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Rövidítések 
 
fn. = főnév. 
hsz. = határozószó. 
isz. = indulatszó. 
L. = lásd. 
mn. = melléknév. 
n. = német. 
r. = rumén. 
tn. i. = tárgyatlan ige. 
ts. i. = tárgyas ige. 
~  = a címszó után a köznyelvi és népnyelvi alak azonos- 

ságát jelzi; szövegközben a váltakozás jele. 
 
A D. jel alatt közölt adatok SZABÓ T. ATTILA: A dési faze- 

kasok mesterműszavai (MNy. XXXIV—1938, 117—22.), a Z. jel 
alattiak pedig MÁRTON GYULA: A zilahi fazekasmesterség műszavai 
(MNy. XXXVI—1940, 346—9.) című közleményéből valók. 



 
A—Á. 

 
agyag ~ (-ot) fn. ,az edény ké-

szítéséhez használt föld‘. Vagynak
agyagok, mejeket nem lehet a napra
kitenni, mēr min hasad èl, nem
ájạ a hìrtelen szárạdást a napon. A
porondos agyak kirágjạ az embèr
kezit, fojik a vér. Jól mek kēl dó-
gozni az agyagot, mík korongójuk.
— Z.: agyag. 

agyagkarika agyakkarika fn.
,malomkő alakú és nagyságú, meg-
taposott agyagtömb’. 

agyagőrlő ~ fn. L. agyagőrlő-
gép. 

agyagőrlőgép ~ fn. ,gép, mellyel
az agyagot gyúrják‘ [1. kép], —
Z.: agyaggyúró. 

agyagszelés agyakszelés fn. ,az
agyagnak vékony rétegekbe való
felszeletelése‘. 

agyagszelő agyakszelő fn. ,fél-
hold alakúra meggörbített, a két vé-
gén fogantyúval ellátott kés, mely-
lyel az agyagot szelik‘ [60. kép]. 

ajak ~ (-at, -a) fn. ,az edény
kissé kihajló, felső karimája’. Eszt
íty szépen kihàjtyuk, az ajakat. Min-
demféle edénynek más-más fòrmájú
az ajaka, vagyis a szájạ L. a 30.,
31., 39., 40., 43., 56., 61., 62., 68.
képet. — D.: ajak. 

akad ~ tn. i. ,akaszkodik‘ Ha
nincs meggyúrva, akad a kézsbe. 

alap ~ (~ot, -ja) fn. ,fehéragyag-
ból készült festék, mellyel először
vonják be az edényt‘. Ha magárạ,
önytyük a színeket, nem aggya ki
a színeket, azér kell az alapja fehér
legyen, azon lehet mindemféle színt
kihozni. 

alapszín ~ fn. ,szürkés-fehér
szín, melyre először festik az
edényt’. Esz csak ëggy alapszín, ēre
ráöntődik valami zománc, és a szí-
neket kiaggya. 

alja āja (-át) fn. 1. ,a fazekas-
korong alján levő lendítőkerék‘ [3.
 

 

kép]. Az āja hàjcsa, azér kēl az 
āja nagyob legyem, mint a teteje. 
2. ,vminek az alsó része‘. Egészen 
leszelődött az ājáig. 

áll ~ 1. ts. i. ,tűr, kibír’. Az 
edént mék szárạzon kēl fülezni, mēr 
nem ájạ. Vagynak agyagok, meje- 
ket nem lehet a napra kitenni, mēr 
min hasad èl, nem ájạ, a szárạdást 
a napon. 2. tn. i. ,hosszabb ideig 
ugyanabban az állapotban van‘. Esz, 
ha sokat ál, kisoványodik, a színit 
veszti. Ha szárạzom vam megőrőlve, 
álhạt évekig, nem soványodik ki. 

