyá:hsz. 1.hamarosan
”Vérjá égy kicsit, mingyá gyün a Pista bátyád.”
2. a szóban forgó esemény után
"Amikó méggyütt, mingyá lácott rajta, hogy nem józan.”
3. akármilyen jelentéktelen okból
"Jó van na, nem kö azé mingyá haragún!!”
4. még abban az esetben is
"Ezt megvögyük, ha mingyá kőcsön kérők is.”
5. közvetlen közelében
"Csak monyon igenyöst.mégtalája ükét, ott laknak mingyá a sarok 

után."
minister:fn. /-t,-ök/ ministráns 

ministrálrtn.i. l.ministránsként közreműködik 

2.átv. várakozik
"Sijes, mer nem várlak továb.Medig minidtrájak még it?” 

mióta - miuta v. múta:hsz. ksz.
'Vviiuta nem laknak it?”1. mely időponttól

2. /felkiáltó m-bao/ milyen régóta!
”M& miuta várom, de híre sincs!”
3-r ksz-kénts amióta
”Muta szödöm ezt az orvoságot, azáta könyeben vagyok.” 

modes:fn. /-t,-ok,-a/ barna szinü bőrkinövés az emberi testen 

modésos:mn. olyan testrész, amelyen modes van
"űem szeretők még az orvos előtt se levetkőzni, mer modeeos a 

hátam."
mogyoró - magyaró:in. mogyoróbokor ill. ennek termése 

- ""tetem a kerítés mellé magyarót is.”
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aorzsolószéktfa. olyan kisszék, amelynek ülőkéjébe fogazott élet 

szereltek, hogy segítségre legyen a kukorica morzsolásában 

moslékéittn.i. a disznók moslékját késziti, majd a disznóknak adja 

" Mindön áldott nap kéccö moslékólok tíz disznóra.” 

mosófa:fn. vastag, téglalap alakú nyeles falap, amellyel mosáskor 

a ruhát verik
mosószaékífn. négy ±зш egyméteres lábon álló, téglalap alakú kes

keny deszkalap, amelyen a ruhát sulykolják 

mosótelmyő:fn. fa- v. bádogteknő, amelyben mosni szoktak 

mostóim - mustohasmn. nem vér szerinti 
Öí -apa, -anya, -testvér

mozsár:fn. /mozsarat, -a/ fémből v. fából készült henger alakú, 

vastag falu törőedény 

ö*paprika-, réz-, vas
mozsár börő :fn. mindkét végén lapitott bunkóban végződő fémrúd, 

amellyel a mozsárban törni szoktak 

múltkor - aútkó:hsz. a közeimültnek egy meg nem határozott idő
pontjában
"Ügyé', még a mútkó montam, hogy vidd haza ja darálójukat.” 

múltkoriban - műt ко r ,i áb a: hs z . a közelmutnak egy pontosan meg nem 

határozott időszakában
"Még a jó mútkorjába nálunk is vét jég*”

Imurit:tn.i. mosolyog
"Csak murított, miké kérdöztem, hogy minek neki ja péz.” 

mútyaktma. és fn. megzápult /tojás/
"Van, aki megfőzi ja mútyaktojást, hogy né lögyön féhyös a héja, 

ősz elagya pijarcon.”
"A gyerök a mútyakot is behozta ja tojásokká.” 

muzsikássfn. zenész, a zenekar tagja /de nem cigány/
”Az én uram is muzsikás vót, még a rezesbandába vét dobos.” 

műhely - méheltfn. az a helyiség, ahol a kisiparos mesterségét 
folytatja
ö: borbé-, bognár-, kovács-, szabó- 

műut - roiút:fn. aszfaltozott, mesterségesen burkolt ut
**-Tem muszáj egészen éhajtani ja libákat, csak a mi jutón hajtsd 

át legaláb.”

ДТМТГГ-fe
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I

nádaz sts.i. vmit náddal fed
ádázai kőne a házat is, de nincs aki eválója.” 

nádazás:fn. a náddal födés munkája
’’Kevesen értenek má a faluba a nádazáshó.” 

nádnorolósfn. tőből levágott maroknyi virágzó nádból kötött po
rolóeszköz 

nádtető: 1. ház
nádvágó:fn. 1.rövid nyelű kisebb kasza, amellyel a nádat vágják 

2.az a személy, aki a nádat aratja
”Ha nincs erős fagy, neliezen tunak dógozni a nádvágók.” 

napLvbö.it - nagybiit :fn. a hamvazószerdától husvétig tartó böjti 
időszak

nag.vcá -ertfn. az óra nagyobbik mutatója, amely a erceket mutatja 

nagygerebl.ys - nagr/gorob 1 e:fn. aratáskor, szénagyüjtéskor hasz
nált nagyobb gereblye

nagyjából - naggyábáihsz. 1.lényegében, a részleteket figyelmen 

kivül hagyva
""aggyábá emonta, hogy mi történt, de pontosan nem tudom.”
2. nem egészen, de már majdnem
”Várjá egy kicsit, naggyábü kész is vagyok.”
3. nem gondosan, hanyagul
"Mijen munka ez?Csak naggyábú türufced fő a kiivet.”
4. hozzávetőleg
"Hát azé úgy naggyábú mégtalátam vele a számításomat." 

nagykarácsony:fn. december 25.
"líagykarácson napján nem szoktunk se főzni, se mosogatni." 

nagykarácsony-járás:fn.
ör. :Ádám-i.va estéjén vacsora után 6-12 év közötti kislányok
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kettesével, hármasával járták.Beszóltak az abIákon*"Meghallgassák 

a karácsonyi éneküket?" Igenlő válasz esetén elénekelték a lágy— 

karácsony éjszakáján kezdetű karácsonyi éneket, majd utána s Ví
gan zengjetek* citerák 

diót, mogyorót, szaloncukrot kaptak*
Nagykaszáló *hn. 
nagykendő * 1* ruházat 

nagymama; 1* rokonság 

nagypapa; 1* rokonság 

napa: 1* rokonság
nappal - nappá*hsz. l*a reggeltől estig tartó időszakban 

"Mit akarsz ijenkó? Gyere nappa!"
2.reggeltől estig egyfolytában
"Mappa nincs vele sémi baj, ügön jó gyerök, csak éje nem hágy 

aluni*"
3*-rasarra az időre, amig a nap a látóhatár fölött van 

"Mappára elég, ha ezt fővöszöd, de écakára vögyé fő mást is', 
nász: 1. rokonság 

nészaaszoay: 1* rokonság 

násznagy: 1. lakodalom 

násznagyvirág;* 1. lakodalom 

nermsz. l.itt van, fogd, vedd el!
"Me, it a péz, csak hagyá engöm békia!"
2.állatok terelésére 

"Tala ne!"
3.igásállatok indítására ill. biztatására 

"Ma induj! Me!" 

négyesoak*fn. gyermekjáték
Megj.sHégy gyerek fejjel egymás irányában kereszt alakban leha
jol. A többi nekifutásból bukfencezve átlenedül ezen a "bakon". 

nehezködik;tn.i. /-gyön/ testsúlyával vkire v. vmirei támaszkodik 

"Csak nehezkögyé rám, máj bevezetlek." 

nehézség — nehéssógtfn. /szitkozódásként v. bosszúság kifejezésére/ 

"A nehésség üsse meg!" "A nehésség törjön ki!" 

neheztel*tn.i. haragszik
"Nem tóm, mé neheztel rám az ángyi." 

néhol - néhunshsz. helyenként
"Néhun teljesen kiveszőt a paprika."

kezdetűt.éneklésükért pénzt, régebben• • •
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nekikeserödik:tn.i. 1.elkeseredik, rossz hangulatba kerül
"Úgy megsajnátam szégény gyerököt, ügy nekikeserödött, hogy az 

anya nem engete é."
2.átv. egészen esősre változik az idő 

"Nem ál ez ё.Ага ja .Duna felü nagyon nekikeserödöt." 

nekivetkőzik:tn.i.
1.ruhadarabot levet, hogy vmely munkát kényelmesen végezzen 

"Vetkőz neki, hogy végre ekezdnesük!"
2.időjárás kedvezőnek vélt volLa miatt ruhadarabot levet 

"Hagyon nekivetkőztó, csak rá ne fizes!” 

nélkül - nékíhnu.
1. a névszóban jelölt személy v. dolog egyáltalán nincs v. hi
ányzik
"Hogy akarjátok bél nékü mégtőteni a sok kalbószhúst?"
2. a névszóval jelölt személyt, dolgot segítségül fel nem hasz
nálva
"Hánszó montam, hogy ne szappany aéká mosátok a kezetöket, meb 

tübdköző viszi le a piszkot."
3*ugy, hogy a névszóval vele járó dolog elmarad 

"Még a legzsirosabb húst is kinyér néku őszi," 

némelyik - némelik:hatl. névm.
1. mn—i. vmely csoportból egy v. több, de nem meghatározott számú 

"Héaelik tőkén még égy böngyő sincs.”
2. fn-i. a szóban forgók közül némelyik személy 

"De furcsa némelik!"
némötleoén.7:fn. sülttésztaféle 

nemiben — nemükön:hsz.
1. jóformán alig, nem nagyon
"Shő én nemügön értök, de anyit tudok, hpgy így nem lösz jó."
2. aligha, valószinüleg nem
"Hemügön lehet megérteni, amit mond, ujan gyorsan beszél."
3. ritkán
"lem gyüsz mostanába hozáuk. —íemügön járok én sehová.": 

nene. néniké: 1. rokonság
nesz:fn. l.halk zaj "Tizé ki, valami neszt halotam."

2»átv. ürügy
"Atgyüt avá ja nesszé, hogy vácsam fő neki a pózt."

\
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neszössmn. a legkisebb zajt is észlelő
"A Gsipszi észrevösz mindönt, ügön neazös kis kutya.** 

nétalántán:ház. esetleg, netáa
"Ha netalántán nem lőnénk ithun, a kúcsot megtalájatok a helin." 

néz-niz:i.
I. Lát ószer vével figyel
1. ts. vkit. v. viait ráirányuló szemmel figyel
" ie fé, hogy lefekszenek, az öregkők is nízik mindön este ja tévét."
2. tn. vhogyan -xmiközben néz, arcából v. tekintetéből vmilyen 

érzés, hangulat árad
"Ujan szomorúján nizött rám, mikó együtem."

Szl.xJíz, mind a csík. ügy níz, mind a vasvella."
3. tn. tévesen azonosít vkit. v. vmit 

"<V!esszifr{i úgy níztem, hogy ü az."
4. tn. vkit. vmilyennek gondol 
"Minek níző te engöm?"
5*ts. választani, venni készülve szemlélődve keres 

"Ha emész Bajára, nízé má neköm egy ruhának valót."
II. iáás érzékszervvel v. gondolatban fin./el
1. tn. gondja van rá, törődik vele 

"Kicsire nem nizünk, sok meg nem számít."
2. ts. tekintetbe vesz, méltányol
"Mit пё níztem vóna, ott hatam vóna az egész lakodalmat."
3*tn. vmilyen véleményen van, úgy véli 
"ügy nizöm én, hogy nem nagyon kőiét ű ot." 

nézelődik:- nízelődik:tn.i•
1. határozatlan céllal ide-oda néz v. több dolgot megnéz 

"Vót még üdő az indulásig, adig nizelőtünk egy kicsit."
2. a ház elé állva v. ülve szemlélődik 

"dízelének? - STÍzelődünk."
nézés — nizésifn. az a mód, ahogyan valaki néz 

"Még a nízése is ujan barátságtalan, hogy nem 

neki az embör."
nézeget - nizöget:ts.i. jól megnéz v. hosszabb ideig néz 

"Teehetöt neki a disznó, mer sokájig nízögete." 

nxd a:kif. l.nézd meg, nézz oda
"«em látod? Ott van fölakasztá, níd a!"

Í3 szívesen köszön
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2.nézd sxk± csak!
"NÍd a, mit hoztam neköd!" 

nittszög:fa. szegecs 

nokedli:fa« galuska
"Mébre jó lösz tojásos aokedli salátává?" 

nő - n.vől: tn.i. /nyőt, nyőjöa/
1«élőlény, élő szervezet fejlődve nagyobbodik 

"be nyől ez a gyerök, mintha húznák!"
2.keletkezik, kisarjad és nagyobb lesz 

"ügon csúnya árpa ayőt a szórnia." 

nőstény - n,yőstény:mn. nőnemű állat
" yőstény macska nem kő, mer sokat kölkezik«" 

Öi-kutya
nudli:fn. burgonyametélt 

mákos—, prézlis-
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nyaka csigá.iaifn. /сзак egyes sz—ban, mindig birt.sz,raggal/ 

nyakam cs-ja, nyakad ез-ja, -ját. 

a ger'aco3zlpp felső, nyaki részét alkotó csigolya 

"Napok úta fájlója a nyaka csigáját," 

uyaklicauka:fn. fiatal, 2o-25 cm-es сзика 

nyakló: 1, lószerszám 

nyaklotartós 1, kocsi
nyakócin:hsz. csak fejkendőben, nagykendő nélkül

"Csoda, hogy megfázóc!Nyakócin szaladgát ide-oda, még szomszéd
ba jis."

nyakra való kendő: 1, ruházat 
nyálkás - n./ákás:am, nyálkával bevont

"Nem füstötök fő a svarklit, aaéku meg ujan nyákás löt a bőre, 

hogy egyiknek se kő," 

nyámnyila:mn. tehetetlen, ügyefogyott 

"Mit akar avá ja nyámnyila vejive!" 

nyápiszimn, vézna, gyenge testalkatú
"Hogy kinevelődött, pejig mijén nyápisz kisgyerök vét," 

nyárárathsz. a nyár időtartamára
"gyárára mindég megkönyebdl, de a telet nagyon nehezen viseli i," 

nyárászkodik:tn.i. /gyerek/ sirva kiabál vmiért
"Tincs tüle nyugtám, ahogy kihúzom a lábom, má nyárászkodik," 

nyárirózsa - nyárirüzsatfn. több szinben virágzó, fészkes virág
zatra kerti virág

nyavalya - nvavo.ia:fn, l.szitkozódásban elhomályosult jelentéssel 
"A nyavoja törje ki!" "A nyavoja essön beléd!"
2,ismeretlen betegség 

"öszeszödött mindenféle ayavoját,"
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nyavalyás - nyavo.iássmn. és fa.
1. mn. gyengélkedő, betegeskedő
"A ráüt hétön én is nyavojás vótam."
2. fn. lekicsinylésre méltó, hitvány ember 

"Csak merjön még éccő ide gyöni a nyavojás!"
nyavalyog - nyava.log:stn.i. siránkozik, nyafog, nyűglődik 

"Azé nyavajgot egész nap, mer nem möhetött ki." 

nvöldöklő:fn. /birt.sz.raggal/ nyelőcső, gége 

nyerssel:/em — iy ess sei ömsf a. fényes, kemény selyem 

nyitóttkon.yhas 1. házHyJd&Edfcfc 

nyitóttkéménys 1, ház
n/itárózik:tn. /-ott,-zon/ ismételten, többször nyit /ajtót/

"Mi a fenét nyitározó!Kimén a meleg." 

nyolc - nyócsazn. 1.hétnél eggyel több /személy, dolog/
"Hyóc évig laktunk a napamékná alvégön."
2.a folyó század nyolcadik éve
"u az üdősebb, mer ű nyócba születőt, ém még kilencbe."
3-r —ans nyolc személy együtt 

"Hányán is vagyunk? üíyócan vagy kilencen?" 

nyomóikés 1. szövőszék
nyomkodstn.i. ismételten nyom, masszíroz

"Iia fáj a hátam, csak mék át a Maris nénihő, ügön ügyesen tud 

nyomkoni."
nyoszolva - íiyuszolasfn. ágy

" em találod? Ctt van a nyuszola végibe." 

nyoszolyoasszony/lday/ s 1. lakodalom
nyöszörgés - nyöszörgéssfn. a nyöszörög igével kifejezett hang- 

jelenség
"Mintha nyüszörgést halotam vóaa a féször felű." 

nyöszörög; — nyü sz ör ok s tn. i .
1. /állat/ prjaaszos hangot ad
"Ctt nyüszörgött szegény álat a küszöbön, de nem engeték be."
2. /gyerek/ siránkozó, panaszos hangon beszél 
"öe nyöszörögjé örökké ja fülembe!"

nyw-osatälsts.i. nyugtat
Csak az "Isten nyugo3ztaja" kifejezésben használatos. 

u./ú.itáss 1. szövés
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mní.itós 1. kocsi
aYii.itózkodik - a.yűtózkodik:vh»i.

1.fáradt v. zsibbadt tagjait erősen megfeszítve kinyújtja 

"Jó nagyokat nyűtózkodott, hogy kimönyön a szömibú az ámosság." 

2*erölködve magasabban v. messzebb lévő tárgy után nyúl 
"Adig nyűtózkodott, még é nem érte Jaz ágat*" 

n:yul:ia:fn. /-át/ /csak egyes.sz.3.sz-ü birt,sz.raggal/ 

a disznó bordája alatti réteges hús, dagadó 

"A nyúlját ne darájátok le, máj mégsüsük." 

ix/ulkál - nyűkéittn.i.
1. vhcná nyúl
"Né nyúkáj más zsebibe!"
2. többször, ismételten nyúl
"Nem csoda, hogy fájnak a kezeji, egész nap hideg vízbe nyűkát." 

ny-ggifn. 1.béklyóként használt kötél
"Muszáj rájik nyűgöt töni, mer másképp nem legének nyugotan."
2.teherként nehezedő
"Csak nyűgnek hoztátok é ezt a gyerököt!" 

nvu gölődiк:tn.i.
1. bajlódik, vsződik vmivel
"De sokat nyíigölőtünk avä Ja rósz fődé!"
2. nyügösködik, kinlódik
" Tincs az én fijamaak egy csöpp nyugta se, mindég nyíigölődik 

valamivé." 

nvüst: 1. szövőszék
nyüvestan. /elhomályosult Jelentéssel/ szitkozódásban 

"így becsapót a nyüves!"
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o,ó

odahív - odahílits.i. a megjelölt helyre hiv
"Hem akarta a töbijek előtt mondani neki, hanem odahíta magáhó." 

odáig:hsz. addig
"liviné dajára? —Odájig nem tulak evini, csak Csanádig."
"De odáig van vele!” 

odaigérközik:tn.i. eligérkezik
”Hónap nem tudok möni, má odaígérköztem napszámba." 

odajön - odapLYün:tn.i. vmely szóban forgó helyre megy, de nem a 

beszélés pillanatában
”A kapuba beszégetünk, mikó odagyüt ú jis hozánk." 

odanéz - odanlz:tn.i. távolabbi helyre v. személyre néz 

"Odaniz, ki gyün ot!”
odasúl:tn.i. odaég, az edény fenekéhez tapadva lesül 

"Vigyáz a húsra, oda ne sííjönl" 

odavalósi:mn. a szóban forgó helységbe való 

”Maguk rímiek? A sógorom is odavalósi.” 

odavan:tn.i. l.más helyen v. messze van 

"írem keresött senki, még odavótam?”
2.elmúlt, elveszett 

"Hun az erőm? Odavan az má!" 

nagyon beteg
"ozegén gyerök úgy odavan!”
4.képtelen józanul gondolkodni 
"Mit vagy úgy oda azé ja csibéjér?" 

ofszájd - opcájgsfn. 1.lesállás /labd rúgásban/
2.átv. félre, ferdén
"i.iaj mingyá kapsz égy ujan pofont, hogy opcájgba ának a szömejid!”
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wdunashn. Erdőrész a Duna jobb partján.
Ofalu:hn. Határrész az egykori falu környékén a Duna közelében.

- okká-módda:hsz. minden lehetőség kihasználásával,
ha nehezen is
"Qkká-módda máj csak kész lösz a ház is.” 

okuláré:fn. /elav./ szemüveg
okvetetlenködikitn.i. mindenbe beleszól, akadékoskodik 

"Ű még mit okvetetlenködik bele a más dógába!” 

okvetlen:hsz. feltétlenül
"Akkó okvetlen gyertök ám é!"

ólsfn. /-at,-ak-ja/ kisebb háziállatok számára épitett gazdasági 
épület
öscsibe-, disznó—, liba-, kácsa-í 

ólaitósfa. az ól bezárására szolgáló ajtó
ólálkodik - ólákodik:tn.i. bámészkodik, kíváncsian ődöng vhol 

”íTincs ott sémi keresnivalója, de mindég ot ólákodik.” 

ola.izöld - olazöd:mn. sötétbe hajló zöld 

oldalajtó - ódala.itósfn. oldalt kifelé vezető ajtó 

"Csak az ódalajtóba átam még, mer ekéstem miséru." 

oldalas -ódalas:fn. a disznó bordák körüli része a bordákkal együtt 

"Egyiknek se kő főfüstőve jaz ódalas, inkább lésüsük.” 

oldalsó - ódalsóímn. oldalt lévő 

oldalszoba - ódalszoba: 1. ház
oldalt - ódalt:hsz. az egyenes iránytól jobbra v. balra eáo helyen 

"Aj egy kicsit ódalt, nem látok tüled sémit!” 

oldalvást - odalvást:hsz.
1. a szóvan forgó helytől v. személytől balra v. jobbra eső helyen 

"Dehogynem vót otlOt íít neköm ódalvást.”
2. önmagának vmelyik oldala felé

"ügy tött, mintha nem vött vóna észre, csak ódalvást fordítota 

ja fejit.”
oldalzseb - ódalzsebsfn. a ruha oldalán lévő zseb 

ffMér kő jaz ódalssebödet is tele rakni?" 

óloamadár:fn. lassan mozgó, lusta személy 

"ligy ugorsz, mind az ólommadár." 

ólpallás: 1. ház
ólt — ót:ts.i. 1.tüzet megszüntetni igyekszik
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2.átv. csillapít, szüntet
"Bort hibába iszó, az nem ócsa a szomjadat." 

jj.meszet -:az égetett meszet vizzel péppé változtatja 

"Sijetök, mer délután ócsuk a meszetöt." 

oltás - ótássfn.
1.növény nemesítése oly módon, hogy a szárba v. vesszőbe más 

növény hajtását illesztik
"Nagyon szépen sikerűtek az idén az ótásajim."
2.injekció
"Hova möntök? —Viszöm a gyerököt ótásra." 

oltott; - óbot:mn.
1. - meszet* vizzel hevitett, majd kihűlt sűrű mész
2. nagyszeäü, nemesi tett
"Van ótot mögyünk is, de jazt duncba szokjuk etöni." 

olvad - óvadítn.i. l.csppfolyóssá válik
"Az idén nem nagyon marat még a hó, ahogy esőt, úgy óvat is."
2.omlik
"Jó sikerűt a lindzeröm, csak úgy óvad az erabör szájába." 

olvasó - óvasótfn. rózsafüzér, ill. az ehhez kapcsolódó ima 

fájdalmas —, örvendetes — 

olvasószem - óvasószömsfn. a rózsfüzér egy 3zeme 

olyan - ujansnévm. hasonlításban ahhoz hasonló v. azzal azonos 

"ügön szeretnék én is egy ujan mosógépet, mind az üvéké." 

olyanformán - u л a nf о rmán 2 ha z. 1.nagyjából úgy
"Hát én ujnaformán vagyok vele, hogy job is, ha nem jár ide."
2.körülbelül annyi
"íredig vót az üveg?Félig? -Hát úgy ujanformán." 

olyankor - u.iankóihsz.
1.olyan időben, amikor a szóban forgó dolog történni szokott 

" ikó valamit segíteni kőne, ujankó nem gyün ám."
2. —rasbizonyos idő eltelte után az említettnek megfelelő időre 

"Mire az asszon főkéi, ujankorra én má meggyüvök ötetésbü." 

óraamas 1. rokonság 

onokas 1. unoka 

ópapa* 1. rokonság 

ordibálítn.i. kiabál, ordit 

"Mit ordibász?nem othun vagy!"
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orgonasfn« kerti dísznövényként ültetett cserbe 

fehér -, hx lila
orgonabokor - oraonabukorsfn. bokorré nőtt orgona 

orsószára;;: 1. rokka
ostor — ustor:fa. nyélből ás szijból v. zsinegből álló állatte— 

relő eszköz 

ö: kanász-, szíj—
ostorfa - ustorfasfn. kutostor, amelyre a vödröi akasztják 

оsteril egy - ustorhögy:fa. az ostor végébe font raffia v. lóször 

ostornyél - ustornyél:fn. hajlékony gyümölcsfavessző, melyre az 

ostor fonadéka van erősítve
os tor szil - ustorszi.i :fn. az ostornyélre erősített szíj: 

óta - úta:nu. a névszóval jelölt időponttól kezdve 

”3öggel úta itt várok, de még nem kerutem sorra.” 

otthon - othun:ház.
1. a beszélőnek v. a szóban forgó személynek a lakásán 

”Vótam ketökné, de nem vót othun senki.”
2. átv: jafcatos vhol, gyorsan feltalálja magát mindenütt 

nEz a gyex^ök mindönhun othun van.”
Oványshn* Dűlőnév.

A
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Ö,Ő

Mr

0, - ütnévm.szem. /ütet, uneki, urajta, űbelüle, üaála, íivele/ 

öcskös: 1. rokonság
ők - ükttbsz. 3.sz-ü szem.névm. /iiket, unekik, unáliktüvelüi/ 

"Ükét nem is híták, vagy csak nem gyütek é?" 

ökörhugyozás :fn.
Sál.s"Igenyös, mind az Skörhugyozás"= egyáltalán nem egyenes 

ököristálló:fn. /aradalomban/ az Ökrök istállója 

ökrösszekér;fn. ökrök által vontatott szekér 

ök-örjÁiínfrröa:hn. Határrész neve, egykor legelő.
Jkör.iáitási kút:hn.
ölelget — ölegetsts.i. gyakran v. többször egymás után ölel 

"TJjan részög vót, hogy^birt elinduni se^ csak a fáfc ölegette. 

ölesbaktfn. kb. 1 öl magas bak az épitkezés űiagasabban végzendő 

munkáihoz
ölfarfn. egy méter hossura vágott dorongfa, amelyből egy öl nagy

ságú rakást raknak
öltés - otéstfru cérnának vmely anyagon tűvel való egyszeri át

húzása, ill. ennek eredménye 

”Ke vödd fő így, máj néhány ötésse megvárom." 

öltözet — őtözetsfn. eg, rend férfiruha, öltöny
"Az ijen öregnek, mind én, elég egy őtözet ruha ünepre." 

öltözik - őtűziksi.
1. tn. ruháit egymás után magára veszi
"Medig őtöző má?" Gzl.sügy őtözik, mind a möayasszony = lassan
2. ta. vmilyenbe -ívmilyen ruhát vesz magára 

"Te mijenbe őtöző esküvőre?"
3. tn. vmely célnak, Ízlésnek megfelelő ruhát vesz magára v. 

szokás szerint visel
"Osak enízöra a mai lányokat, hogy mijén furán őtözaek."
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öltöző — őtözősfn. öltözet
"írdemösebb készen vöni ruhát, ezer forinté má lehet kapni égy 

őtözőt."
önműködő:f n. önborotva

"Csak Átiratkozni járok borbéhó, borotvákozni önműködővé szoktam.” 

öntöz:i. l.ts. vizzel folyamatosan nedvessé tesz
”Aíind8n este öntözök a kertöt, ujan szárasság van.”
2.tn. locsolkodik
”Husvét hétfőn a férfiak öntöznek, kedön meg a lányok, asszonyok.” 

öntözés:fn. az öntöz igével kifejezett cselekvés 

”Ijen kánikulába nem sokat ér az öntözés se."
"A gyerökök cifratojást kapnak az öntözésér.” 

öntüzokánaífn. locsolókanna 

ördörborsfn. düftin 

öregsfn. és mn.
1. fn. idős ember 

"Hogy vanak az öregjeid?”
2. mn. idős "öreg vagyok ém má az álandó munkáhó.”
3*inn. nagyszemii
"Ujan öregre darátad a kukuricát, hogy a kiscsioék nem bírják 

mégöni."
4.mn. rangban nagyobb
"ITincs ithun az öregpap, mind ajkét misét a tiszteiedő végezte.” 

/пер a plébános/
HKíqgg
öregaaya. öregapa: 1. rokonság 

őre;-pasa, öregmama: 11 rokonság
öregóesny ö:hn. Határrész a Duna mellett. l.Kágybesnyő 

öregmise:fn. /elav./ vasárnap tiz órakor kezdődő ünnepélyes mise, 
nagymise

öreg-fok:hn. Vízfolyás. 

öregfoki—híd:hn.
öregnász:fn. /szülők szempontjából/ gyermekük házastársának nagy

apja
öreges:mn. idősekre, öregekre jellemző

"Hogy van. Mihál bácsi? -Hát én má csak ügy örégősén." 

öregszelők:hn. Dűlőnév.

v
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öregsziile t 1. rokonság
Öreg utca:ha« A falu főutcája,
őrlet- őlet:tn»i őröltét

"Régön Bajára jártunk őletni."
2.ts.i. őröl, az őrlést végzi
"Mos nem ölet a malom, csak becseréli a búzát, a lisztöt Bajá
rú hozák."

örökláamasfn.« /vall./ az oltáron állandóan égő mécses 

öröme napja:kif. befejezése, elvégzése vmiaek
"Hónap csináj röndöt a kamorába, lögyön má öröme napja." 

őrözget:ts.i. gondosan éltévé óv az elkallódá3tól v. pusztulástól 
"fűnek őrözgesem a ruhájimat, mikó ja lányomnak úgyse kő, inkább 

éliordom hétköznapra." 

örül — örülstn.i. örömet érez, öröme van 

"A Lacika mindönnek nagyon tud öruai." 

őrző ifn. a vizből kiálló nádszál a csuhán, billenésével jelzi, 

ha a csuhában kifeszitett zsinegeknek hal ütközik 

ősidősfru /élt-ban tbsz-ban/ jóval korábbi, réges régi idő
"Ősidők úta az a szokás, hogy nagykarácson napján még főzni se 

szabad."
őr л eprr art: hn. íáagasan kiálló löszpart a Kanális mentén.
Ö3szed.ögönyöz:ts.i. szeretettől megdögönyöz

"Látod, adig nem akar elaluni, még ősze nem dögönyözöm." 

öaszefо "dos - öszefogdos:ts.i.
1. szétszéledt állatokat egyenként elfog 

"Gyere, segícs öszefogdosni ja kiscsibéket!"
2. piszkos kézzel megfog
"foshatom lé az ajtókat, az embörök zsíros kézé mind öszefog- 

dostúk."

*

öaszegózol - ösze^ázólsts.i. 1.növényekkel beültetett területet 

letapos
"Hem is hoztam röndbe a kerítés melet a kiskertöt, 

rök úgyis öszegázóják, ha csináják a kerítést."
2.rálépve összetipor vmit
"Hem figyeté, Öszegázótad a gyerök játékját."
3-láboal beszeiinyez, bepiszkit

mer a mestö—

"Hé mony be, mos mostam fő ja küvet, ne gázód ősze!"
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,i. ösözekuszái
n-,~r Adig jácot a macska a gombolaggá, még Ősze nem gubaneóta 

ja fonalat,"
Sz.:összegubancolódik

öaszehaso/tat — Őszehasо aat s t s,i» /fát/ sok kisebb darabra hasit 

"Séppe főfurészötefctem a fát, éra meg lassan öszehasogatom." 

összsnár - össe.iár :i. l.ts,végigjár, minden részében bejár vmit 

”%é3z Baját öszejártam, mégse* kaptam, sünit kerestem,’*
2,tn. meglátogatja, fölkeresi egymást
"Ügön 1c jóba vanak egymása, nagyon ősze járnak,"

ÖS3 gUia - Oi

összejön - ösze-gyün:tn,i,
1, több személy vmely célból találkozik, egy helyre jön 

"őlég szépen öszegyütünk disznóvágáskó, vótunk vagy húszán,"
2, felhalmozódik, összetorlódik
"Asse tudora, hova raönyek hónap, úgy öszegyütt raiudön,"
3, pénz befolyik, összegyűl
"Кб még legalább két év, mire öszegyiinfc a házra való,"
4, atv. szóváltásba keveredik
"Boros vót mind a kettő, jó öszegyütek égу séraiségön," 

ös sekarraolá3z - öszekarmolász:ts,i, több helyen megkarmol
"Híjába monta neki az anya, hogy né' jácon a macskává, mer ösze- 

karmolásza."
összcker'U - öszekerííl: tn.i,

1. véletlenül találkozik
"Nem egy here vonutunk be, csak a fronton kakák 

ősze,"
2. házasságot köt 

"Bizony nem sok mindönünk vót, amikó öszekeríitünk harmincötbe."
összersarok — öszemarék:fn.

1. az egymás mellé tett két tenyérből formált marok 

"Menyi darát tőgyek a csalánra? —Tőgyé két öszemarékká."
2. jelzői haszn, annyi, amennyi ebbe belefér 

összeme:-r.v - őszemén:tn.i.
1. összetiuzódik, kisebbé válik
"Slég nagy vót neki, de jaz első mosás után így öszemönt."
2. tej melegítve túróssá v^lik

ккакхй kerűtünk
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“aljába moata, hogy fris fejés,mer nem bírtam főfóraai, ösze- 

mönt a tej."
3.egy lakásba, közös háztartásba költözik 

"Megpróbátuk külön is, de aztán öszemöntünk az ipamékka." 

összenő - öszeiLYŐl:tn.i•
1,növény v, testrész egymáshoz nő
"A lábán két úja ősze vót nyőve, azé nem szeretött mesztéláb 

járni*
^•/gyerekek/ úgy nőnek, hogy nem látszik a korkülönbség 

"Hogy öszeayőtek ezök a gyerökok, pejig egy év van köfctik." 

összeterel - Öazesöről:ta.i. összeveszik, veszekszik 

"kém haragszunk mink,.csak égy kicsit öszepörotünk." 

összesznr - öszesztírs ts*i.
1.folyadékot együvé szűr
"Pejtéskó máj öszeszüröm a két darab hordót."
á.átv. - a leveti /férfi nővel/ bizalmas *ггестгу» viszonyba kerül 
‘Együtt vótak iskolán, ott szűrték Ősze ja levet.” 

összeta.icsol - öszeta.iesól:ts.i. összetapos
“özépen égerebléztem a kertöt, de a kutyák mind öszetajcsóták." 

ös-zetér. — öszetlr<8ts.i. apró darabokra tép 

"E se óvasta ja levelet, szó nékü öszetipte." 

összevesz - öszevösz:ts.i. összevásárol
“Ha élűén Bajára, öszevösz mindönt, ha kő, ha nem." 

ösztöke - üsztoke:fn. az ekevas tisztítására szolgáló eszköz 

övé - üvésbirt. névm. /-£/ az ő tulajdona, az ő birtokában van 

"Mér vite jel, ha tuta, hogy nem az üvé?" 

övék - üvékibirfc.aévKu /ált-ban üvéké/t/ alakban/
"öindönt етн méstú kérnek, de jaz üvékét nem agyák senkinek." 

özvegyembör:fn. az a férfi, akinek a felesége meghalt, s aki újabb 

házasságot nem kötött

*•



Id5

P

pacsálttn.i. folyadékban v. hig anyagban csapkodva játszik, pancsol 
"Ha nem nízök oda, mingyá a kacsák vízibe pacsál."

Pacsir /köz/:hn. Keresztutca neve,
padka:fn, a kemence kiálló talapzata, amely ülőhelyül szolgál 
padsfn. hosszú, keskeny, támla nélküli ülőalkalmatosság 

padlás: 1, ház 

padlásait6: 1, ház
padláslétra - palláslé:tora:fn. az a létra, amely a padlásra való 

feljutásra szolgál 
cad lás lyuk: 1. aázáöqjJac 

Pa.ikatim, Dűlőnév
pajtás:fn. szórakozásban, játékban együtt tartó barát gyermek- 

és ifjúkorban
"Lán koíomba az ii anya jis a pajtásom vót." 

palántás:fn, /-t,-a/ szabadtéri palántanevelő, amelyet kb, do ern
es szárizékkel keritenek körül és trágyával raknak meg félig 

palatetős: 1. ház
pállt:ts, /disznót/ forrázva foszt meg szőrétől

"Régöben úgy pörkőtük a disznót, de mostanába pálícsuk, így 

gyorsab is, job is.”
Sz:pálitás

pallag;fn, műveletlen, felszántatlan föld, de amelyet egyébként 
müveinek

palló:fn» 1.szoba talaját fedő deszkaburkolat
"Az egyik szobára má megvan a palló, a másikra meg máj gyüvőre." 