állvány álvány fn. ,a műhelyben 
az edényszárítópolcok számára fel- 
állított, lécekkel összekötött négy fa- 
rúd‘. Az ősmagyàr neve száritóhèj 
vagy álvány. 

alul alùl, alól hsz. ,unten‘. Ami 
most vót fejűl, az menyen alól, hogy 
vegyűljön össze. A nyak vastag, alùl 
meg vékony, menyen lefele. 

apró ~ (-t, -ja) mn. ,kicsi’ (ren- 
desen olyanról, amiből sok van). 
Legapróját azoknak a fazakaknak. 
Ezek ojan apró, kicsi főzőfazakak 
lesznek. 

ár ~ (~ạ) ,preis‘ fn. Átég ëccerre 
is, és órijási drágạ a fa, és kécce- 
rezs dolog vóna vele, és kécceres 
árạ a fávàl. 

áru ~ (-t) fn. ,ware‘ Èlsőbe 
zsengélik, másoccòr mázạsan égetik, 
annál szebb az áru. Ha pijaci árut 
csináltạk, fèlvèrték, leszèlték, mek- 
tapatták, úgy, mim most. 

árul árùl ts. i. ,áruba bocsát, 
megvételre kínál‘. Most a pijacon 
hétfőn, szèrdám mek csütőrtökön 
árulunk. Déllig árùltak, délbe elat- 
ták a kereskedőknek. 

ásó ~ fn. ,spaten‘. 
átég ~ tn. i. ,áttüzesedve meg- 

szárad‘ (agyagedény). Átég ëccerre 
is, és órijási drágạ, a fa, és kécce- 
rezs dolog vóna vele, és kécceres árạ 
a fávàl. 
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átlátszó átláccó mn. 1. ,durch-

sichtig‘. 2. ,színtelen‘ (máz). Belül
is csak átláccó mázzàl lez bevomva,
kívül ëty kizs bàrna mázzàl. 

átszitálódik ~ tn. i. ,durch- 
gesiebt werden‘. Vam mozsár, aszt 
(t. i. a festéket) mektörik, s a kicsi 
szitánn átszitálódik. 

 
B. 

 
baj bàj fn. ,munka, fáradság‘.

Fehériteni, száritani, mázòlni, me-
gin száritani, rakni, hogy ne tőrjöm,
mennyi bàj vam velle! Ez ëgy darap
sár, de mennyi bàj vam velle! 

bak ~ fn. ,egyszerű, házilag
összetákolt szék, melyen a fazekas
ül munka közben‘. 

barna bàrna mn. ,braun‘. Inkáp
csak ēre festünk, meg bàrnárạ, más
nem igën. Belül is csak átláccó
mázzàl lez bevomva, kívül ëty kizs
bàrna mázzàl. 

barnakő bàrnakő fn. ,pyrolusit‘
(a barna és fekete zománc festéke
készül belőle). 

barnakőpor bàrnakőpòr fn. ,őrölt
barnakő‘. 

barnamáz bàrnamáz fn. barna-
kőporral megfestett máz‘. 

barnazománc bàrnazománc fn.
,barnakőporral megfestett máz‘. 

befocsol befocsòl ts. i. ,foccsal be-
ken’. Ha az embèr nem focsója be,
mind ragad a készhez. 

begyegel begyegèl tn. i. ,a bal-
kéz ujjaival belülről domborítja az
edény falát‘. Mikòr begyegèl, lác-
cik az ujjabegye heje. 

begyegelés ~ fn. ,az edény falá-
nak a balkéz ujjaival belülről való
domborítása‘. Újbeggyèl húzza fel,
az a begyegelés. [7. kép]. —
Z.: begyegelés. 

békasó ~ fn. ,kvarckavics‘. Ré-
gente békasónak monták, ma mek
kvárc vaty kova. 

beken ~ ts. i. ,festékkel bemázol‘.
Ha nem kennyüg be, aszonygyák
hibás. 

beleégődik ~ tn. i. ,beleég, az
égéssel beleolvad‘. Beleégődik a por
is, és ēveszti a fénnyit. 
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beleesik ~ tn. i. ,hineinfallen‘. 
Az embèrnek kicsuszik a kezéből, 
esig bele és törik. 