2,erős, vastag deszka, amelyet álláskészitésre használnak 

’’Hozatok ide még egy szál± pallót, mer kesköny az álás,” 

Sz.:pallós, palióz, pallóztatás 

pamacs:fn, borotvaeeset 
dz.:pamacsól
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pamodasin. /-át/ komatál

Жг. t Az asszonyok otthon szültek, és gyerekágyat feküdtek.finnek 

időtartama alatt a rokonság látta el őket.A gyerek keresztanyja 

háromszor, a testvér kétszer, egyéb rokon egy alkalommal vitt 

pamodát.A keresztelő napján a pamodavitel joga és kötelessége 

a kéresztanyáé.A pamoda rendszerint a következőkből állt: tyuk- 

husletoes, leveshus paradicsommértással, paprikás, sütemény /ré
gebben rétes, ma torta/, egy üveg bor.
A szokás ma is él, de egyszerűbb formában, kevésbé ünnepélyesen, 
s úgy is mondják, hogy öni visz. 

oamuksfn. /-ot,-ja/ gyapotból készült fonal 
oantaló:fn. párhuzamos szárú, nem szűkített hosszunactrág 

pántlikasfn. selyemből v. bársonyból készült szalag 

l-ap-hög.v:hn. Dűlőnév a külső határban. 

papkéve>fn. a gabonából rakott csomó legfelső kévéje 

•paplan - paplanysfn. gyapottal v. pehellyel töltött takaró 

Ö.: -huzat,
Pap pusztá.ia:hn. A plébánia birtokában lévő föld. 

paprika:fn. fűszernövény
ö.:édös—, paradicsom-, hivelős-, cserösnye-, csipőmentes- 

pap-rikamalom:fn. paprikaőrléssel foglalkozó malom 

Paprikamalom köze:hn. Keresztutca neve.
paprikamolnár - oaprlkamóaár:fn. paprikaőrléssel foglalkozó molnár 

paprikáskruznoli:fn. krumjtlipaprikás, amelyet általában füstölt kol
básszal v. oldalassal főznek

paprikas párga:fn. erős, vékony zsineg, amelyre a paprikát fűzik 

paprikaszedés:fn. a piros paprikahüvelyek learatása 

paprika-palánta;fn. a palántáéban nevelt kis paprika, amelyet át
ültetnek végső helyére

paprikaültetés - paorikaíitetés tfn. a palánta kihelyezése végső 

helyére
papsioka:fn. lekvárral töltött, négy sarkán felhajtott sült tészta 

parádé:fn. 1.látványos esemény
"Látad véna, mekkora parádét csaptak a lakodalombú!**
2.szépen berendezett, tiszta lakás
”HÍtak magukhó az onokájim, de én mék aba ja parádéba.’* 

par ad i c soramár t ás: fn . paradicsomszósz
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paradicsoiripaprika:fn. paradicsom alakú, lapos fehérpaprika 

earasztköcsi; 1. kocsi
parasztra őlet:kif. egységes lisztet ad, a korpát szitálással kell 

eltávolítani a lisztből
oaraszttánj/ér:fn. vastag falu, mély cseréptányér 

parasztzsák:fn. keskeny, erős zsák a nehezebb termények tárolásá
ra v, szállítására /gabona, kukorica, krumpli/ 

parazsai:tn.i. elhamvadó tűz még parázslik
"Tőgyé vékonyát a tűzre, főgyulad, mer még parazsai," 

párbér:fn. egyházi adó, amelyet a házasságot kötött személyektől 
szednek

paré.i - paré:fn. /-t ,-k/ gyomnövény 

ö.:fostos-t disznó-, zsiros-
pargetsfn. /-at/ pamutból készült, egyik oldalán bolyhos kelme 

"VÖtem blúznak két méter pargetat." 

öis -blúz, -szoknya, -üng 

paridom: 1. rezesek 

paridomos s 1. rezesök
pároskés:fn. vékony, rövid nyelű, kb. lo cra-es pengéjű konybakés 

Paskumshu. Dűlő a bebös-fok mellett. 

pászma: 1. fonás
pászta:fn. 1.szőlőnek hosszanti irányban kisebb egységre bontott 

része
k'egj.: általában három pásztára osztották a szőlőt.Á művelés, 
szüretelés is pásztánként történt, s nem a sor teljes hosszában. 
2. —ba esik: csak helyűként, egy-egy darabon 

patics:fn. kiütésekkel járó járványos betegség 

Sz.:paticsos 

patika:fn. gyógyszertár
"Lögyé ujan jó, mony ё a patikába az orvoságomért" 

patikárossfn. gyógyszerész
"Kérjé valamit a fejemre, amit receft nékíl jis ád a patikáros." 

pattant.vú:fn. a hal uszó’nólyagja 

"iíadd durrancsam ё a pattantyúját!" 

pattogtat:!, l.ts. /kukoricát/ parázs felett rostában rázogatva süt 

2.tn.i. ujjaival többször jsakttfficfcx pattint 

Pávleduna v.Pévle Dunája:iin. Homokos rész a külső határban. 
pécál:i. l.tn. horgászik
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'*Gyerokkorómba még szabad vót pénáni a Kanálison."
2.ts.i. /hal/ a csalétekre harapva megmozdítja a dugót 

"Figyej, mer pe'cája!” 

bedig - pe.1ig:kötőszó. к±1ик ellentéxtes
"tóindég velem bajoskodik, pejig én nem bántotam." 

pehely - oühölifn. finom, apró, puha toll 

”Sgy pühöl van hátú a hajadba.”
Sz.* pülhös v. pühölös

pékkinyérsfn. /elav./ a pék által sütött kenyér
áegj.*Aem használatos, mivel ma mindenki a boltban vásárolja a 

a kenyeret, ninc3 tehát megkülönböztető szerepe a házi sütésü 

kenyérrel szemben. 
pendelv* 1. ruházat
penész - penísz:fn. parányi fonalas gombák szürkés rétege vminek 

a felszínén
”í£zt a duncot kidobhatom, csupa penísz.”
Sz.ípeníszlös 

penge:fn. borovapenge
"íia botba mész, hozá pengét is.” 

perécifn. /perecet/ fánk
“A perecet két tésztábú süsük bő zsírba.” 

bérmétlé:fn. /-levet/ a szőlő permetezéséhez használt lé 

permetől:ts.i. 1.permetlével fecskendez /szőlőz, gyümülcsfát/
"Sn azé most is kékkűve permetőlőm a szőlőt.”
2.tárgy nélkül
“íiánszó permetőté az idén?”

permetölősfn. vizben oldott védőszereknek a növényekre szórására 

alkalmas kézi hajtásü gép
persely - pörsöl*fn. /-t/ nyílással ellátott pénzgyűjtő 

Sz.spörsölöz
LÓsztrál:ts.i. /kisgyermeket/ gondot

"JBfc a hála, amé örökké a gyerökejit pesztrálom.” 

petrence:fn. kisebb szénarakés, amely két rúdon elvihető 

Sz.spetrencézés, petrencézik
oetrencerúd:fn. kb. 2,5 m hosszú rúd, amellyel: a petrencéket 

összeSordják
piac - piarc:fn. /-ot/ kijelölt tér, ahol mezőgazdasági 

keket árusítanak
termé-
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"Mindön áldott szombaton mén Bajára pijarcra, ha van árúni va
lója, ha nincs• "
Ö. »disznó-, csibe- 

picsog:tn.i. szepegve sir
Megj.s A gyakran sirásra fakadó gy eretneket társai igy csúfolják: 

"bíró, picsogó, van-e duda eladó?" 

piktortfn. szobafestő
oiktorfődifn. szürkésfehér alapozófesték 

piktorótat:tn.l. szobafestővel elvégezteti a festést
"Зисг-ига nagyon kőne piktorótani jis, de nem válója a piktor." 

pikula:fn. furulya 

Sz.spikulál
pilka:fn. gyermekjáték eszköze

Megj.:Lányok játszották egyedül v. többen veresenyszerüen.
Kelléke 5-6 kis cserépdarab /pilka/, amelyet törött tányérdara- 

rabokból reszeltek.Több fokozattal játszották.kTégy pilkát a föld
re helyeztek, egyet guggolva feldobtak.Mielőtt ez leesett volna, 

fel kellett markolni a földön lévőket, s ugyanazzal a kézzel el
kapni a feldobottat.Ba ez sikerült, növelték a feldobott pilkák- 

számát, s hasonló módon kellett elkapni őket. 

rilkázik:tn.i. /elav./ a pilka nevű játékot játssza 

pille:fn. 1.lepke
2. a megszegett kenyér kisebbbik fele
"Adig nem vót szabad vágni ja kinyér másik felibü, még a pille 

e nem fogyot."
pimpóifn. folyadék, főként bor, felszínén lévő fehéres penész 

Bz.ípimpósodik, pimpós
pinceLyuk - pinceluk:fn. a pince szellőzőnyilása
oincesíp:fn. /-ot,-ja/ a pince lejárata fölé emelt ferde boltozat
pdngálásífn. szobafestés, ill. ennek eredménye

"Az első szobát még nem piktorótatom, anak még elég szép a pin- 

gálása."
pinkáitat:tn.i. elvégezteti a szoba festését /de nem mesterrel/

"Én meg vagyok elégödde a Maris munkájává, má töb évbe vele pin- 

gátatok."
p£p:fn. /—öt,-je/ l.a kiscsibe nyelvén nőtt kinövés, amely aka

dályozza az evésben
2.átv. kíváncsiság, vminek a megkivánása
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”Na, kóstód meg, verd é a pípödet!” 

nloösimn. olyan kiacsibe, amelynek pipje van
"IDgyik évbe alig vau pípös csibém, másik évbe meg majnem mind.’' 

oirkad:tn.i.
1. hajnalodik, a napkelte első jelei mutatkoznak 

"Még nem is kezdött pirkani, miké elindítunk.”
2. р1гоззА kezd válni
’’Alig pirkad a cserüsnye, a gyerökök mé szadik.” 

pironkodik:vh.i. restelkedik, szógyelli magát
"Csak pironkotam, aaunikó rulad vét szó szülői érteközletön.” 

pirosítósfn. /ritk./ kozmetikai szer az arc és ajkak pirosra fes
tésére

piszkafasfn. a kemence fűtésekor a tűz kezelésére szolgáló fa 

plszkeífn. egres
plszokPészökifn. az a hely v. személy, amely v. aki mindig pisz

kos, mocskos
"Az a kiskonyha jis csak örökös piszokfészöknek van.” 

p 1 ehpLYuha:mn. rendetlen öltözékü
’’Hogy lehet ijen plengyuhán kimöni az uccára!" 

elét.ykafészöktfn. pletykát összegyűjtő és továbbadó személy 

"Anak nem lehet sémit mondani, ujan plétykafészök.” 

pletykálkodás:fn. az, hogy vki mindig pletykál
"Akárhová mén, mindönhun csak a plé'tykákodás érdekli.” 

pofarfn. l.az állat fejének szájüreg körüli része 

2.az emberi arc száj körüli része 

’’Csupa zsír vót körű a pofája.”
5.emberi arc
"Hát te aé vágsz ujan savanya pofát, mind akinek nem jutott diny- 

ny efőd?”
4. az emberi száj mint a beszéd szerve
”Né jártasd anyit a pofád, mer mingyá befogom!”
5. átv. a szemtelenség, pimaszság jelképe 

"Vót pofája idegyüni kérni!”
6. átv. kinézet, forma
”fíakd ősze röndösen azt a téglát, lögyön valami pofája is.!” 

poklajfa. /-át, -ja/ állati méhlepény
Po ko ly őr 5пр;:у : hn . Dűlőnév
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pókos:mn. olyan ló, amelynek a lábán az erőltetéstől dudor támad 

pokrócsfn. /-ot,-ok,-a/ lovak és kiságy letakarására szolgáló ta
karó

polc - póctfn. egymás fölé erősített vízszintes deszkalap 

polozsriasfn. /-át,-ák/ záptojás, amelyet a tyúkok fészkébe tesz
nek, hogy oda tojjanak
"A gyerök behozta a polozsnát is a tojásokká.” 

polyva - po.ivatfn. a gabonaszemeket boritó kártyás levélkék ill.
ezek összegyűlő tömege csépléskor 

pol.yvás - pfc.ivásifn. és ran.
1. fn. a polyva tárolására épüét hely, oldala fából, teteje szal
mából
2. mn. olyen, amiben polyva van
”Jó pojvás sárra tapasztotuk fő a szoba főgyit." 

pórász:fn. erős zsineg, amelynek egyik végére kis fadarabot köt
nek keresztbe, másik végére tűszerűén erős drótót kötnek.Kisebb 

halak felfűzéséire szolgál.
porcikstfn. az emberi testbek közelebbről meg nem határozott kis

része
"Úgy átfatam, röszked mindön porcikám.” 

porhanyósimn. 1.könnyeh széfcmálló /föld/
"A kilső határba Jó kapáni, mer porhanyós a főgye."
2,rágás közben könnyen szétomló /étel/
"Ügön Jó porhanyósra sikeríít a lindzeröm.” 

porlás:fn. a gabona őrlésekor a veszteség /1 q gabona után 2 kg./ 

poroló:fn. tőből levágott virágzó nádból készült eszköz, amellyel 
a mennyezetet és a falakat pókhálózták 

porta:fn. 1.beépítetlen házhely, telek
"ívlosmá falun is főmönt a porta ára, mer mindönki épít.”
2.a ház, az udvar, a kert együtt 

"Be ne tőgye a lábát az én portámra!" 

posztói:tn.i. türelmesen várakozik
"Miké ára gyütem, ipég mindég ott posztót a bót előtt." 

porvédő karika: 1. kocsi 
potom:mn. kevés /pénz/

"Potom pézé nem herdálom ё Ja házat." 

potyára:hsz. feleslegesn, eredménytelenül 
"Ne mony potyára, inkáb izeny neki!"
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pozdor.la: 1. kender
pózna:fn. hosszú, vékony rúd az eper és a dió leverésére 

oönfevögits.i. kelletlenül v. gőgösen , kényszeredetten válaszol 
"Csak pöntyögött valamit, amikó kérdöfctem, hogy hová mén,'* 

pőrén:hsz. kellően fel nem öltözve
"Ijen pőrén mászkász ebe ja hidegbe még szomszédba jis!" 

pörgőrokka: 1. rokka 

pörkől:ts.i. perzsel
"dokájig úgy pörkőtük a disznót, de mosmá pálícsuk. ' 

pörn.ve:fn. a kemence fűtésekor az elégett fűtőanyag maradványa 

’*Kinyérsütéskó nem húztuk ki ja pörnyét, hanem a kemönce ódalá— 

hó kotortuk."
pörn.yeluk:fn. a kemence szájában lévő lyuk a pernye számára,

1.hamuluk
órácskái:tn.i. /kacsa, liba/ csőrével vízben v. iszapban turkál 
préda:mn. pazarló, anyagi javakkal könnyen bánó személy 

prédaságifn. pazarlás
"Látnád azt a prédaságot, ami ott van! iSind önfelé úszik a gabona." 

pregacsakötő: 1. ruházat 

prézli:fn. zsemlyemorzsa
"Nem mindég vögyük, néha úgy csinájuk a prézlit száraz kinyérbű." 

Sz.:prézlis /barátfüle, gombóc, nudli/ 

orézsaitál:tn.i. feleslegesen, sokat beszél 
"Né prézsmitáj, hanem fogjá hozá !" 

pr-ics v. prücsifn. deszkából készített fekvőhely 

t:rivátin:hsz. egyénileg, nem hivatalosan
"Az OTI-Ъа vótá a röndölésin vagy privátin?" 

prosekció v. ncoséeiosfa. /vall./ zaráadokmenet
"Nem sokan möntek a prosekcijóva a káponáhó, mindönki biciglive 

vagy kocsivá mén." 

provola:fn. /elav./ l.gudura 

pruszlik:±3B. 1. ruházat 

prüccsösnadrág: 1. ruházat
pucái:ts.i. magjától megtisztít, limagoz /csonthéjas gyümölcsöt/ 

"Lekvárfőzéskó előte való este öszegyütünk szívát pucáni."
Öz.:pucálás

2puckos:mn. olyan, amiben pucok van 

"Mé mégé puckos az órod!"
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рисок:1 fn. /puckot, -кок/ vakondok
рисокfa. az orrban megsürüsödő, szilárddá váló váladék 

pucoktúrás:fn. a vakondok által fölturt kis földkupac
Megj.: Ennek földjét mázolásra használták, mivel szurkos, fekete 

föld.
pudár:fa. /—t, -ok/ szőlőcsősz

Megj.: кeadszerint idősebb ember volt, akit a gazdák maguk vá
lasztottak szőlőjük őrzésére ж nyilvános összejövetelen az ajánl
kozók közül.Egy- egy összefüggő táblában lo-lá gazda szőlőjét 

őrizték ketten.Megbízatásuk meggyéréstől szüretig tartott.haj
nal tói késő estig járták a szőlőket, egyikük rendszerint kint is 

aludt a gunyhóban.Sipjelekkel jelezték egymásnak, hogy hol tar
tózkodnak, no meg ezzel a ±5 lopni száadlkozókat is riasztották. 

Az utak kereszteződését és a szőlők szélső sorát botjukkal pár
huzamos vonalakkal meghuzgálták, hogy minden lábnyomot ellenő
rizhessenek, meg a gazdáknak ezzel is jelezzék jelenlétüket, 

ö.: -bér
oudvásiian. taplós

:,I7em csoda, hogy nem akart terimni a dijófa, a közepe tiszta 

pudvás.”
púpozott:mn. igenév megpupozva

"Tőgyé bele három púpozott kanál cukrot!” 

curdé: i *n. 1.cigánygyerek 

2.meztelen kisgyerek 

Furácsikihn. Dűlőnév a külső határban. 
porut:ya:mn. koszos, rendetlen

"Hogy tunak ijen purutya asszontú megvöni valamit!” 

purnt.yaságifn. piszok, rendetlenség
”Ujan purutyaságot nem látam még, mind ami nálik van.” 

pasinka:fn. ki nem pattogott, sült szemek a kukorica pattogatásakor 

puska: 1. kocsi
pusztos:mn. eleven, rakoncátlan /gyerek/

”A Józsika csoda pusztos gyerök vöt!”

I
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R

ráad,ia az ijesztöt:kif. az indokoltnál jobban megijeszt v. indoko
latlanul ijeszt
“Rám ata a bolondos az ijesztőt avá ja jajgatása.'* 

rác:fn. és mn. szerb, délszláv 

"L'usnaki rác menyecskét vöt é." 

rabiócska:fn. rabló-pandúr gyermekjáték 

ráf: 1. kocsi
ráfacsarodikxtn.i. vonakodva bár, de rákényszerül vmire, igénybe 

vesz vmit
"Llősző nem akarta mé'göni, de aztán csak ráfacsarodot." 

ráfos kocsi: 1. kocsi

ragasztó:fn. 1.ragasztószer 

2.ajtó, ablak kerete
"Csak az ajtót kőne kicseréni, a ragasztója még jó." 

rág/óz:tn.i. 1.képes elfogyasztani
"Két nagy disznót vágtunk, de azé rágyőztünk, nem mönt belüle 

kárba sémi."
2.képes elvégezni /munkát/
"ík ketten csináták a maitért, ém magam hortam a téglát, mégis 

rágyőztem."
ráhág:tn.i. rálép viliire

"Же mony a jászóhó, mer rá talál hágni a tehén a lábodra!" 

ra,icsúroz:tn.i. /gyermekek csoportja/ nagy lármával hancurozik 

"Jemvtrülük nyugoni, mindég itt rajcsúroznak."
Rájkóthn. Legelő. 
rá.ion — rágiTün: tn.i.