beleevődik ~ tn. i. ,beleveszi ma- 
gát‘. Ha ëty kis üszök marad benn, 
a füst mim beleevődik a mázba. 

belefolyik belefojik tn. i. ,ein- 
fliessen‘. Csinálnak ëgy gödröt, az 
agyagot megásztạttyák, és abba 
fojig bele. 

belekavar belekavàr ts. i. ,kava- 
rással belevegyít‘. Belekerűlt ëgy 
nabba, míg megőrőltek tisz kilót. 

belemártódik ~ tn. i. ,einge- 
taucht werden’. Amikor ëty kicsit 
meg van szikkadva, öntődik, a kicsi 
belemártódik. 

belenyúl ~ tn. i. ,eingreifen‘. 
Nem lehet kézzèl belenyúlni, mēr 
ràjta van a száj, nyak, minden! 

beleragad ~ tn. i. ,beletapad‘. 
Úgy ragad belé az embèr, mint 
kicsiny ruca a pocsojábạ. 

beleráz ~ ts. i. ,rázással bele- 
szór’. Úgy marad, ahogy belerázzuk 
a zománcot. 

belerázódik ~ tn. i. ,rázással 
beleszóródik‘. Megönytyük fejérrel 
és csag belerázódik a ződ. 

beletér ~ tn. i. ,belefér‘. A nyak 
ojan szűk, hogy az új nem tér bele, 
sem a kéz. 

belül belűl, bejűl hsz. ,a belső ré- 
szén‘. Ha ëccerre önytyük bejül is, 
küvül is, min levágjạ. Avval öntöm 
bejűl, evvel kivűl, mer ez ződ lessz, 
a pejiglem fehér. 

bemázol bemázòl ts. i. ,mázzal 
befest‘. A füle meg a csicse lez be- 
mázòlva, ennyi az egész. 

bemegy ~ tn. i. ,befér‘. Itten há- 
rom sòr bemenyen, itten hátul az 
megég. 



 
benn ~ hsz. ,belül, vminek a

belsejében‘. Vótak hējek, ahòl bem
vót a konyhábạ, régebbem szimbe
vót, régebben a fedelit kinyitották,
fèlment a lang a cserepek között. 

bennmarad bemmarad tn. i.
,darinbleiben‘. Ha ëty kis üszök
marad benn, a füst mim beleevődik
a mázbạ. 

berak ~ ts. i. ,egyenként betesz‘
(edényt a katlanba). Mikòr kiszet-
tem vót az edénd, beraktam, hoty
szárạggyon. Ebbe a naty katlamba
berakjuk. és ki lehet égetni. 

berakás ~ fn. ,az edénynek a
katlanba való egyenkénti betevése‘. 

beszikkad ~ tn. i. ,megszárad‘.
Tennap kellet vóna festeni, de nem
vód beszikkadva. 

betapasztódik ~ tn. i. ,betöme-
tik‘ (hamuval kevert agyaggal a
katlan szája). Ha beraktuk, a szájạ
betapasztódik agyaggàl. 

betér ~ tn. i. ,befér‘. Nem tér be
mind, igen sok van. 

betesz ~ ts. i. ,behelyez‘. Van
ami mázạs és nem ered megf akkòr
még ëccèr betesszük, és annál szebb. 

bevon ~ ts. i. ,vékonyan befest‘.
Belül is csak átláccó mázzàl lez be-
vomva, kívül ëty kizs bàrna mázzàl. 

bezománcozódik ~ tn. i. ,email-
 

liert werden‘. Mos készittyük előre, 
mozs zománcozódig be. 

bír ~ ts. i. ,áll, tűr‘. A kajántóji 
agyag nem bírta a vizet, em meg 
bírja. 

 

 
 

24. kép. Ciklin.         25. kép. Ciklin. 

23. kép. Bokálykancsó. 
 
bokálykancsó bokájkancsó fn. 

,hosszúnyakú cserépkorsó‘. Vagynak 
ittem bokájkancsók, azokat is nehész 
csinálni [23. kép]. 