1.ráilleszkedik vmire mint a maga helyére
"hem ijen magos löaz.üre rágyün még két sor tégla."
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2. kedvezőtlenül, károsan meglep vmit
"Lösz harmadik szödés is, ha rá nem gyün a fagy."
3. erőt vest rajta vrai, kényszerítő erővel elfog vmi vkit 

"Ha rágyün a möhetaék, akkó neki nincs sürgős dóga.”
4. ráeszmél vmire, megtalálja a megoldást, az okot 

"Rágyütem, hogy mé akart mind önerőn Bajára möni."
rajzszeg - ra.iazögtfn. rövid, nagy és lapos fejű szög 

rakat:fn. /-ot/ az a famennyiség, amelyet egy kocsi egyszerre fel
rak
"A biztonság kedvijé vötem még egy rakat fát." 

rákeritsts.i. úgy intézi, hogy sor kerüljön vmire
"A hétön má rákerítöm a sort, hogy éjusak Bj ja jl3."

Rákos:hn. Dülőnévx a külső határban. 

rakottsnorhelt: 1. ház
гакзгет - rákszömsfn. apró, félgömb alakú cukorka 

ráma:fa. 1.keret /kép, tükör/
2.egymásba illő két fakarika a himzeadő amyag kifeszitéaére 

"Jó húz meg a gyócsot a rámába, hogy feszűjön!" 

rámegy - rámán:tn.i. l.a tetejére, felszínére megy 

"^em lehet még rámöni ja fődre, ujan vizes."
2. vmely munkára szorgalommal veti rá magát 
"Pár évje má, hogy rámöntem a disznóhizlalásra."
3. /idő/ szükséges vmire
"Rámönt fé napja a várakozásra, mégse tuta elintézni, amit akart."
4. pénz, vagyon elfogy
"í.lind ön pézünk rámönt a házra."
5*belepusztul vmely betegségbe 

"A Kulinak két disznaja mönt rá a járvánra." 

rámpasfn. töltésfeljáró 

ráncoskas 1. ruházat
ránehezködiksvh.i. testsúlyával ránehezedik vmire 

"Csak jó nehezkögy rám, máj odavezetlek a mosdóhó." 

rántásoslepénysfn. cukrozott, paprika nélküli rántással leöntött 

lepény
rántólábos:fn. rántás készítésére használt kis lábon 

rantottlevessfn. föleresztett rántásból készült leves 

ráparanc3Óls fcn.i. erősen megparancsol vmit
"Ráparaacsótam, hogy ne fogagyon e tülük sémit."
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rárit;akodik:tn.i. rárivall, szidalmaz
"Ilalotad véna, hogy ráripakodot a gyerökre, amé a macskává jácot.” 

rászánífcs.i. 1«elhatározza ma-át vmire
"Végre ü jis rászánta magát, hogy möoyünk i orvoshó,"
2,bizonyos pénzösszeget ráfordit vmire
"Még rászánok náhány ezrest a házra, aztán be van fejezve!”
3*id5t, fáradságot fordit vraire
"Híjába szántam rá ja napom, nem tntam elintézni,"

Rasztovásshn, Dűlőnév a külső határban, 

rátáknál:ts.i. ráerőszakol
"Elsőbb senki se akarta tüle megvöni, de aztán csak rátukmáta 

egy rími embörré."
rebös^et:ts.i, félig nyíltan, félig titokban terjeszt 

"Azt rebösgetik, hogy ékésött má nálik a lakodalxom," 

receifn, csipkeszegély 4
"Tőgyé az újára még a nyakára récét,”
Sz,:recés

recent — receftifn. orvosi vény 

régente - régönte:ház. a régebbi időkben, egykor 

"Régönte más világ vót, nem úgy min most," 

reggel - гогжё:asz, és fn,
1. hsz. a napfelekkelte utáni időben 

"Fekügy le, mer rögge nem bírsz főkeni,"
2, fn, a nappalnak a napfelkeltét követő szakasza 

"Igaz, hogy tavaszodik, de ja röggelök még hidegök."
reggelente- röggelönte:hsz. reggelenként

"Röggelönte ara ébredők, hogy fáratabb vagyok, mind amikó lefe- 

kütem."
Régi—kút:im. Dűlőnév a külső határban.
Régi—szőlők :Im,
régóta - rógúta:hsz. hosszú idő óta 

"IJagyon. régúta nem vótam nálik,” 

rend - rönd:fn. 1.tárgyaknak célszerű elhelyezése ill. állapota 

"Akármiké bemöhec hozájuk, ott mindég rönd van,”
2, vaely cselekvés v. történés lefolyásának megszabott sora 

"Máj meglősz ez is a maga röngye szerint."
3, vaely szabályok összessége, amelyet mindenkinek követnie kell 
"Csak ne pártód, hogy nem vacsorát.Máj megtanuja, hogy mi ja rönd."
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4.az egy suhintással levágott gabona sora 

rendes náv — rondos név:fn. igazi családnév
Megj.iA зок azonos családnév miatt általános a ragadványnevek 

használata.innek következtében a családnév szinte feledésbe megy. 
"hirtelen nem is tudom, mi ja röndös neve.” 

reménykedik - reméaködik:tn.i. önmagát biztatva hi3z vminek a meg
valósulásban
"Má csak aba reménködött, hogy azt az egyet nem vöszi e a jóisten." 

repce:fn. vadrepce
"Csal úgy virít a repce ja krumplijukba." 

reneazt - replszt:ts.i. okozza, hogy vmi repedjen 

"Repíszé ed darab papírt, hadd tőgyem bele!" 

repö£st:ts.i. csikókra tép
"Miké szütünk, estónkint rongyofcr repögettünk roagypokrócnak." 

repuskál:tn.i. 1./madárfióka/ röpköd, a repülést gyakorolja 

2.átv. kisbaba a két kezével repes 

"Úgy egyönyörkötem bene, ahogy a kocsiba ró'puskát." 

rest - röstsmn. Iu3ta, tunya, fáradságot kerülő
"Még ara jis rost, hogy einönyön vxáé, inkább nem iszik." 

részéből - részibd:hsz. a termés v. haszon egy részéért 

"Fézé nem válólom 5, de részibu kiszödöm a fákat." 

részem - rászöfttmn. szeszesital hatása alatt álló 

"Uem szívehetőm a rószög embört." 

rxxn Sz. srészögös, részögosködik
rAszdföid - része&fodifn. a termés egy részéért müveit föld 

részesgéntfn. /elav./ az elcsépelt gabona egy részéért dolgozó
cséplőgép

reszkéi - reckirrfn. kockázat
"Reckír kin hani écakára a fődön a kukuricát."
Sz.sreckíroz

reszket - röszkedstn.i. 1./ember v. állat/ erősen remeg 

"úgy fázok, röszked mindön porcikáa."
2.átv. nagyon fél
"Mit kő úgy röszkeni egy foghuzástu?" 

retek - retökífa. 1.konyhakerti gumóe növény 

2*átv. testen lévő vastag kosz
"Mikó mostá fület, nyakat?Csupa retök a füled möge."
Sz.sretkös
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reterát:fa« /ör./ kezdetleges árnyékszék
rétesliszfcifn. legfinomabb minőségű búzaliszt, amely rétes készí

tésére alkalmas
ré tesvivő-vaaárnao: 1. lakod alxoa.
Rétillető;hn. Legelő* 

rettentshsz. nagyon
”Kem vét itthun az em'bör.Éjé éccő csak ara ébredők, mindha va
laki járna az udvaron^Rettent mégijetem." 

retryerutya:fn. /ált-ban birt.az.raggal/ rokonság, hozzátartozó 

"Könnyen öszeszödi a retyerutyáját, mer se gyerökiik, se testvér
be sincs egyiknek se.” 

rév - r&:fn. /rébe, rét/ l.vizi átkelőhely
”A süközdi réné jártunk át kompé tuladunára erdőre.”
2.hajóállomás
”A csanádi réjig kocsivá möntünk, onan hajóvá Mohácsig,” 

rézsleje:fn. pálinkafőzéskor az első, finomitatlan párlat 

rezesbanda v. rezesöksfn. rézfuvosokou játszó zenekar 

Tagjai: friglis: szólamvezető trombitás 

kontrásí trombitás 

caridomos:tubán játszó /2 fő/ 

k&anátos:k3± klarinéton játszó 

bőgős:basszustubán játszó 

nagydobos:
rézsutshsz. ferdén, átlós irányban 

ridlkülsfn. női kézitáska
"Még a mama jis vött ridikült, jó ha mén valahová.” 

rifkexfn. pajkos, felnőtteket utánozó kislány 

rifilisfn. retesz 

rioityára: hs z . sok apró darabra 

riüo-ropprax naz. egykettőre
!fKésén értünk haza, ripropra kölöt valami vacsorát csinánom.” 

rokkasfa. lábbal hajtott háziipari fonóeszköz 

bába:az orsót tartó alaktrészek
hajtózsineg:a rokka kerekét és orsóját összekötő páros zsineg 

istók:a kereket hajtó átviteli rész 

kapcsok:az orsó szárnyán lévő fogak 

karfa:a azöszfát rató alkatrész
orsőazarny:az orsót ü alakban körülvevő szárny, amelyen a kapcsok

vannak
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PÖrg:őrokka:lábbal működtetett kerekes rokka /csak szembeállításban 

ísználatos, egyébként csak rokka/ 

rokkaködök:az orsó állítására szolgálókra kis fogantyú 

szöszfa: erre tekerik a kendert v* gyapjút
vendégkarika: az orsó melletti tárcsa, amelyre a hajtózyineg kerül 

rokon - rokony:fn. /-nyok, -nya/ közös elődöktől származó személyek 

rokonság:fn. a rokonok összessége 

áng/i:nem vér szerinti nőrokon 

bácsika: nagybácsi 
dédi. dédike: dédnagyanya 

dédioaoa: dédnagyapa 

édösszülém:/ör./ édesanyám
it>a:/csak egyes ев-ban, birt.sz.rágós alakban/ após 

körösztanya: az a nő, aki kereaateléskor az újszülöttet* ke
resztvíz alá tartja

к orosztana: az a férfi, aki kereszteléskor az újszülöttet ke
resztvíz alá tartja
köröszfi: /keresztszülő szempontjából/ az a fiú, akinek ő a ke
resztanyja v. keresztapja

körősztlány:/ált—ban birt. sz.raggal/ az a leány, akinek ő a ke
resztanyja v, keresztapja 

kisbácsi: unokábaty
kisebbik uram: a férj öccse a feleség szempontjából 
kisaene: a nagynéni lánya, unokanővér 

komi, komika: keresztkoma
mamika:/csak egyes sz* első sz—ü birt. sz.raggal/ édesanya 

nagymama: nagyanya 

nagy nana: nagypapa
napa:/csak egyes sz-ban, birt. sz^raggal/ a férj anyja /a feleség 

szempontjából/
nász: a házastársak valamelyikének ap$a a másik háza3társ szülei 
számára
mtissx nászasszony: vmelyik házastárs anyja a másik házas társ szü
lei szempontjából 

nene. néniké: nagynéni 
ómaaa:/rit^c./ nagyanya 

6papa:/ritk./ nagyapa
öcskös: fiatalabb fiútestvér v. unokatestvér
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öremanya: nagyanya 

ore;;;a-pa: nagyapa 

ör a' mama: nagyanya 

öregaa-pa: nagyapa
öreaaáaz:/szülők szempontjából/ gyermekük házastársának nagyapja 

öregszülés/birt. sz.raggal/ nagyanya 

sógor; nem vér szerinti férfirokon
sógorasszony: a nemzetségbe házasság révén bekerült nem vér sze
rinti nőrokon 

szüliket nagyanya 

szüle:/ritk./ nagyanya
unoka - опока; a szülők vmelyik gyermekének gyermeke 

unokatestvér - onokatestvér: két testvér gyermeke egymáshoz való 

viszonylatában
róla - rulashsz. /rulam, -d# -nk,-tok, -uk/ a személyraggal meg

jelölt V, az előzményekből ismert személyről, tárgyról 
"Húz le rula a dunyhát, máj főkéi!” 

roló:fn> vászonredőny, redőny 

rongypokróc:fn. rongyból házilag szőtt szőnyeg 

rovás:fn. l.hiba, adósság, bűn számon tartása
Ide nem mer gyüni, tugya, hogy sok van a rovásán,”

2,/ásott kút/ föld feletti része
'"Tűnkre mentek a kutak a határba, soknak a rovása sincs meg." 

rozsa - rúzsaifn, 1.kerti disznövény, ill. ennek virága 

2.átv. az öntözőkanna rózsája
rózsakromolj - rúzsakraanlixfn. vöröses gumóju étkezési burgonya 

rozsás - rúzsás;mn. l.a rózsa virágjához hasonló festett mintájú 

"Hálnak rózsás fékető vót a divat."
2.átv. derűt, vidámságot sugárzó 

"áfélkó má nagyon rúzsás hangulatba vótak.” 

rozsaszLi — rúzsasain:ma. rózsaszínű
"jgön szép rózsaszín selmöt láttam, de ja lánnak nem tecöt." 

rozslánp? v. ro3sele.ie:fn. 2>-3o /Ö-га őrölt finom rozsliszt 

rőfos:/elay./ méterárus
röntgen - röggönytfn« röntgensugárral történő átvilágítás 

"Hküte az orvos röggönyre jis Bajára." 

rőrike: 1. ruházat

tf TI
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rudalókötél:fn. erős, vastag kötél a gabona, széna és szalma le
kötésére hordáskor 

rúdszára:/: 1. kocsi 
ruharéz:fa. sok ruhát elnyüvő 

"Se*ruharéz!H/gy ereknek/ 
ruházat, ruházkodás:
aranfiii-gő: arany v. aranyozott fülönfüggő 

csarapa: posztóbői vagy kötött gyapjúból készült lábbeli vászon 

v. vékony bőrtalppal 
bajkó:/elav./ férfi kabát
bandzsur:/elav./ férfi nagykabát, hátul kettős szárnnyal, fodorral 
diszitve

bársonkabát: bársonyból készült rövid női kabát 
bérsonvirártü кundo: selyeeemkendő, amelyet nagyméretű, szines 

bársony virágok diszitenek
bekecs: birkabőrből készült, ujjatlan, rövid férfi v. női felső
ruha

beliner/kendő/: gyapjúból v. teveszőrből készült nagyméretű, vas
tag kendő, a nők téli felső ruhadarabja 

bibbancsos harianyas/elav./ vastag női harisnya, amelyet szines 

pamutbütykök diszitenek 

buadássapka: prémből készült kucsma 

derékazi.i: nadrágszig
faros:mn. olyan nő, aki sok bőszoknyát vesz fel és tárnit köt, 

hogy minél szélesebb legyen csipőben 

fehérszoknya:ünnet)i alkalmakkor hordott alsószoknya 

í^egj.:Gyolcsból készült, alján singleléssel.Igen keménynek kel
lett lennie, hogy szépen tartsa a felsőszoknyákat.-zért keményí
tőbe mártás után, szárítás nélkül vasalták.Ezt nevezték nyersből 
vasalásnak.

fe.lrevaló kendő: fejkendő
fékető: virágos selyemből készült főkőtő, aranycsipke díszítés
sel az elején és a farkán.
.égj.: 2 volt az asszonnyá válás szimbóluma*Ezzel kontyolták fel 

az ujmenyecskét lakodalomban éjfálkor.Honepi alkalmakkor az asz- 

szouyok nem kendőt, hanem féketőt viseltek idősebb korukig. 

festőüng: kékfestő anyagból készült női ing
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fog:fn. a szoknia alfára varrott fürészfog alakú koptató 

fuszekli: gyapjúból kötött, fél lábszárig érő férfizokai 
fülesfékető: az alsóféketőt megelőző kontykendő 

Megj.:Hátul a tarkóu kötötték meg, s a kötés két szára fül- 

szeríien elállt.Áz I* világháborúig általánosan hordott, azóta 

csak öregasszonyok viselik, de egyre ritkábban. 

fíízőabocskort/elav./ öregemberek téli lábbelije 

gat.va: férfi alsónadrág 

Ö.ibő-, klott-, rövid-, vászon- 

gyócsüng: gyolcsból varrott ing /férfi v. női/ 

hétköznapló: hétköznapon viselt felsőruha 

hétköznaplós: " 

hosszukabát: térden alul érő télikabát
ingbátya:/elav./ az ing tetején hordott férfi ruhadarab, amely 

posztóból késfcült, magas nyakú, alján fodorral, ujjain rózsa- 

diszitéssel.
ingváll: vászonból v. gyolcsból kész ilt slingelt női ing 

knncabocskor:/elav./ öregek lábra tekert szíjból álló nyári láb
belije

klumpa: hegyes orrú facipő 

kötő: kötény
ö.: mejes-, bársony-, selöm-, pregacsa-
laksa: a fejkendőbe tett keménypapír, amely a kendő tartását biz
tosítja

lázsiás: lányok nyakban hordott ékszere 

Megj.: Középen volt az un. nagylázsiás, kétoldalt kövekből ki
sebb lázsiások.A módosabbakén a kövek ezüstbe voltak foglalva, 

másokén csak utánzatba.A lázsiást általában a legény vette el
jegyzési ajándékul. 

mackó: tréningruha, melegitő 

ö.: -nadrág, -fölső 

aamusz: 1.сзагара
„-..1 , ЦА g n,TfflgyyKpBffiS !gTT

me.ieskötő: nyakba akasztható kötény, amely a mellett is beborítja 

Megj.: Lakodalomban a felszolgáló asszonyok, férfiak ma is egy
aránt viselik.Lz mindig fehér, rendszerint slingelt.Régebben a 

gazdák etetéskor, ház körüli munkában is viselték kék anyagból.

« It ff

N
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nagykendő: gyapjúból készült nagyméretű kendő, amely a nők téli 

felső ruhadarabja
nyakra való kendő:/elav./ a két vállon átvetett, hátul megkötött 
selyemkendő

pöndő: női fehérnemű, vászonból készült legalsó szoknya
házilag szőtt, szines, keresztcsikozásu kötény 

aruszlik: ujjatlan, rövid aljú, gyapjúból kötött női mellény, 

amelyet a blúz fölött viselnek 

-ürűccaösnadrág:/ritk./ bricseasz nadrág
ráncoska:/elav./ rövid aljú női blúz, sok ráncba szedve a mellnél, 

nyakig begombolva, derékban szabadon lógott 

röpike: >£elav./ a blúz elődje*Valamivel derékon alul ért, derék
ban madzaggal átkötve, ujja bársonyból, diszitéssel.üregek a 

blúzt mai is nevezik röpikének is. 

selömkendő: selyemből készült fejkendő 

stumpándli: széles gumigyűrű a női harisnya rögzítésére 

szán.Jár: saru, könnyű nyári lábbeli 
szVettér: hosszú ujju férfi v. női pulóver
térnékendő:/elav./ a röpike tetején hordott vékony, hosszú rojtu 

kendő, arojt fölött rózsakoszoruval 
träger: férfi nadrágtartó 

кашйкж tunika:/ritk./ szűk női ruha
tűrni: a női derék vastagitanára szolgáló vastag, házilag készí
tett öv

vizitli: meleg, vattával bélelt rövid aljú női kabát, alján fo
dorral, öregasszonyok még elvétve hordják.
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S

saccsfn. becslés
"Csak úgy saccra Jis megvan anyi." 

saccólita.i. 1,számszerűleg becsül 
"Na, menyire saccőlod a disznót?"
2.gondol, vél
"ügy saccólom, hogy hónap iJenkorig kész is löszünk," 

sa,1áta:fn. /ritk,/
1. fejssaláta
2. savanyúság
"Csinájak káposztásaJátát a húshó?" 

sa.itár:fn, /-t,-Ja/ egyfülü csücsös fejőedény 

Ságodshn. Dűlőnév a belső határban.
MegJ.íA török időkig önálló község volt, de a hódoltság alatt 

elpusztult
Ságodi körösztihn. Az egykori temető e körül volt.
Ságod széle:hn.
sámedli v, sámli:fn. zsámoly
saoa.ikatfn. /ált-ban birt. sz.raggal/

1. /kacsa, liba/ lábának uszonya
"Mi Ja libájid Jele? — Joblábán a széső sapajkája./ti. be van 

hasitva/
2, átv. emberi láb /tréf./
"Vid inén a sapajkájidat!"

sá^itkozikitn.i. sopánkodik, méltatlankodik
"Nem kő Jám éhini neki mindönt, amit mond, mindég csak sápít- 

kozik."
sárgérénda: 1. ház 

sar.iúifn, utoljára kaszált fü
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l.a kocsi két végét elzáró rácsszerü, haj-saroglya - sarágnasfn.
Ütött szerkezet 
első —, hátsó —
2.ráesszéróién összeszögelt lésekből álló udvari v. kerti ajtó 

"Uyiva hatad a sarágját, begyütek a csibék.”
5. a jászol fölötti rács alakú etető a szálaatakarmányok számára 

saráról;/avessző: 1. kocsi
sár árépa:fn. sárgás gyökerű kerti répafajta
sarló - sallósfn. a levágott gabona felszedésére szolgáló rövid

nyelű, félkor alakú pengéjű eszköz 

sasóka: 1. kocsi 
sátorгfn. l.ponyva

’’Éterítötük a 3átort a fa alá, ősz jó teleráztuk epörré.”
2.ponyvából készült fedél

"Amijuta lebontoták a kulturt, a kocsma udvarán csinának sátort 

a lakodalmakba.”
savanyú - savacr/ó:mn. l.az ecet, a citrom izéhez hasonló 

"he savanyó borod van!”
2.átv. kedvetlen, rosszkedvű
"Mé vágsz ujan savanyó pofát, mind akinek nem jutott dinnyefőd?" 

3z•ssavanyóság, savanyxt
- sebösí^an. olyan, amelyen seb van, sérült 

"Sebös kézzé né had, hogy vízbe nyúkájón." 

sebes - sebösmn. gyorsan mozgó
"A hunéba nem ajálatos füröni, mer ügön sebös a fojása." 

Sebös-fokihn. Lassú vízfolyás a belső határban.
Sébösfokl-hldshn.
sebhely - sebhelsfn. a seb gyógyulása után maradó heg

"Ség most is lácik a lábán a sebbel, ahun a kutya mégharapta." 

seftel - séftőlstn.i. üzletel
"Világ életibe nem dógozott, csak séftőt mindég valamivé.” 

sehol - sehuaíhsz. egyik helyen sem
"Hová tötétök a fogót?3ehun nem találom.” 

sehonnan - söliunanrhsz. semmiféle helyről
"A sze'gényembör sehunaa nem várhat segícségöt.” 

selyem - aelöm:fn. /selmöt, -к/
l.a selyamhernyó gubójából szőtt kelme

sebes

\
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2,jelzői haszn. selyemből készült
ö.: -kendő, -fékető, -harisnya, -paplan, -szoknya, -ruha 

aé fé-, gép-, hernyó-, ayess- 

aelyeacukor — selömcukorsfn, cukorkafajta 

selyemgubó - selömgubóafiu a selyemhernyó gübója 

selyemhernyó - solömhernyó:fn. a selyemlepke hernyója 

selyemkendő: 1* ruházat
semelyik - semeliksnévm. két v. több dolog, személy közül egyik 

sem
"Mégpróbátam töbet is, de semelik зё vót jó*** 

sealkeгfa, vékony pertliféle ruhák diszitésére
sétáló:fa. /csak egyes 3z.J,sz-ü birt.sz.raggal/ a falióra ingája 

sezlon — sezlon/:fn, támlátlan, kárpitozott heverő 

sibársfn. /-t/ hat-nyolc szál vesszőből font korbács, szalagokkal 
di3zitve, a sibárolás eszköze
Hr.sdecember 2ö-át, Aprószentek napját 3ibár napjának nevezik, 

sibárólstn.i. suprikál
■ír.s A sibárral fölszerelt gyerekek december 2ö-án délelőtt 

felkeresik a rokon- és szomszédasszonyokat, lányokat,A követ
kező mondóka közben megsibárolják őket*
"Sibarinca, ladinca, hányán vannak az aprószentök a sarokba? 

-Száznegyvennégyezren,
-Feje se fájjon, keze se fájjon, lába se fájjon!"- s eközben 

az шкк± ealitett testrészt sibárolják.A sibárolók jutalmul 
pénzt kapnak.A legények csoportosan, kötéllel vagy nadrágszij- 

jal járják végig a lányos hazakat,Az alapos sibárolás jutalma
ként megvendégelik őket.be másnap, dec, 29-én у a lányoknak, 
asszonyoknak van joga visszaadni az előző napon kapottakat, 

sifonérifn, egyajtós, fölül polcos ruhásszekrény 

síkárkefe:fn. erős szálú súrolókefe 

Sikosgörönd:hn. Dűlőnév а Ъе1зо határban, 

sillerbor:fn, a ledarált szőlőről azonnal leszűrt szinbor 

síaaliszt:fn, 0 q jelű liszt 

símitókanál:fn. kőmüveskanál 
simlisfn, ellenző, simléder 

Sz,ssimlis
singsfn, l*a kocsi kerekére húzott abroncs

2,vaskarika, amellyel a gyerkek karikáznak, singeznek
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singözik:tn.i. vaskarikát hajt maga előtt futás közben

i;Iegj,:Fiuk játéka, :Lgy 7o-öo cm átmérőjű vaskarikát egy rövid 

botdarabbal ütögetve futás közben maguk előtt hajtanak,
Sz,ssingezés 

Sinkit:/görönd :hn, 

sit.vakrfn, /tréf,/ sapka

smakkól: tn,i, izük, tetszik
"Щ. jazf nem smakkól a szalona?" 

skatulya — katulasfn. kisebb papirdoboz 

3linkel - siqglől:tn,i. gépen himez
Sz.isinglőt /lepedő, üng, szoknya, vánkus/ 

sóbalébesnm. rántás nélküli, zsirtalan 

sóbalébe bab, krumplilebes
sodrófa:fn, vékony rúd a tészta nyújtására, nyujtófa 

sógor, sógorasszonv: 1. rokonság 

sokáihsz. 1.hosszú ideig, sokáig 

"Hun marad má ijen soká?"
2.sokára, hosszú idő múlva 

"Soká lösz az, mire kinyögjük az adóságot." 

sonka;fn. a sertés pácolt, füstölt combja 

első -, hátsó-, húsvéti -, 

sóskutúsfn. fából készült sótarto 

sótipamuksfn. gyapotfonál
so vány oo; ácsa :fn, zsír nélküli, egyben sütött vastagabb sülttészta 

söprüifn. /-t,-je/ 1,növényi szálakból készített nyeles eszköz
a szemét összehúzására 

Ö.s cirok-, kóró-, toll- 

2,borseprő
sörélesztő: 1, kexiyérsütés 

sötét - síi tét «nn, és fn,
1, mn. fényben, világosságban szűkölködő
"iáé nem gyúc villant, it üsz a sütét szobába?"
2, fn, a fény teljes hiánya, sötétség
"Késérjé magam nem merők 4 hazamon! ebe ja síitétbe," 

ö,:-baraa, -kék, -szürke, -ződ 

sötétedés - sütétödésifn. sötétté válás
"emöhec jácani, de sütétödésig gyere haza!"
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sötétedik - sütétodik:tn.i. l.alkonyodik
"Ijenkó télön korán sütétödik, nem sok aindönt lehet csináai 
délután*”
2.vmi fokozatosan sötéteboé válik
"Ilem nagyon érdemes eliadúni, mer nagyon sütétödik a Duna felü.” 

sötétes - sütéfeesimn, sötétbe hajló, kissé sötét 

"Mé jó sütéte3 löt, mire kész lötünk.” 

spárg;a:fn* madzad 

ö* spaprika-
sporhéltifn. takaréktüzhely

ö.s -csév
srófnúzósfn* /rég./ csavarhuzó 

staffirung - staféruaeifn. kelengye
”ílég iskolába jár, de má mégvöték neki a staferungot*”

3taniszli:fn. papírzacskó
stelázsi - telázsisfn. polcos állvány edények tárolására 

stósz - stócífn. függőleges rakás 

”Az ölfát szokjuk stócba rakni,” 

stráfkocsi: 1* kocsi
strajfasfn. az állatokat egymástól elválasztó vízszintes fa az 

istállóban
stumrándli: 1* ruházat
subiak у. suolótifn. három nagy fiókos bútordarab a ruha tárolására 

sudárkozikitn.i. hizelegve megkörnyékez
”Adig súaárkozott körülötem, még fő nem vötem az ölembe.'Vgyerek/ 

summa:fn* pénzösszeg
"Bizony elég szép summát kő kifizetni ja mestörnek, mire kész 

a ház.”
süket:mn. nem halló
Büközdihn. A község neve a helyiek ejtése szerint 

Sz•:süközdiek
4iközdök:hn. Dűlőnév a belső határban. 

süldő - sűdősfn. /-t,-je/ fiatal disznó
"Malacokat nem érdemös tartani, inkább vöszök tavasszá húrom 

sudőt.”
süldöláixv - siídölánLVifn. /öv»/ kamaszlány

”Még ujan südőlány vótam, amikó észegődtera hónaposnak az ura- 

dalomhó."
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síire le :fn« folyadék v« étel sűrű alja 

sűrű:mn« egymáshoz közeli
"le csinád ijen sűrűre a lukakat!"
Szí.:"Vele/d/ is sűrűbb, de nem több*" 

sűrűbab:fa« babfőzelék 

sürükrurnol!:fn. krumplifőzelék 

sütheqyőstnm« alkonyodé, de még világos
"lem tudom, hány óra lehetött, de még jó süthenyős vét, miké 

elindútunk haza«" 

sütőabrosz: 1. kenyérsütés 

sűtőlauát: 1. kenyérsütés 

sŰtőtekavő: 1« kenyérsütés
süvéa.vkér 1 fcé3:fn« fűzfavesszőből font kerítés 

svarkliifn« disznósajt
svercől:tn«i« értit, élelmet cserélve haszonra tesz szert

i .

í
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Sz

azabadkatlany: 1* ház 

s z abadkéiaéiLY: 1. ház
szabályos - szabá.ios:an. /-an/ l.hiba, rendellenesség nélküli 

"Születése úta ujan szép szabájos feje van,'1 
2.valóságos
"Szabájósán öszevesztek egy semiségön.” 

szaftifn. /—ot, -ja/ a paprikáshus, pörkölt leve 

Sz,:szaftos
szagosvizifn, /ör,/ kölniviz 

szxáksfn, 1.nyeles meritőháló
2.hosszú, keskeny, köralaku drózperemü haltartó háló 

2.kötött női szatyor 

szakajtó: 1, kenyérsütés 

szaka.] borulna: 1* kenyérsütés 

szakasztott:mn. épp olyan, ugyanolyan 

"Sz a gyerök szakasztot az apja." 

szaka.ltáe: 1. kenyérsütés
szalajtitn.i. 1,kerékpár fogaskereke пега fog

"Dombnak ne mony vele, mer úgyse bírsz főmöni, szaiajt," 

2,átv. Szí.:"Szalajt az esze" = feledékeny 

szálas:mn. jól megtermett
Szí. :”ü-mbör köl oda, szálas, válás,

"em ijen taknyos, nyálas." 

szalicil - szaliciatfn. szalicilsav
szálka - szákasfn. 1.fadarabról leváló hegyes szilánk 

"Piszkéd ki ja szákét az újambÚ!"
2.vékony halcsont
"Vigyáz, néhogy aégakagyon a száka a torkodba!"

\
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szálkás-» szákás:mn. l.gyalulatlan, érdes felületű 

2.olyan hal, amelyben зок a szálka 

"A keszeget nem nagyon szeresük, mer ügön szákás."
3.olyan hüvelyes, amelynek szálkája van

• пйгл
" “íízd ám meg, hogy^szákás-e a ződbabja!"
4.sovány /hús/
"Minyája csak a szákás húst keresi a paprikásba." 

szalmaszék:fn. /-öt,-ok,-je/ kukoricacsuhéból font ülőkéjü szék 

"Ide nem sok mindönt hozott.A sublakját, egy ágyat, asztalt 

meg két szalmaszéköt." 

szalmazsák: 1. ágy
szaloncukor - szallancukor:Ün.karácsonyfa díszítésére használt 

díszes csomagolású cukor 

szalonnás:mn. a sülétlen kenyér ragadós tésztája 

szamár pad:fn. /elav./ az iskolában az első pad, ahová a leggyen- 

gébo tanulókat ültették 

szamártüsokén. szúrós, tüskés gyomnövény 

szanáár: 1. ruházat
szánkó:fti. havas, jeges talajon használt csúszó jármű 

/emberi v. állati erővel vontatva" 

szánkózik:tn.i. l.lófogatu szánon utazik
2.kézzel húzható szánon lejtőn lefelé csuszák 

"Az oaokám négy éves, de nem is szánkózott, mer sose* vót hó." 

ázántósha. Puszta űusnok irányáoaa. 

ozántói-hícUhn. 
száoa:fn. /-át,-ák/ apró hal

"Még egy szápát se tatunk fogni egész nap." 

azaporátlan:inn. l.nem kiadós /étel/
"Két kécsát is vágtam, mer sutén nagyon szaporátlan."
2.kevés eredménnyel járó, aprólékos /munka/
"líem szívesen mék paprikát kapáni, mer nagyon szaporátlan munka." 

szappan - szappany:fn. mosáshoz, tisztálkodáshoz használt tiszti- 

tóeszkö*
ö.sházi-, szagos-; Sz.:szappanyos, szappanyoz 

szapu:fn. egy darab fából faragptt kanálszerű eszköz a ladikban 

a viz kimérésére
szárazmalomén, /elav./ a ló erejével működtetett gabonaőrlő be

rendezés



szárazaiegfty - szárazmógytfn# napon aszalt meggy 

szárazságrfn. hosszabb ideig tartó esőhiány
"Ijen szárazsággá csoda, hogy mlndön ki nem pusztát#'* 

szárazszilva - szárazszlva:fn. napon aszalt szilva
;;!egj.tA meggyet, szilvát az. un. éleaztőszáritón aszalták na- 

pon.Fogyasztották szárazon is, de karácsony estédén 

megfőzték, a levét leszűrték, s úgy fogyasztották#Újabban a 

befőzés kiszorította ezt a tartósítási módot# 

száraztészta:fn# különféle Ízesítővel meghintett főtt tészta 

"kbédre főzök egy kis levest még száraztésztát.*’ 
szárízékifn# a kukoricaszár lerágott kórója

Alegj#»Fűtésre és palántás kószitésére használták föl# 

szárkáp:fn. kévébe kötött és összerakott kukoricaszár a szántó
földön

szármas fn• /-át,-ák/ 

lékét csavarják 

**Savanyókáposztám van, csak szármát kő fóráznom."
2.darált hússal és rizzsel megtöltött káposztalevél 

szarmadzatfeifn. szitkozódáébani koránéi többet akaró, felnőttek 

dolgába avatkozó gyerek 

"ITÍd a, mit akar ez a szarmadzagl" 

szárvágókapa:fn# rövid nyelű kis kapa a kukoricaszár kivágására 

szarvalástfn. egy vasvillányi széna v. szalma, amelyet Összehen- 

geritve a rakodó kocsi sarkaira helyeznek, hogy tartsa a rako
mányt

azócskátfa. polyvával, apróra vágott szalmával meghintett szele
telt répa

szécskavágotfn« kézzel hajtott késes vágóeszköz, amellyel a szal
mát apróra vágták

szed - szödíts.i# 1#termést leszakít v. kiás 

krumplit kukuricát -, paprikát -, markot -
2. gyógyszerrel rendszeresen él
"Miúta ezt az uj gyógyszert szödi, azúta kicsit könyeben van."
3. átv. vhonnan vesz, kerít
"Hunan szöted, hogy &k is ott lösznek?"
4*/tárgy nélkül/ ételből kanállal vesz
"Csak szögyé még, ha ízlik!"

vízben

1.káposztáiévá!» amelybe a káposzta bolte-

I
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szedelőzköcíik - 3SQdelözködik»vh.i# holmiját összeszedve indu

lásra készül
"özödelőzkögyetök má, mer miagyá itt lösz a kocsi!" 