 
C. 

 
cifra ~ (-ább) mn. ,túlságosan 

díszes, tarka‘. Vizeskòrsó, az mázo- 
latlan jő, csak felűl rá lesz csepek- 
tetve, hoty cifráb legyen. 

ciklin ~ fn. ,vékony acéllemez‘ 
(mellyel az égetés közben össze- 
ragadt edényeket szétválasztják). 
[24—25. kép]. 
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Cs. 

 
 

csákány ~ fn. ,reute‘. 
csattog ~ tn. i. ,többször csat-

tan‘. Addik tapatódik, míg ojam
puha lesz, mind a tészta, hocs csat-
tog az embèr sàrka. 

csecs csëcs, csics fn. ,a kanta
vagy korsó fülén levő kis szopóka,
melyen keresztül a vizet kiszívják a
kantából‘. A füle meg a csicse lez
bemázòlva, ennyi az egész. L. a 43.
és 68. képet. — D.: csics 

csempés ~ mn. ,mázas‘. Mász-
festékkèl csak csempés árura feste-
nek, mikòr már ki van égve. 

csepegtet csepektet ts. i. ,csep-
pekkel behint‘. Vizeskòrsó, az mázo-
latlan jő, csak felűl rá lesz cse-
pektetve, hoty cifráb legyen. 

cserép ~ (cserepet, cserepek) fn.
1. virágcserép‘ [66—67. kép]. 2.
,scherbe‘. Vótak hējek, ahol bem vót
a konyhábạ, régebben szimbe vót,
régebben a fedelét kinyitották, fèl-
ment a lang a cserepek között. 

 

26. kép. Cserépalj. 
 

 
cserépalj cserépāj fn. ,a virág-

cserepek alatt használt kis tányér‘.
Evvel a lapickávàl vevődik le a lá-
bạs, meg a cserépāj [26. kép]. 

csinál ~, csinyál ts. i. ,készít‘.
Vót ëty fazakam, amit a mútkòr
tőrtek össze, asz még apám csinátạ,
legén korábạ. A vörösagyagból nem
lehetet semit sem csinálni, asz szét-
ment, az èrdéji agyag meg mind
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èlhasatt. Abból csinyát ëty fòrmát, 
akkor osztám menyen. 

csinálódik ~ tn. i. ,készül‘. A 
csipőbőrrèl csinálódik, meg a kö- 
römmèl. 

 

 
27. kép. Csípőbőr. 

 
csípőbőr csipőbőr fn. ,kis bőr- 

darab, mellyel a fazekas lesimítja az 
edény ajakát‘. [27. kép]. A csipő- 
bőrrèl csinálódik, meg a körömmèl. 
Az ajakat a csipőbőrrèl mekcsipjük 
és kihàjtyuk. — D.: csípőbőr. Z.: 
csípőbőr. 

csomóagyag ~ fn. ,15—20 kilós, 
megőrölt agyagdarab‘. 

csomózás ~ fn. ,a megőrölt, 
agyagnak 15—20 kilós darabokra 
való felaprózása‘. 

cső ~ fn. ,az edény függőlegesen 
felhúzott fala‘. L. a 6. képet. 
Csőbe húzzuk, szoritódik ki a levegő 
belölle. — D.: csőbe húzni. Z.: csűbe 
állítás. 

csúnya ~ mn. ,csúf, rút‘. Hogy 
ne legyen az a parasz szine, mer asz 
csúnya. 

csupa ~ mn. ,ganz, lauter‘. Ki- 
takarodik a füsttől, lekhamarabb a 
füst fogja mek, csupa korom. 

csupor csupòr (csuprot, csuprok) 
fn. ,1/2—3 literes, hosszukás alakú 
cserépbögre‘. Kicsi csupòr, nagy a 
füle, énekèlték. Ezek is csuprok, 
főzőcsuprok, it más a minta. 