szeder - szöűör:fa. /szödröt/ félgömb alakú, fekete szinü savany- 

kas vad gyümölgy
ö#iszodörinda, -levél; Sz#»szödrözik 

szedés - szödéstfa# a szed igével kifejezett cselekvés folyamata 

ö*»krumpli-, kukurica-, paprika-; első-, második - 

szédibabatfn# gyermekjáték
Kegj#» Fiú vagy lány két karját széttárva forogni kezd, s köz
ben mondja» szédibaba, szédi! Addig forog, mig bele nem szédül# 

szegény»mn# és fn#
l.mn# anyagiakban szűkölködő
"A szegény embör mindég a más cselédje vöt."
2*átv# együttérzésre, sajnálatra méltó
"Szegény gyerök as se tutta, melikhő fogjon, anyit parancsótak 

neki#"
3#fn# szegény ember
"A szegénnek azt kölöt nízni, hogy megböc3uje, ha munkáhó jutót#" 

szegényház - ezegénház:fn. szociális otthon
szegényke - szénánké»fn. sajnálatra, együttérzésre méltó kis te

remtés
"fróbáta u szegónkém behajtani ja libákat, de sehogy se sike
reit neki#"

szegénység - azeV:áuaég:fn. a szegény mn-vel kifejezett állapot 

"A szegénség nem szégyön, csak kelemetlen#" 

szé.gvsnkedik - szóg.vönködik;vh.i. szégyent érez 

"Ha, vöd é bátran, ne szégyönkögyl" 

szég.venlet - szégyöllet»fn. /birt# sz,raggal/ szégyenkezés, szégyen 

"Aszitem, ott süjedök é szégyölletömbe, araikó rulad vót szó#" 

szégyenlős - szógyöllőstmn. könnyen szégyenkező, félénk
"üjan szégyöllős, hogy nem vösz ё sémit, ha nincs vele az anya," 

szégyentelen - szégyöntelenimn. szégyent nem ismerő, arcátlan 

szó.1.1 el - szé.ieshaz#
l.különféle helyeken, elszórtan
"Előhúz mindönt, de utána sémit nem rak e, itt hágy széje min
dönt#"
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2.rendetlen állapotban, összevisszaságban
"Má égy hete széji vagyunk, de még mindig nem gyüfcek a mestörök." 

azéVmtmn, állandóan kötekedő, zsörtölődő
"Hogy lehet valaki ijea szekánt, hogy békin nem hagya ja másikat." 

szekér;fa. /szekeret, -e/ ökrökkel /tehenekkel/ vontatott, fából 
készült négykerekű jármű 

szeklroz:ts.i. szóval zaklat, szekál
"Hem lehet tüle nyugta az egész családnak, vaiameliket szakí
ró zni kő neki álandójan."

szél?fn. /szélbe/ a szoknya nagyságénak mértékegysége
"Jz a szoknyám hét szélbe van, dé régön kilenc szeles is vöt."
Sz.sszeles

azólöszuiíim. szeles, meggondolatlan, kapkodó
"Mindőat kéccő kő neki mondani, mer efelejti, ujan széleszű," 

szeleverál:ад. hirtelenkedő, kapkodó, hebehurgya
- szérű»hsa. a szóban forgó dolog 3záioa, oldalt 

"Hun a kislábos? -Ott van szérű a tálázsin," 

szem - szöm»fa. /-ek,-et,-e/
1. ember v, állat látószerve /mindig birt.sz.raggal/
"Jó, hogy ki nem veri a szömit, de nem talája."
2, átv, nézés, tekintet
"Snek a gyérüknek még a szöme se áll jó,"
3•átv• mezőgazdasági növények magja 

árpa-, búza-, rozs-, bab-, kukurica-
4, átv, fürtös termés egy gyümölcse 

szőlő-, két szöm cserösnye, mögy
5, átv. vmiből nagyon kevés 

"Az éjé" nem alutam egy szömet se,"
6, átv, vmiből egy-egy
"STagyon ékényöztette azt az egy szöm lányát,"
7*átv, rügy, amelyből hajtás, virág v, levél nő 

"A ösabagyöngyit nem elég két szömre mecni, legalább három-négy
re kő hani,"
ő.átv, nagy szöme vmiaek:értéke

szeaifedő - з ömfödőtfn. vékony anyagból készült lepel, amellyel 
a halottat a koporsóban letakarják 

szóméin ез/еп/ - szeme,iös/en/1cin, saját maga 

"Én magam vótam ott szeméjösen."



215
s^emöldökf a: 1. ház
szemihallovaifa. Szent Mih ly lova s koporsóállvány 

szemölcs - sZöfflőcstfn, borsónyi barna dudor a bőrön 

szemre - szömreshsz. látszat után Ítélve
"így szömre szép a paprika, de kevés van rajta." 

szénaboglya - szénabag.iatfn. szénából rakott baglya 

szentelő - szentölőifn. /vall./ szenteltviz-hintő 

szent.iánoskinyár:fn. a gledicsia hosszú hüvelyü termése 

szentes - szeatösimn. hitbuzgó, vallásos
szénvonyóifn, a kemence fűtésekor a pernye kihúzására szolgáló eszköz 

3zéotmn. 1.formájával, külsejével tetszést keltő 

"Az én anyám ügön szép Ián vót."
2,örömet adó, az életet kellemesebbé tevő
"3záp hódvilágos estékön néha éfélig is ébeszógettünk a kiapadón." 

3*erkölcsi tekintetbea Jó
"ÍTem vót szép tüle, hogy ott hata a beteg feleségit."
4.a maga nemében kiváló, kifogástalan
"ügön szép malacokat hozott Bajárú, ezerér párját."
^•nagyság v. ayomositás kifejezésére 

"Elég szép pézt kaphatót a disznókér is." 

szerencse - szÖröncse:fn.
l.olyan véletlen, amelynek kedvező kihatása van 

"Még szöröncse, ébírt gyüni hazéjig."
2.tíegcaináta a szöröncséjit* Jól ment férjhez 

Szerencsétlento.iás - szöröncsétlento.iásifn. a normálisnál sokkal 
kisebb tyúktojás
Megj.iA hiedelem szerint bajt jelent, ezért meg kell szabadul
ni tőle.Az udvaron háttal a ház felé állva át kell dobni a te
tőn keresztül a szomszédba. 

szeresei - szerenőittn.l. színpadon fellép
"Fijatal koromba sokat szerepőtem, fénkép is van rula nem is egy." 

szerető»fn. az a legény v. lány, akibe vki szerelmes, akivel gyak
ran együtt
"Szegén lánnak nem lehetött gazdag szeretője." 

szerfa: 1. ház
szérű - azürü:fn. az a hely, ahol a geoonát asztagokba rakták, 

majd elcsépelték
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szétfőlatn.i. főzés közben darabokra esik szét 

"Ne főzétök sokájig a rizpát, mer szétfőlí" 

szét meg:/ - azétménstn.i.
1. csoport taggal egymástól elválnak, szétszéled
"Hajnal felé mind szébmönt a venadég, alig maratak néhányan."
2, darabokra esik, szétválik
"Mikó kimmstam, tisztára ssétmönt a lepedő."• 

szettéi, - széttloste.i. darabokra tép 

szilva - szívasfn. a szilvafa csonthéjas gyümölcse 

ö.I -fa, -mag, -lekvár, -pucálás
azllvaijucálás - azívapucálás:fn. a szilva kimagozáaának elvégzése 

lekvárfőzés előtt 

3zi.get thn. Dűlő a belső határban. 

oziaet melléke:hn. 

szint:hsz. egészen
"ágy eszalat, hogy szint a másik uccába értem utó a kőiket." 

szinültig - színűti;:»ház, e észen tele, csordultig 

"Né tőcsd szinűtig az üvegöt!"
3zinző:fn. szines ceruza 

szisz OKttn.i. /-ött,-jön/
1. gpnár v. anyalud nyakát előrenyujtva hangot ad
2, /ember/ erős étel miatt hangosan szívja a levegőt 

"Aszonta, hogy ujan erős nincs, amit íl meg nem öné.Jó telerak
tam neki cserösnyepaprikáva, szíszögöt~e hát tüle."

szitál:!, l.ts. őrleményt szitán átereszt 

2,tn. csendesen esik, szemerkél
"Mé akkó szitát az eső, mikó elindútunk, de nem akart marani." 

szív - szil:ts.i. /szilok, szisz, szil} szilünk, szitok, színak, 

szijon, 3zitam/
1.légnemű anyagot orron át belehel 
"Kimék egy kis friss levegőt színi."
2. /folyadékot/ odatapasztott szájjal v. eszközzel légüres teret 

teremtve kifolyat
"í/Iöny le a pincéoe, szíjé magadnak egy üveg bortl"
3. cigarettézik, dohányzik 

"fé aijent szísz?"
4. magába -»folyadékot, szagot lassan magába vesz
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szobaitó: 1, ház
szóba eredikif. beszélgetésbe kezd vkivel

"gyütt egy nagyon barátságos öregembör, akivé aztán szóba ered
tünk, ’*

згоbolyt 1, szövőszék
szódabikarbóna - szódabikabónaifn. íTaíICGj 
szolgél - szógáltl.

1, tn.szolga módjára ól, szolgaként dolgozik 

"Húsz évig szógátam ófaluba az éraöki uradalomba,”
2, tn, alkalmazásban van vhol
"A háborujig Eszékön szógátam, onan vitek benőnket a frontra,”
3, t3, alkalmas, használatos vmire 

"Hát ez meg mi célt szógál?”
szombatjataifn. vasárnap helyett a szombatot ünneplő szekta tagja 

Megj,s7éhány család él belőlük az egyébként katolikus többségű 

községben,A szombat megünneplését igen szigorúan veszik, sem
mit nem dolgozna^ ezen a napon, pénzhez nem nyulnak.Ha hivata
losan mégis pénzt kell kiadniok, megmutatják, hol a pénz, de 

hozzá nem nyúlnak,
szomjas:an. szomjúságot érző, inni kivánó 

szomszédéi:fcn,i, szomszédba jár
"C'tthun akár futhat a ház is, de szomszédóni mindég rájér,” 

3zot-Yka:mn. kedvetlen, busuló
”Tá valami baj van otthun, hogy ujan szotyka vagy?” 

szot.volasfn, napraforgómag
sző- ssüvtts.i. /szüvök, szüsz, szüv, azüvünk, szütök, szőnek, 

szövött, szőjön/
1, szövedéket készit
"líongypokrócot, zsákstot, vásznat szíitünk még a háború után is,”
2, tárgy nélkül
"Még Pestön is SBütem a vármegyéné a főispánnak,” 

ózulőföcithn. Egykor szőlő, ma szántó. 

azömző: 1, lószerszám
szőrin-szálánthsz. nyomtalanul, észrevétlenül

”Adig vite kőcsön mindönki, még szőrin-szálán étünt,” 

szösz»fn. Szí.*"Mi a szösz!” * nocsak, lám! 
szöszfat 1, rokka
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szöszmösz:fn« apró hulladék
"Várjé, valami szöszmösz van rajtad hátú,” 

szövéa:fn» a sző igével kifejezett cslekvós 

esek or kő: állványra ezeréit gombolyitó
csévőli a vetülékfonalat nádc3évekre tekercseli rokkával 
fogdo3: a fonalat hfüzi a nyüstbe
feszítőfa:keskeny léc, amelyet a kész vászonba fűztek, hogy a 

szövés alatt az egyenletes szélességet biztosítsák 

felaszálas: vegyes szövésű anyag /sótipamuk és kenderfonál/
Зжкхшшжж
ingvászon: házilag szőtt félpuha vászon, amelyből női ingeket 

készítettek
avatás: a fonal felbekerése a szobolyra
votőfa:a szövéshez felhasználandó fonal előkészítésére szolgá
ló szerkezet, amelyről a szobolyra kerül a fonal 

szövőszék - 3ziivő3zék:fa« a szövéshez használt berendezés 

készei:
borda: náafogazatu almkatrész, amely meghatározza a szövött a- 

nyag szélességét
bordaha.i: a borda kerete, amellyel a vetülékfonalat verik 

cicák: a nyüst alsó és felső léce
csikó: kis csigasor, amelyre a nyüstöket függesztik, a amely 

biztosítja a nyüstök függőleges mozgását
eresztőfa: a szoboly végébe illeszkedő fa, anellyel a tekeróst 

biztosítják
feszítőfa: a szoboly végébe illeszkedő fa, amely a továbbtekert 

fonalt rögzíti
nvomdlkó: a szövőszék pedálja, amellyel a nyüstöket mozgatják 

rivüst: sz csomózott fonálból készült alaktrész, amely a lánc
fonalak kiemelésére szolgál

szoboly: keresztben fekvő kér erős henger a fonál felvetésére, 

illetve a kész vászon felcsavarására 

vetélő: kis csónak alakú eszköz, amelybe a csévét helyezik, hogy 

vele a vetülékfonalat a láucfonalak közé juttassák 

szú - szu.1:fn> /-ok/ a fát rágó apró állatka 

oz,:szujós
szúnyogháló:fn. l.ritkás, vékony vászon, amelyet a tornácon álló
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égy köré és fölé vontak a szúnyogok ellen 

2*ilyen, baldachinszerüen bevont ágy 

" уéron a fijatalok kint hátak a szúnyoghálóba*" 

szurdukjfn. /-ok, -be/ meredek, magas partfal az ut két oldalán 

szurtosimn. piszkos
szuszaisfn. mindenféle hulladék, vegyes szemét

"Takaiidzs mé áe a favágítórú azt a sok szuszait!" 

3zutykos:mn* piszkos /ember/
’’Jaj, de szutykos a képed, gyorsan monyé be, mosd le!" 

sfeut.voktfn« piszok
sziiprvifa. /ló, szarvasmarha/ két első lába fölötti része 

szfile. szülike» 1* rokonság ч
azvetters 1* ruházat

/

V
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Tabániim. A közésg harmadik hosszanti utcába*
Таg у. $aggok ihn. Az Első és Második tag összefoglaló neve, 
tagosításifn. az az eljárás, amelynek sorén a gazdák szétszórt 

birtokaikat ogy tagban kapják
tá.i:fn. /csak birt, sz,raggal/ vkinek a háza, annak környéke 

"ílijába izentem neki, a tájamra se gyün hetek úta." 

tájba.ihat.rágós fa.
1. a határozóval, jelzővel jelölt időpont körül 
"Máskó ijen tájba régön itthun szokott lőni,"
2. nu,-szerűen! a névszóval jelölt időpont, esemény körül 
”Vót it, de még röggé, úgy hét óra tájba."

tá.léktfn. l.vminek a környéke, helye
"Sokra mönyünk a háztájivá, ha kint agyák a Juhász-tanya tájékán." 

2.nu.-sterilen* a névszóval jelölt idő, esemény körül, előtte v. 

utána
"Pétör-|?ál tájékán vótak it utójára, azúta nem látuk ükét.” 

takartts.i. /-t,-jon/ /szőlőt/ úgy véd a fagy ellen, hogy /a tőkét/ 

földdel veszi körül
"Még én se takartam a 3zőlőt, a fene gondót ijen koraji fagyokra." 

takargat:ts.i. 1.takarva leplez, rejteget
"Hera tóm, mit takargatot a kötője alat, mikó mönt át az anyájékhó," 

2.palástol, titkol vmit
"fiijába próbáta takargatni, hogy az ura megverte, a szomszédok 

haloták," 

takaró t 1, kasza
Taknyoз-högy г ha. Határrész a külső határban.
tálca - tárca:fn. keskeny peremű 1ароз tálféle sütemény v. ital, 

poharak számára
"Még lakodalomkó ott marat aálik a táreám."
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talicska:fn, /-át-r-ája/ egykerekű, ládás szállítóeszköz 

"Kérdez még, hogy ide tunák-ё ani délutánra a talicskát!" 

talig:a:fa, /-át,-ja/ kétkerekű mezőgazdasági eszköz, amelyhez az 

ekét csatolják
tálka:fn. /»át,-ája/ kisebb tál

"űlikó uk vágtak, ü jis hozot át égy tálka paprikást,"
Tám:hn. Dűlő Dusnok irányéban.
Tárni kútihn,
támaszték:fn. /-ot,-ja/ a nagykapu kitámasztására szolgáló farud 

"Becsuktad a kaput, de ja támasztókot nem töted oda," 

tajnbura:fn, /-át,-ja/ hos.;zu nyakú, tojásdad alakú huros, pen- 

getős hangszer
tanmurés:fa, /-ok/ tamburán játszó suemély

"Lánkoromba a batyubálakon égy szál tamburás is elég vöt, hogy 

táncójuok,"
tamburások:fn. /-kát/ tamburán játszó zenekar

"A asegényebek lakodalmába a tamburások muzsikétak, a gazdaga- 

bakéba ja rezesök," 

tanyasi:an. és fn,
1, ran. tanyán élő
"Ilijóba kértem, hogy né vögyön ё tanyasi lánt, hanem a faluba, 

nősüjön,"
2. fn, /-t,-ak/ tanyán élő személy
"A tanyasijak nehezen szányák rá magukat, hogy begyíijenek a falu
ba lakni,"

tapaszt:ts.i. sárral felkeni a szoba földjét
"Csupa gödör a szoba főgye, nagyon kőne má tapasztani," 

tapogató:fn. /-t,-ja/ alul és felül nyitott, favézra feszitett 

hálóból álló halászó eszköz, amelyet a halra borítanak, s felül 
kézzel kiveszik
"De sok halat fogtam én tapogátévá a Kiskelők alatt, mikó ki
öntött a Kanális,"

ta-optfn. /-ot/ /csak kettős tárgyragos alakban/ lépés 

"Nem mék ugyan utána én egy tappotat sél" 

tanaikéi:!, l.ts.i, kézzel lapitgat
"Ha kijfrén az udvara, mingyé a csibék vájúját keresi, oaz a за- 

rat tapsikója," /gyerek/
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2.tn.i. csecsemő összeütögeti a tenyerét 

"Ha, tapsikójé még a nagymamának!1* 
tarack»fn» /-ot/ nehezen irtható, sokgyökerü gyomnövény

"Hem vagyok képes kiirtani ja tarackot a kerbü, csináhatok ve
le akárkit *"
3a.:tarackos

taréit - taréafn. /-ét,-ja/ 

lebeny
"Hem tecik neköm a kendörmagos taréba, ujan hóka." 

tarhoa áa krumniilevesifn. olyan krumlileves, amelybe tarhonyát

a házi szárnyasok fején nőtt vöröses

főztek
Зсжк$ж.хжх.
tarkaár.y: 1. ágy
tarló — tallóifn. /-t,-ja/ l.az a föld, amelyről a gabonát levágták 