 
D. 

 
darab ~ fn. 1. ,stück‘. Vót eset,

amikor éged benne ezèr darab, dehát
az ritka esetegbem vót. 2. ,darab-
nyi‘. Ez ëgy darap sár, de mennyi
bàj vam velle. — D.: darab. 

deszka dëcka fn. ,brett‘. Ropog a
dëcka. 

dolgozik dòlgozik, dógozik ts. i
,munkálkodik, munkát végez‘. Re-
szelővèl lesúrójuk, ha mekfogja a
vevő, èlvágjạ a kezét, és mi sem
tudung dòlgozni velle. Én azon nem
tudog dógozni, mer ojan nehéz
rugni. 

dolog ~ (dógot, dógok) fn.
,munka, fáradság‘. Átég ëccerre is,
 

és órijási drágạ a fa, és kéccerezs 
dolog vóna vele, és kécceres árạ a 
fávàl. 2. ,tárgy‘. Akkor ami kényezs 
dógok vagynak, vaty túl nagyok, 
min kéccer égettyük. 

drága drágạ (drágább) mn. 
,teuer, kostbar‘. Ha ócsób vóna a fa, 
az ember égetné mint régen, de 
drágạ. Ha zománcozva van, drá- 
gább. — D.: drágå. 

drót ~ fn. ,draht‘. A meccő drót, 
amivèl levágódik. 

durva dùrva mn. ,érdes‘. A ho- 
mokos agyak kidőrzsöli, mēr dùrva. 
Ha nincs megeredve, recés lez, 
dùrva és nem fényes. 

 
E—É. 

 
ecset ~ fn. ,pinzel‘ [28. kép]. 
 
 

28. kép. Ecset. 
 

edény (edént, -ek) fn. ,töpfer-
ware‘ A’ edént mék szárạzon kēl
fülezni, mēr nem ájạ. A nagyobb
edényeket először kizsengéjjük, az-
után jön a mázolás. Mindemféle
edénynek más-más formájú az
ajaka, vagyis a szájạ. 

ég ~ tn. i. ,áttüzesedéssel szá-
rad‘ (agyagedény). Vót eset, ami-
kor éged benne ezèr darab is, dehát
az ritka esetegbem vót. Hogy ne
égjen a nagy üressen, hogy mentül
töb mehessen. 

éget ~ ts. i. ,áttüzesedéssel szá-
rít‘. Ha nem égnek mek hàrmaccòr,
addig égettyük, ameddig megég.
Akkor ami kényezs dógok vagynak,
vaty túl nagyok, min kéccer égety-
tyük. 

égetés ~ (-t) fn. ,agyagedény-
nek áttüzesítéssel való kiszárítása‘.
A másik égetézsbe megim betesszük.
 

Èlső égetést úty híjjug zsengélés, a 
másodiknál mázojjuk. — Z.: ígetís 
~ égetés. 

égetődik ~ tn. i. ,ég‘. Akkòr 
kéccer égetődik. 

égetőkatlan ~ fn. ,az edény ki- 
égetésére szolgáló kemence‘. 

égetőkemence ~ fn. ,az edény 
kiégetésére szolgáló kemence‘. 

 
29. kép. 

Egyenesoldalú vagy vasállású fazék. 
 
egyenesoldalú fazék egyenes- 

ódalu fazék fn. ,agyagfazék, mely- 
nek oldalfala nem öblösödik ki‘ 
[29. kép] 
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éjjeli ~ fn. ,nachtgeschirr‘. 
elad ~ ts. i. ,verkaufen‘. Déllig

árùltak, délbe elatták a kereske-
dőknek. 

eláll ~ tn. i. 1. ,kifárad‘. A ta-
patázsba gyòrsan eláll az embèr.
2. ,romlatlanul megmarad‘. Ha
nincs megőrőlve, sokájig eláll. 

elcsattan èlcsattan tn. i. ,szét-
hasad‘. Ha túl fórón szedődik ki,
èlcsattan. 

éles mn. 1. ,scharf‘. Ojan éles,
hogy vágjạ el az ember úját. 2. ,ma-
gas, csengő, tiszta‘ (hang). Amejig-
ben nincsem porond, az élesebben
szól. 

elhány èlhány ts. i. ,elvet‘ (nem
tapad). Èlhánnyạ a fülét, ha meg
van szikkadva. 

elhasad èlhasad tn. i. ,sich spal-
ten‘. Vagynak agyagok, mejeket
nem lehet a napra kitenni, mēr min
hasad èl, nem ájạ a szárạdást a
napon. A vörösagyagból nem lehe-
tet semit sem csinálni, asz szétment,
az èrdéji agyag meg mind èlhasatt. 

elkel ēkél tn. i. ,verkauft wer-
den’. Nem festünk, ēkél az így is,
még aval is tőccsük az időt. 

elmegy èlmegy, ēmegyen, ēme-
nyen tn. i. 1. ,eltörik‘. Kicsit jobbam
mekfogódik, menyen ē. 2. ,elferdül‘.
A nap èlszíja magához, èlmegy a
nap utám, mekkàjszùl. 

elpállik èlpállik tn. i. ,a gőz miatt
meghasad, eltörik‘. Ha hírtelen tüze-
lődik, èlpállik. — Z.: elpárlik 

elpattan elpattan tn. i. ,pattanva
széthasad‘. 

elszív èlszí ts. i. ,szívással magá-
hoz vonz‘. Mikòr szűrkűlni kezd,
mek kēl fòrditani, mer a nap ēszíja
magához, èlmegy a nap utám, mek-
kàjszùl. 

eltörik èltörik tn. i. ,zerbrochen
werden‘. Van rá eset, hogy megnyo-
mùl, vagy elhasad, mekcsòrbùl vagy
èltörik. 
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elvág èlvág ts. i. 1. ,elmetsz‘. Re- 
szelővèl lesúrójuk, ha mekfogja a 
vevő, elvágja a kezét, és mi sem 
tudung dòlgozni velle. 2. ,kettéhasít, 
széttör‘. Èlváktạ a gőz. 

 

 
30. kép. Ételes röstölő 

 
elválaszt èlválạszt ts. i. ,elkülö- 

nít‘. Azok válạsszák èl, hogy ne ra- 
gaggyom mind ëgybe össze. Plattàl 
válạsszuk él, hogy ne ragaggyon 
össze. 

elváltozik èlváltozik tn. i. ,sich 
verändern‘. Ha füst éri, a máznạk a 
színe èlváltozik, homájos lessz. 

elveszt èlveszt, ēveszt ts. i. ver- 
lieren‘. Beleégődik a por is, és 
ēveszti a fénnyit. 

 

 
31. kép. Ételes röstölő. 

 
elvincsül èlvincsűl tn. i. ,elferdül‘ 

(a még nedves agyagedény). Ezek- 
nem vincsűlnek el a szárạdáskòr 
 

 



 
vagy nem kàjszùlnak meg, ëggyik
a másikat nem engedi. Nyáron által
a hév melektűl èlvincsűl. 

erdélyi agyag èrdéji agyag fn.
,a jelenleg: rumén megszállás alatt
lévő Feleken bányászott, ma már
nem használt agyagfajta‘. A vörös-
agyagból nem lehetet semit sem
csinálni, asz szétment, az èrdéji
agyag meg mind èlhasatt. 

 

érdes ~ mn. ,recés‘. A sovány 
agyag nagyon érdes és pòrlik. 

eredetlen ~ mn. ,nem eléggé ki- 
égett‘. Ha megered, elék fényes, ha 
eredetlen, nem fényes. 

ételes röstölő ~ fn. ,nagyhasú, 
szélesszájú cserépfazék‘ [30—31. 
kép]. Részei: 1. ajak, 2. fűl, 3. 
száj, 4. rámạ, 5. ódàl ~ váll, 6. 
has, 7. fenékszeg. 

F. 
 

fa ~ fn. ,holz‘. Átég ëccerre is,
és órijási drágạ a fa, és kéccerezs
dolog vóna vele, és kécceres árạ, a
fávàl. 