"A juhászok várták a tallót, mer a tisztösfüvet szereti ja birka*** 

2,a learatott gabona földben maradt szára 

"Főszúrta ja lábát a tállá."
ö.íárpa-, búza—, rozs-j —bab, -borsó, -kukurica /másodvetések/ 

tartti.
1. ts. fog, kézben tart
"Vödd má e tülern az egyik szatyrot, né én tárcsám üketl"
2. ts. nyújt
"Tárdz3d a aarkoá!"
3*ts. őriz
"íTem tudod véletlenü±, hun szokják tartani ja kúcsot?"
4. t3. vél, hisz^
"fagyon sokatVmaga felu, pejig ű se különb a töbiné."
5. ts. használatra tart
"i.lindön évbe szokunk két-három disznót tartani."
6. ts. ünnepel
"ivlikó tutck égyüni, hogy tarcsuk együt az Hrzsóbet-napot?"
7. ts. értékel /saját holmit/
"Mire tartod a házat?" 

o.tn.i. elhúzódik
"Ha soká tart, még sorba kerúsz, inkább had ot!"
9*tn. fél
"Tartok tüle, hogy nem válik be ja számitááom a disznókká." 

lo.fcn, halad "MÓ hazafelé tartótunk, mikó esni kezdőt."
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tátogatóifn. ajakos virágú kerti virág, oroszlánazáj 
tavaly - t&vvaíhsz. a mostanit megeleőző évben 

’'Utójára távvá agáron vótak it*" 

tavalyi - tavalisma. múlt évi, tavaly történt
"’-'inek vágjunk Bte± disznót, amikó még a tavali zsír még szalona 

is mégvan«"
távol - távú»hez. l.vmely helyhez, személyhez képest távoli hely

zetben
"fagyon távú töted egymástú az oszlopokat«"
2,átv« szándék tagadására
"Távú éjon tülem, hogy roszat mongyak rá, de jamit csinál, az
má sok."

távolról - távúrúshsz. 1.nagyobb távolságról, messziről 
"Távúrú úgy lácot, mindha ketten gyütek vóna."
2, átv« egyáltalán nem, korántsem
"Táv-árú se gondód azt, hogy miadön szavát e lehet hini neki,"
3, átv, lazább kapcsolat alapján
"Minket is hítak lakodalomba, pejig nagyon távúrú vagyunk ro- 

konyok, nem is tuaám, hogy kiru«" 

táblából - táblából?tn.i. 1,útban van, lábatlankodik 

2.céltalanul ide-oda járkál a házban
"írem tálát magának dóigot egész délután, csak itt tíblábót," 

ténlasfn. égetett falazóanyag 

tegnap - ténapthsz. a mait megelőző napon
"Teaap még nem vöt sémi baja, máma meg ma fő se bírt keni."
Sz,ítéhapi

tehén:fn. /tehenet, -ek, -е/ a szarvasmarha nősténye, amely már 

borjazott
"A szegényembör bizon még a teheneket is befogta." 

tehéncsorda v. csaBdatfn. a teheneknek naponta a legelőre kihaj
tott csoportja 

Sz.icsordás
tehetetlen - tehetetlentmm. /-ül/

1.olyan személy, aki a szembenálló fél ereje v. a feladat nagy
sága miatt nem tud vmifc cselekedni
"Cfc étünk, csak níztük töhetetlenű, hogy veri é a jég a szőlőt," 

2.gyámoltalansága miatt vmely feladat elvégzésére alkalmatlan
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"Ém stég ijen töhetetlea ©mbört nem láttam! JTem képes elM§Éül: 

ja maga dógát.H
Sz.stöhetetlenség Szí.*"Lehetetlenség nincs, csak tehetetlenség."

tehetség - tehetség:fn. anyagi képesség, mód
"Jó véna аз egész házat lebontani, de mos nincs ujan töhetaégöm."

S?«fagxfcgtafaBt
Те.1ез kút ;i a ihn. Az egykori túl- jdonos ragadványnevéről. 
teknő - tekn.vöifn. /-őt,-je/ fat'jrzsből vájt, nyitptt ládához ha

sonló háztartási eszköz
ö.i fürosztő-, fórázó-, kerek-, ki3-, sütő-, mosó- 

tekrLYőláb: 1. kenyéroütés 

telázsi:fn. nyitptt edénypolc 

telea.itói 1. ház
leadom fő eve ihn. A temlom fenntartáséra szolgáló egykori birtok. 

Templom közrhn. Keresztutca, amelyben a templom áll. 

tempóa ián, akaratos, makacs
"fonhatnak neki akármit, az ujan tempós, hogy úgyis a maga feje 

feje után mén." 

tengely - tengő: 1. kocsi 
ö.:tengőtörés

tényleg* - télegthsz. l.a valóságnak megfelelően
"A Julia is mégmonhasa, hogy nem hazudok, téleg itt vót
a fijad."
2.csakugyan, valóban
"Téleg nem akassz együni lakodalomba?" 

tép - tíoits.l. szakit
"TÍpjé é'gy darab papírt ősz töd aba!" 

ténelődik - típelődikivh.i. töpreng, döntés előtt gondolkodik 

"Hogy menyit típelőtem én azon, hogy főválójam-é az öregöket." 

tóoölil. kender 

tő döf a: 1. kender
tepaziifn. /-it,-je/ téglalap alakú fcersrk v. kerek alacsony peremű

sütőedény
ö.skerek-

to^ziruhasfn. /elav./ négyszögletes kivarrott damasst, amelybe 

pamodavitelkor a réteses tepszit csomagolták
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térd - tér^.v:fn. /-et,-e/ az ember combja és lábszára közötti i- 

zület, különösen ennek kidomborodó része 

’’Csupa plezúr a térgye, mer esik kél örökké*"
Sz.»tárgyéi, tórgyeplő 

terhire eaik»kif> nehezére Kik esik
"Té terhire esne neki, ha néha kimosna jaz öregökre jis?" 

terhire van»kif. /személy/ jelenléte nem kívánatos
"Mé az is terhire van, ha néha rábízom a gydrököt égy fé napra." 

terhő»fn. /-t, -v©/ jármüvei szállítandó rakomány
"lire meghoza Purácsikbu a két terhő kukuricát, jó este lösz." 

termés»fa. /-t,-e/ egy év alatt termett növényi eredtü javak ösz- 

szessége
"Mijennek ígérközik az ideji iérmés?"
Ö.»búza-, bor-, gabona-, kukurica-, krumpli-, répa-, paprika- 

ternókonda» 1* ruházat 
tárodét»ts.l. őrizget

"Montam a Jóskának, hogy mit térögeti ezt a sok régiségöt." 

terv»fn. /általában birt.sz. raggal/ természete vkinek
"Atú mencsön még az isten, hogy neköm kőjön eludvóni öregapát, 
mer ügön rósz terve van."

"Tés itt vagy?"tós» te is
térül-fordul»tn.i. kis idő alatt, ügyesen elintéz, elvégez vmit 

"Alig térűt-fordút, mindönt előteremtöt az ebédfőzé3hő."
tészlit 1, kocsi
tészöl'jg»tn.i. ittassága következtében tántorog

"Még hogy ü nem vót részögllígy mönt az utcán, hogy csak úgy té- 

szölgöt."
tete.iébe - tete.iibeahsz. ráadásul, ezenkívül

"PTem elég, hogy пега hozták haza ja fórázóteknyőnket, tetejibe 

a szőrt is bene haták." 

tete.iézStttmn. tetézett
"Kiídöt mögyet is egy tetejézött tállá." 

tető» 1. ház
tétunkaímn. együgyü, málészáju

"Hogy is tudott hozámöni aho ja té'tunka Jóskáhó!" 

tévő» 1. kemence
ti - tlk»névm. /tiktöket/ többes sz. 2. sz-ü személyes névmás 

"Tik is itt vatok?"
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tiló: 1* kender 

tilójlí 1* kender
tinglitaaKliifn. tekergés, főként a munka elvégzésének elkerülésére 

"Mindég csak a tlnglitangli ere-ага, a dolog még marad neköm." 

tinó:fn* /-t,-k,-ja/ fiatal, heréit bikaborju 

tislér:fa. /elav,/ asztalos 

tisztára:h3z. teljesen, egészen
"Tisztára elepték a hernyók a fákat*" 

tisztul:tn.l. 1.szétoszlanak a felhők 

"Csak indájatok é, tisztái keletru."
2*takarodik, gyorsan eltűnik vhonnan 

"Mos aztán tisztuj inén!"
5»/folyadék/ áttetszővé válik
"Az egyik hordóvá nagyon nehezen akar tisztán!, pejig lefejtotem*" 

tized:fn. egyik saroktól a másikig terjedő utcarész
"Kit keres? -A Tyukékat. -Azok a másik tizedbe laknak.” 

to.iásifn* a tojik igével kifejezett cselekvés eredménye 

"A két asszonnap közi tojást etöszük, mer az eoká elál*”
Ö,: galamb-, kácsa-, liba-, madár-, tyúk-, mútyak-, veréb- 

to.iáaf ehér.ieifa* a tojás sárgáját körülvevő fehéres, nyúlós rész 

to.iássárgá.iatfn* a tojás legbelső, gömbölyded sár :a része 

to;iós:an. tojni akaró tyuk
"Tojóztad rögge ja tyúkokat?Hán vót tojÓ3?" 

to;ioz:ts.i. megvizsgálja, hogy akar-e aznap tojni a tyuk 

tokl.vó - tok.iúafn* /-t,-ja/ egy és két év közötti birka 

"Lakodalomra levágtunk három jó tokját paprikásnak." 

toklász:fn* /-t,-а/ a gabonafélék magját körülvevő külső levélke 

megnyúlt, hegyes kinövése
"szúrta ja lábunkat a tajtló, a nyakunkat törte a toklász, de azé 

csak muszáj vót aratni*" 

tokáén^:1. kasza
tolakszik:tn.l. /Uolakagyón,tolakodott/ furakodik 

"Mit tolakszik a másik elé?Várjon a sorára!" 

toldalék - tódalék:fn- amit vmihez hozzátоldanak /főként ruhához/
kKidás

toldás - tódásifa* /-t/ az a rósz, amelyet vmihez hozzátoldottak, 

különösen ruhaféléhez
"Szépen megcsinéta, alig lácik a tódás*"
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to Из ösr il *f n# liba v# kacsa levágott szárnya, amelyet tisztogatásra 

használnak
tő - t;’ivet. tüve:fn. /ált-ban birt#az.raggal/

1.növénynek földben lévő része, gyökérzete
мЛе' csak a szárát tip ki, hanem a tüvit is!" /ti# gyomnak/
2#egу tőről sarjadt, rendszerint ültetett növény 

"Magának nem kő fődiepör Etetni? —De, agyá át néhán tüvet!" 

3#vminek a talajhoz közel eső része 

"ííem dógozot ot egy se, ot íltek mind a fa tüvibe#" 

tőe:.vifn. /-et,-e/ fejő3 állatok emlője 

Sz#í tőgyei
tölcsér - töcséft:fn. /-t-je/

l#forditott kúp alakú, сзбЬеп végződő eszköz a folyadékok töl
tésére
2#a hordó feltöltésére szolgáló kis fakádszerü eszköz, tőtike 

tőle - tiileihsz# /-ip,-ű,-e, tülünk,tületök,tülük/
az előzményekből ismert v, a személyraggal megjelölt személy
től, tárgytól
"Te még bízó jaz ígéretibe? Tüle ne várjá sémi jót!"
Nyomósitva* éntülem, tétüled stb. 

tölt -tőt»ts.i. /ött,—sön/
1.üreges tárgyba, tartályba önt v# ereszt 

"Tőcsé a poharakba, had fogyon az a bor!"
2#vmit úgy készít, hogy burkába, hüvelyébe apró darabokból ál
ló anyagot nyom
"Még delet se harangozták, mikó raá a kóbászt tőtöték."
3*vmely növény töve köré kapával földet húz 

"Az első kapáláskó tőcsük is a krumplit#" 

töltelék - tőtelékifn. /-öt,-ök/
l#apróra darált és fűszerezett hús és keverék a töltöttkáposz
ta és -paprika elkészítéséhez 

"tfa, mijen a tőtelékje?"
2#a hurka, kolbász elkészítéséhez darált és kevert hús 

"Vigyázatok a tőtölékre, nehogy ésózátok!"
3#sült tésztába tett izesitő réteg 

"Mibíí csinátad a torta tőtelékjit?"
4.a kolbász, a hurka, a disznósajt együtt 

"Frissen nem győzük mégöai, füstővé még nem kölenek a tőtelékök#"
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töltő - tőtő8fn. az az eszköz, amely a töltelékfélák töltésére 

szolgál
tömzsi{дш» alacsony növésű, 3zéles vallu, zömök 

töoört-Vihfn. kisült zsirszalonna
2.átv. felnőttek dolgába avatkozó gyerek 

"Na nizd a töpörtyűt,mibe nem avatkozikl" 

törektfn« /-öt,-je/ a polyvától elkülönített szalma- és levél- 

részek
ö#í -hordók, -rázó rosta

töret 8fn. durvára töretett gabona, az őrlés első fázisénak terméke 

Sz.ítöretés
torkol:/ - törkő8fn. /-t/ a szőlő kipréselt magja, héja, szára 

Ö.8 -pálinka
törlőrongy - türülöroa::.y sfn. por, piszok letörlésére szolgáló 

rongydarab
töröl - tűről»ts.i. kézzel v. puha anyaggal enyhén dörzsölve szeny- 

nyet eltávolít 

ö,sbele-, ki—, lé—, még— 

töröttbab:fn* babfőzelék 

töröttkrupmllsfn. krumplifőzelék 

történetösen>ház, véletlenül, esetleg
"Mi van akkó, ha történetösen nincsenek othun?" 

törüL;et - turulét8ts,l. 1.ismételten, egymás után töröl 
2./tárgy nélkül/ az elmosott edényt szárazra törli 

"Az egyiktök mosogat, a másik türuget." 

törülközik - türílközik:vh.i. nedves testét szárazra törli 

ö,8 meg
tör üli: öző* tűr üköző :f n. törülközésre használt kendő

"Nincs ám idő röadösen kezet mosni, máj leviszi ja türuköző.” 

tévestől - tüveatathsz. a tövével együtt
"Ez így nem munka, ha nem tüvestu c3upálod ki ja párét." 

tövéről hegyére - tüvirű högyirethsz. alaposan, minden részletre 

klterjedőleg
"‘“ikó az anya ömönt, kifagata ja gyerököt mindönrű tüviru högyire." 

trapp:fn. /rendszerint -ba raggal/ vágta
"Egy kjqqeha trappba hajtota ja lovakat hazájig." 

öz* 8 trappól
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truceifa. /-ot/ dac, ellenkezés
“Híjába moata neki az öregapja, hogy né mony ön hozójuk, csak 

azé jis, truccbú jis átméa." 

truccól:ta,i, ellenkezik, dacol
"Asziszi, hogy neköin truccól avva, hogy nem köszön," 

trüber: 1, ruházat
trükkel:tn.i, sablonnal mintát hoz létre a hiazendő anyagon 

ö,:ki- Sz,strukkolás 

tudván tudikif, egészen biztosan tud
"Mos tagagya, hogy nálik vóna, jeex# pejig tudván tudom, hogy íl 
vite je,"

tukmálits.i. erőszakkal átad, erősen kinél vmit vkinek 

"Nem akartam ehozni tüle, de erőnek eréjivé tám tukmáta," 

tuladuaaifn, a Duna túlsó partja
"De sok télön jártunk át tuladunára erdőre, Gemencbe, Fekete
erdőre,"

tuladuaaiimn, dunántúli
"Gyünek vendégejitök búcsúra? -A tuladunajiakat várjuk Decsrü," 

túlsó - tusóímn, a beszélővel átellenben lévő 

"Monyunk ót a fcúsó ódalra, ott van járda jis," 

tuIsófél - tusófélifn. a Duna másik partja 

Sz,Jtusóféliek 

tnn&kas 1, ruházat 
túrni: 1, ruházat
Túritv;.;örandIhn. Dűlőnév.
túró - túráifn. /-t,-ja/ aludttejből a savó leszűrése után nyert к 

tejtermék
"Hondoj hónapra két gömböleg túrúfc meg égy verdung tejfölt!" 

túrós - túrás mn. túróval izesitett, töltött
-gombóc, -lepény, -palacsinta, -rétes,0.

-tészta, -guba
tusaífn, /-át,-ája/ növény erőteljesebb töve

"Kukurica után nem lehet paprikát íítetni, mer tele van a főd 

a kukurica tuséjava," 

tuskó:fn. a kivágott fa föld alatti része 

tutukaifn. /-át/ /gyny,6Ö innivaló 

Sz,stutukál
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tüskés:mn. l*olyan, amin tüskék vannak
'Mama meg lehet óm szokni, hogy nem kő mindön röggi azt a tüs
kés agárcarőzsét tördéni gyútósnak."
2*átv* erős, szívós szálakból álló /haj/
"Ujan tüskés a haja, hogy nem lehet semere se fésűn!*" 

tüskesdisznótfn. cündisznó
"Eső után sokfelé lehet látni tüskesdisznót." 

tüskeadrót«fn. szögesdrót
" Tem ijen magps lösz a kerítés, fölé gyün még két sor tüskesdrót," 

tüsöksfn. /tüskét, tüsökje/ növények hegyes, szúrós képződménye 

ü#;agárca-, dinnye-, korona-
tűzkő - tüszkíiifn. /-vet/ az öngyújtóba helyezett kis hengeres kő 

"Ha mész a botba, hozá egy csomag tüszküvet neköm#"

Ti

ít.vuk:fn. már tojó csirke
ö,í -ól,-tojás,

t.yúkal.ia - tv‘ika.iaxfn. annyi tojás, amennyit egyszerre a kotlós 

alá tesznek
"Három tyúkaját kitettem, mégis alig van csibém, ujan rosszá kitek#" 

t.vukülőkosár:fn. az a kosár, amelyben a kotlós tojásait kelti
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uborkaгfn. tökkel rokon konyhakerti növény, ill. ennek termése 

ü.i -saláta; savanyó-
udvarsfn. /-a/ l.a házhéz tartozó beépítetlen telekrész 

2,átv. holdudvar
"Máj meglásátok, hogy eső lösz, nagy udvara van a hódnak." 

udvarablaksfn. a ház udvarra néző ablaka 

udvara;]tó :fn. a ház udvarra nyiló ajtaja 

udvólits.i. /beteget/ gondoz, ápol
"Távvá még a határba jis alig jutotam ki, egész nyáron» a papát 

kölöt udvonom."
ugrabugrál :tn.i. játékosan ide-oda ugrál

"Mindég it ugrabugrának, ahun láb alatt vanak.” 

ubonygfn« 1,kisgyermek egybeszabott, szoknyában végződő ruhája /elav./ 

2. szűk női ruha 

Sz.iúbonyos
újból - újbúihsz. 1,ismét, megint

'‘Híjába csináta meg az embör, újbú éromlott."
2,mn, ez éviből, ideiből 
"Ezt a kinyeret má újbú sütöték." 

li j-kút:hn.
Újsorihn. A többinél később épült utca.
Ü.las-.őlőkihn. 

unoka: 1, rokonság
uras:mn. olyan öltözködés, amely az urakra jellemző 

"Mosmá ja lányok falun is mind urasba járnak." 

utálatos iáin, undok, aljas
"Az utálatosIBe ne tőgye ide töbet a lábát!" 

utas - útasifn. közlekedési eszközön utazó személy 

"Alig vót áló utas, mégse akart fővöni benőnket*" 

útkanaróifn. útfenntartási munkát ellátó személy

i
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utolja - utójátfn. utolsó rész, szakasz 

"JSz má * agyon az utója a tavali zsírnak,"
"Kyár utóján vötem,"

utoljára - utó.iárathsz, 1,időrendi sorban utolsóként 

"Ősze utójára szoktuk báni ja kukoricaszödést,"
2»valamennyi többi után
"A zsírosab edént had utójára!" /ti, elmosni/
3,utolsó alkalommal
"A műt hónapba vótak itt a gyökké utójára,"

\

v

i •

i

*

í Ä

%

d í

'V, •= * •>

.

1 /



233

0,6

ücsörögtétlenül sokáig ül, üldögél
"Sem mén még szomszédba sé', egész nap csak kint ücsörög a kia
padón, "ttgäKX 

fjgön:hsz. nagyon
"ügön szép malacokat hozott Bajáru,” 

ö, s -öreganya, -öregapa 

iilecifn. l.vkinek az alfele
"Érned fő égy kicsit az ülepödetl"
2,gatya, nadrág fenéktoldása 

"Tolegatya, nagy ülep, komáromi viselet,” 

ülésdeszka: 1, kocsi 
iiléskapocs: 1, kocsi
ülőhely - ülőhelafn. az a hely, ahol ülni lehet 

"Anyijan vétünk, hogy a felinek se jutót űlőhei.” 

plőat.vúkafn, a tojásokon ülő, keltő tyuk
ültet - utettta.i» l,odahut, hogy vki oizonyos helyre üljön 

"íftesd a sógorékat a menyasszonnyá szömbet”
2, kotló baromfit tojásokra helyez
”Az idén nem vitetem tyúkot, úgy hoztunk kiscaibéket HÍmrú,”
3, /növényt, palántát/ kijelölt helyére földbe helyez 

paprikát, káposztát, paradicsomot, fát, virágot, szőlőt -
ültetés - -itatós:fn. l.as ültet igével kifejezett cselekvés 

”Ha jaz idő engedi, hónap készen löszünk az ütetéssi,”
2»ennek eredménye
"Senki se mondaná meg, hogy ez tavali ültetés.” 

ö,tpaprika-, szőlő- 

ünneoel - ünepől8tn,i, ünnepet tart
"Pétör-Pálkó, áldozócsütörtökön mink se nagyon ünepőlünk má,” 

ürgelyuk •»» iirffelukifn. az ürge föld alatti búvóhelye 

ürgevastfn« két félkör alakú, összecsapódó vaslemezből álló, ön
működő csapda 

ürü8fa. heréit kos
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íiezo:fn« még nem borjazott, fiatal tehén 

üazőbor/tyú:fn. nőstény borjú 

üzoködikt tn*i* /kecske, birka/ párzik
üzletel - üzletolitn.i. haszonszerzés céljából ad-vesz, nyerész

kedik
"Uzletől az mindönféléve, csak dógozni ne kőjön neki,"
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f.

V

vacok:fn. /csak birt.sz.raggal/ ruhaneműt cókmók 

"Yid inén a vackodatI”
vackól v. vacakol:tn.l. lepiszkálj bosszant vkit 

"JJe vacakój ám, mer megjárod velem!“
2.bajniolódik, piszmog vmivel 
“Hogy mit kő aayit vaekóni mindég a motorra!”

Vajas ihn, Vízfolyás.
Vajas-torok:ha.
vá.idline - va.11ing:fn. nagyméretű konyhai edény, főként mosoga

tásra , csirkekopasztásra használják 

ö.«mosogató-, nagy-, kis- 

vakablaks 1, ház
vakarcs:fn. /-ot/ sütéskor feleslegként fennmaradó tészta, amelyet 

összegömbölyitve megsütnek 

2,legkisebb gyermek 

“Sfíd a, mit akar a kis vakarcs!” 

vakoskodik:tn.i. homályban dolgozik, szemét erőltetve
” enyifc vakoskótunk lámpa melet, még nem vót vilányunk!ft 

vakszomifn. /ritk./ halánték
valahol - valahunihsz. l.meg nem határozott v. meg nem határozható 

helyen
“Valahun mégé nagy jég vót, beinonta ja rádijó.”
2.a szóban forgó helynek, térnek vmely meghatározhatatlan részén 

"Hun van a nagykés? -Ott van val&hun a fijókba.”
3*vonatkozó: szitkozódásban, káromkodásban
”A ménkű ütött vóna bele, valahun egy vénasszon van a világon!” 

valamelyik - valamelik;névm.
1.határozatlan mn-i:egyik, aki, amely nincs közelebbről megha
tározva
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"A gyüvd hétön valamelik nap ё tuaá gyüni segíteni?** 
2*haturozatlan fn-it a szóban forgó személyek közül egyik 

"Möayön át valameliktök a papéjéfchó a kilójér!"
3«fn-i: a szóban forgó dolog közül az egyik 

"Hoztam három alátétet is, valamelik csak jó lösz.” 

váltott - vátottsrnn, rossz állapotban, rossz bőrben lévő /ember/ 

"Csuda rosszá níz ki, ujan mind a vátott,” 

választási malacskif, szopástól elválasztott malac 

válr/u - vá.iáifn» hosszában kivájt .fatörzs állatok etetésére é3 

itatására 

ö«sc©nient-, itató- 

vánkus: 1* ágy 

vánkusclha?. 1. ágy 
várandós»am. terhes /asszony/
var iá - var-vútfn» /-t, -к/ fekete szinti, a mezőgazdaságra nézve 

káros madér
"Mind kiötélc a vargyák a kukuricát," 

varróból»fn« /-at,-ак/ farsang idején a rokon és szomszéd lányok, 

asszonyok egésznapos összejövetele varrás, fonás célJából#Dél
ben ünnepi ebéddel vendégelik meg az egybegyűlteket# 

vasmacükasfn# 1#sokágú, erős horog a kútba esett vödör kerersésre 

2«hajó horgonya
vasvéllatfn. hosszú nyelű mezőgazdasági eszköz a takarmány és trá

gya rakására
vászon - vássonytfn. /vászont, vászonya, -ok/ len- v, kenderfonal- 

ból szőtt kelmme
ö*: -gatya, -lepedő, -nadrág, -kötő, -türuköző 

vecsörnveifn# /ör,/ litánia 

vé ‘östelen vé^i^ihsz. egészen végig
"Csak úgy hömpölgött a víz a üTagy uccán végöstélén végig*H 

vi-rendelet - véeröndölet:fn. /-Je/ Írásbeli rendelkezés, amely
ben a vagyona örökléséről nyilatkozik vki 
"Aszongyék, hogy a vógröndölettyit a plébánosra bízta," 

végrendelkezik - vérxöadöközik:tn,i. Írásban intézkedik, hogy 

halála után ml legyen a vagyonával
"Ügy vógröndőközött, hogy mindönit az onokéjira hagya." 

vé ző:fn. /elav#/ a cséplés befejezése, amelyet a cséplőcsapot meg 

is ünnepelt
$<
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vékonyatfn» /-át/ l,az állat hasa aljának hátsó-oldalsó résza 

"Akkorát rúgott szegény kutya vékonyába!"
2«/ember/ utolsó oldalbordája és a cslpőesont közötti rész 

"EFéhén napja bele-belehasit a vékonyamon«" 

vékonyka - vékonka:mn« igen vékony
"Nem is tudom, lösz-e belüle valami, ujaa kis vókonka az a gyerök«" 

vendéyha.l:fn. /-at,-а/ a női hajfonatba font hajcsomó, hogy a 

konty nagyobb legyen 

vűíidóffikarika: 1, rokka
vaadé^ocialifn. /-t/ a gabonafélék, valamint & széna- és szalmahor

dáskor a rakfelület megnagyobbitására szolgáló kb* 4 m-es rúd 

véndő:fn« /-t,-je/ zsirosbödön 

venvít:fü. /-öt, -tye/ l«a szőlő vesszője 

"Gyönge venyíttye vót az idén a szőlőknek,"
2,a lemetszett, kévébe kötött szőlővessző
"Amijuta nem fütünk, nem nagyon tudunk mi csináni a venyítte." 

verbéna - verbinasfn. apró virágú kerti növény 

Verbákthn« Laasu vízfolyás, fok,
Verbáki hluthn,
véráunt:tfn, /ör«/ l,ürmórték, kb, 2 dl,

2,jelzői hasza.: ilyen mennyiségű
"íiöndőj hónapra két gömböleg türút még égy verdung tejfölti" 

véréiték - veríték8fa, izzadság
"Nem tutam hová lőni, úgy csörgött rulam a veríték," 

verem - veröm:fn, /vermöt/ földbe ásott épitmény a pince helyet
tesítésére

yert.yo,r;:tn,i. /kotló tyuk/ éles, kellemetlen hangot ad 

vers:fa, /-öt,-ök,-e/ 1,költemény 

"'Та, mond e szépen a versöt!"
2,strófa, különösen egyházi énekó 

"bléuekotük mind az öt versöt,"
3*a halva fekvőért az összes haranggal végzett harangozás 

"Tíz versöt szoktak röndőni, de van aki töbet is rondől," 

versel - versöl:tn.i, /csak tbsz-ban/ a halva fekvőért rendelt 

harangozást végzi
"Nem tudod, ki ja halott?ögész nap versönek." 

vertf^ufn. agyagos földből döngölt fal
HUegj.:A régi házak szinte kizárólag ebből készültek.
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yeas - vöszsi. /vött, vögyön/
l.ts. kezébe fog úgy, hogy használhassa is
"Ha, vögyé egy kirakta: kanalat, ősz gyere új ide te jis!"
2*t3. egy rész magánál: kiszed v. kézbe fog
"Vegyetök, ne kfnátossátok magatokat!"
3*ts. felvesz, magára ölt
"Csak vögyé magadra kabátot is, nincs ujan jó üdő."
4. ta* vásárol
"Mit gondósz, mit vegyek a gyerőknek karácscnra?”
5, átv. vmiképpen értelmez, magyráz 

"Vögyótök úgy, mindha ott lötünk véna,”
6*ts. /azenélyt, dolgot/ értékel, becsül 
"Sémibe s'é vöszi jaz apja szavát
7. ts* maga részére megszerez, kerit vmit v. vkit 

"Hunan vögyek hirtelen anyi pézt?"
8. t3, sorra egymás után felkeres
"Sorra vote ja rokonyokat, hogy pézt kérjön tülük." 

voszkelődik - veszköiödikitn.i. vesződik
"'lijába veszkölödik velük az ember, nem monek semire," 

vesződik:tn.i. gondoz, ápol vmit, időt fordit vnire 

”TTé' veszogy vele, vögyé ja botba készen!"
Sz,iveaződség 

vétek - vótökifn. bűn 

Szí.:"Isteatu vétők" = bűn 

"Isteatíl vétők ijen Időbe kiadni*** 

vetélő? 1. szövőszék 

vetemedik - vetemedikítn.i#
1.növény virágja beporzódva megköt, termést Ígér 

"Ujan szépen vetemödik má jaz überkém.”
2.lealjasul, vmely gonoszságra képes
"Utóbb má ara vetemödött, hogy az annyátú lopott.”
Sz#:vetemödés

vétkei - vctkölats.i. véteknek, hibának tart 

"Ém bizony vétkölök anyi pézt ani érte." 

vetnivalóimn. vetésre szánt, rendszerint válogatott termény 

O.i - krumpli, kukuriea, búza 

vetőfa: 1. szövés
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viaszos - vias;kos:fn. /-t/ vízálló pamutszövet, amelyet a kony

haasztal fedésére használnak 

világossal - világossá;hsz. naplemente előtt
"Ügy indulatok é, hogy még világossá hazaérjetök!” 

villa - vélla:fn. evőeszköz a hús és tésztafélék fogyasztásához 

virágért meg?/: 1* lakodalom 

virágot tart» 1. lakodalom 

virágot varrat: 1# lakodalom 

virtigllunn. /ritk./ Igazi, valóságos
visákodik:tn.i. /gyerek/ hangoskodás közben társával ellenkezik 

"Nem lehet ükét magukra hani, örökké vísákoaak." 

viszket - vi3zked:tn.i. /viszkessön/ vakarásra ingerlő érzést érez 

"Vakar még a hátam, ügön viszked."
- a bőre: szinte jjrovokálja a verést
- a tenyere: pénzt kap v. ad ki
- a szömei öröm v. bánat éri

visszamond - visza;oad:ts.l. /pletykát/ tudomására hoz annak, aki
ről szól
"ííem érdemös neki 3emit mondani, mer rögtön viszamond mindönt," 

vizitli: 1, ruházat
volna - vóna:seg L-dige /múlt idejű alakok után feltételes módot 

jelöl/
"Ha tutam vóna, hogy rájérsz, izentem vóna neköd is." 

volt - vótia van ige egyes sz. 3* sz-ü múlt idejű alakja 

"Hét te hun vóté?" "A paprikás kicsit rágós vót, nem nagyon 

vót megfőve.”
vonit - vonvlt:tn.i. panaszos, elnyújtott hangot ad

"Zavard é jaz ajtóbú ja kutyát, ne vonyícson itt nekömf" 

vonókéa - von:/ókés:fn. két fogantyúval ellátott famegmuakáló kés 

völgy - vőgyifn. /-et/ két magaslat közötti alacsonyabb terület 

"A kilső hatar csupa högy-vögy./ 

völgyei - vőgyei: tn.i. /vőgyet ,-jön/ asz tagot, kocsirakományt 
középre fektetett kévékkel lefogat, hogy a szélső kévék le ne 

dőljenek
"Ha kétódalt kiraktuk a sort egymásnak szömbe, akkó vőgyétünk 

középön."
3z.ívőgyelés
"Ha nem vót jó a vőgyelés, akkó megnízhete magát az embör mire 

ja Dunárú hazaért hordáskó."
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Vörösborönd:hn. Dűlő a belső határban*
vörösha.imaifn. /-át,-ák,-ja/ gumós konyhakerti fűszernövény ill. 

ennek gumója
vöBöshaftnás mártás ifn. vöröshagymából készült szószféle 

vöröslisztsfn. takarmányliszt
vőtárs ifn. /ált-ban birt.sz.Raggal/ leánytestvérek férje egymás

hoz való viszonyukban
"Má hogyne tunám, hogy hun van, a vőtársam ott dógózik."

Yuc3inháthha. Homokdomb ak& a külső határban 

Vucsitnapo.1a:hn. Dűlőnév.
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za.ioaítn.i. /-Jon, zajgott/ több személy hangoskodik, lármázik 

"Né' zajogjatok, nem lehet érteni, mit mond a rádióé.*' 
zárdátíts.l. kerget, zavar

"ííé zargasd a libákat, hanem hajcs szépen!" 

záoí 1. koesi
zihálítn.i. 1.kutya nyelvét kilógatva vesz levegőt 

2,/ember/ nehezen lélegzik
"iíire főmék a pallásra, le kő ünöm, mer csak zihálok." 

zöcskőlíts.i. rázással összezúz, megtör
"Né' zöcskőd a kormányon, hanem fogd a kezedbe a kosarat!" 

zöcakölődik:vh.i. razódik, rázás által megtörik
"A hanivalót ne tögyétök fő ja kocsira, ne zöcskölőgyön!" 

zöld - ződímn. és fn. l.mn./e», -ebb/ olyan, amilyen a fü, falevél 
szine
2.éretlen, ezért rendszerint zöld színű /gyümölcs 

ö.í -barack, -3zőlő, -dió 

3*fn. zöld szin v. festék
"Tőgyé hozá még egy kis ződet, akkó Jó löszl"
4. fn. zöld eleség "Egész nyáron ződön tartota Ja disznajit."
5. fn./kártya/ zöld levélformával Jelölt lap 

ö.í -disznó, -csikó, -fölső, -tizes stb.
zöldbab - zödbabífn. a bab éretlen hüvelye a benne lévő babbal, ill. 

az ebből készült főzelék
zöldborsó - ződborsóxfn. a borsó zöld hüvelye, éretlen termése 

zöldhagyma - ződha.imaífn. fiatal vöröshagyma 

zöldpaprika - ződpaorikaifn. a fűszerpaprika éretlen hüvelye 

"Etelbe Jis nagyon szeresük a ződpaprikát, nemcsak szalonéhó." 

Zöldség - zőcaéKtfn. /-öt,-Je/ a petrezselyem gyökere, ill. maga 

a növény
"Hozá fő a pincébu zőcaégöt meg sárgarépát, ha má lemész." 

ö.í —ződje

N.
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zsákjfn. /-ok,-ja/ durva kendervászonból készített hosszúkás, e- 

gyik végén nyitott tárolóeszköz 

öj paraszt-, egyes-, csalán-
zsákbéltfn. gyalogrokkán font durva fonál, amely zsák vetülékfonala 

zs&km§j&k!fn. a zsékszövéö hosszanti fonala, amelyet a szobolyra 

tekernek
zsákól:tn.i* tele zsákokban vállor visz vmit 

iker Sz.:zsákolás
zsákos:fn. zsákhordó munkás a cséplőcsapatban 

zsenlrcz:ta*i* l.zavarba ejt, feszélyez
**Яв fé, nem zsenírozta magát, odaüt az asztalhó, ahogy vót#”
2,zavar
”ITÍz má meg, mi van az üngömbe, egész nap zsenirozzra valami 
ja hátamat#”

zsinatól:tn.i. csoportba verődve beszélget
MAz utca mindön gyeröke itt zsiaatól a mi ablakunk alatt*** 

zsindel: 1, $az
zsíroscogácaaifn. zsírral gyúrt tésztából készült, egyben sütött, 

töltelék nélküli tészta 

zaombék:fn* /-ot,-ok/
l*ingoványos lapályból itt-ott kiálló kis kiemelkedés 

2,az ilyen terület
”Lémöhettök csuszkáni jaz ajra, de a zsombókba ne mönyetök!'* 

zsongás:mn« kellően meg nem sült kenyér
"fíccő feketére megsütik a kinyeret, másszó mög zsongás#” 

zsumáaygfn* kacsa v* liba tojásának dupla sárgája
”üéha előfordul, hogy két zsumányút tojik valamelik liba.”
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