 

32—33. kép. Fakés. 
 

fakés ~ fn. ,háromszögalakú fa-
lemez, mellyel az edényt formálják‘
(gyertyánfából vagy bükkfából ké-
szítik). [32—33. kép]. 1. fenékszeg-
vágó. — D.: fakés, Z.: fakés. 

fal fàl fn. ,az edény oldala‘. Sok
kézzèl húzza fel a falád, de mi kés-
sèl szokjuk. 

famozsár ~ fn. ,fából készült
mozsár. Régem famozsarak vótak,
ez a törője. 

fazék fazak (-at, -ak, -a) fn.
,topf‘. Vót ëty fazakam, amit a mút-
kòr tőrtek össze, asz még apám csi-
nátạ legén korábạ. 

 

fazekasműhely fazekasműhèj, 
fazakasműhèj fn. ,töpferwerkstatt‘. 
Ijjem fazekasműhèjt még nem tec- 
cet látni. 

fazekasság fazakasság (-ot) fn. 
,töpferhandwerk‘. Az őlte meg eszt 
a fazakasságot, az òlcsó pléedény. 

fedél ~ (fedelet, fedele). fn. 
,dach, tető‘. Vótak hējek, ahòl bem 
vót a konyhábạ, régebben szimbe 
vót, régebben a fedelét kinyitották, 
fèlment a lang a cserepek között. 

 
34. kép. Fedő. 

 
fedő ~ (-t) fn. ,az edények be- 

födésére szolgáló cseréplap‘. A fe- 
dőt szaruvàl megírjuk vagy mek- 
fessük [34—35. kép]. Részei: 1 fűl 
~ gomb. 

 
35. kép. Fedő. 
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fehér ~, fejér mn. ,weiss‘. Avval

öntöm bejűl, evvèl kivűl, mer ez ződ
lessz, a pejiglem fehér. Megönytyük
fejérrel, és csag belerázódik a ződ. 

fehéragyag ~ fn. ,fehérszínű
föld, melyből a fehér alapfestéket
készítik‘. Kaolinnak mongyuk a fi-
nomap fehéragyagot. Mikòr kesz
szikkadni, a fehéragyag mek-
szűrkűl. 

fehérföld fehérfőd fn. ,fehér-
színű föld, melyből a fehér alapfes-
téket készítik‘. — D., Z.: fejérfőd. 

fehérhomok ~ fn. ,Papfalváról
(Kolozs m.) beszerzett, fehérszínű
homok, melyet a mázba kevernek‘. 

fehérít fehérit ts. i. ,fehéragyag-
ból készült festékkel befest‘. Fehéri-
teni, száritani, mázòlni, megin szá-
ritani, rakni, hogy ne tőrjöm,
mennyi bàj vam velle! 

fehérítés fehérités fn. ,fehér-
agyagból készült festékkel való be-
vonás’. Mikor a fehérités mekszá-
rạt, lehet mázòlni. 

fehérmáz ~ fn. ,színtelen máz‘. 
feketeagyag ~ fn. ,feketeszínű,

ma már nem használt agyagfajta‘. 
feketekőpor feketekőpòr fn.

,barnakőpor‘. 
felcsomóz fèlcsomóz ts. i. ,15—

20 kilós csomókba felapróz’ (meg-
őrölt agyagot). Kissep tönkögbe fèl-
csomózzuk, hoty könnyeb legyem
fèldòlgozni. 

feldolgoz fèldòlgoz, fèldógoz
,munkára felhasznál‘, ts. i. Eszt
visszadobjuk a másik agyagba,
akkòr megázik és újra fèl lehed dòl-
gozni. Kissep tönkögbe fèlcsomóz-
zuk, hoty könnyeb legyem fèldòl-
gozni. 

feleki agyag ~ fn. ,Feleken bá-
nyászott, ma már nem használt
agyagfajta‘. 

felfeszít fèlfeszit ts. i. ,feszítéssel
szétválaszt‘ (égetés közben össze-
ragadt edényeket). Az embèr fèl-
fesziti és ëggy egés sòr jöm fèl. 
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felhúz fèlhúz ts. i. 1. ,agyagdara- 
bot a korongon hengeralakúra 
nyújt‘ [5. kép]. Úty fèlhúzom és 
lenyomom, s akkòr kijöm belőlle a 
szél. 2. ,elkészíti az edény falát‘ [6. 
kép]. Sok kézzèl húzza fel a falád, 
de mi késsèl szokjuk. 

felhúzás fèlhuzás fn. 1. ,az 
agyagtönk megnyújtása a koron- 
gon‘ [5. kép]. 2. ,az edény falának 
alakítása’ [6. kép]. — Z.: felhúzás. 

feljön fèljön tn. i. ,heraufkom- 
men‘. Az embèr fèlfesziti és ëggy 
egés sòr jöm fèl. 

felmegy fèlmegy tn. i. 1. ,fel- 
száll‘ (füst, láng). Vótak hējek, 
ahòl bem vót a konyhábạ, régebben 
szimbe vót, régebben a fedelét ki- 
nyitották, fèlment a lang a cserepek 
között. 2. ,sich belaufen‘. Egészem 
főlmegyen úgy négy-öt literig. 

felpakol fèlpakòl tn. i. ,felrako- 
dik‘. Fèlpakòltunk ëty-két lovasz 
szekérre, Bámfihunyadra, Tòrdárạ, 
bivājàl. 

felpattan fèlpattan tn. i. ,pat- 
tanva lejön, (máz, festék az edény- 
ről). A fehér belűl fèlpattan. 

felszab fèlszab ts. i. ,feldarabol‘. 
Esztet úgy meggyúrjuk, akkòr fèl- 
szabjuk, csinálunk ojan kicsi rögö- 
köt. Meggyúrjuk és szabjuk fèl. 

felül felűl, fejűl hsz. ,oben‘. Ami 
most vót fejűl, az menyen alól, hogy 
vegyűljön össze. Vizeskòrsó, az má- 
zolatlan jő, csak felül rá lesz cse- 
pektetve, hoty cifráb legyen. 

felver fèlvèr ts. i. ,verővel vé- 
kony agyagrétegeket kb. 70—80 cm 
magasságig egymásra döngöl‘. Fèl- 
vèrni, leszèlni, mektapatni, sog bàj 
vót vele! Ha pijaci árut csináltak, 
fèlvèrték, leszèlték, mektapatták, 
úgy mim most. 

felverés fèlverés fn. ,agyagréte- 
geknek verővel kb. 70—80 cm ma- 
gasságig való egymásra döngölése‘. 

fenék ~ feneket, feneke) fn. 
,boden eines gefässes‘. Nem tapad 
 



 
hozzájạ, ha nincsen jól megőrőlve,
mind leülepedik a tálnạk a fenekére.
A fenekit mek kēl pucòlm. 

fenékszeg ~ fn. ,az edény fe-
neke körül körbefutó kis karima‘.
A késnek van ojan hegye, odaszo-
riccsuk, avàl csinájjuk a fenék-
szeget. L. a 30., 31., 39., 40., 43.,
56.. 61. ábrát. — D.: fenékszeg. 

fenékszegvágó ~ fn. ,a fakések
egyik kihegyezett sarka’. L. a 32.,
33., 63. képet. 

fény ~ (-nye) fn. ,schein, glanz‘.
Beleégődik a por is, és ēveszti a
fénnyit. 

fényes ~ mn. ,glänzend‘. Ha
megered, elék fényes, ha eredetlen,
nem fényes. Ha nagyom fényes,
kész; akkor ojam fényes, mintha
tükőrbe nézne az embèr. 

fest ~ ts. i. ,festékkel bevon‘.
Nem festünk, ēkél az így is, még
aval is tőccsük az időt. Tennap kel-
let vóna festeni, de nem vód be-
szikkadva. 

festék ~ (-et) fn. ,farbe‘. Fes-
tékkèl csak félszikkattan lehet ön-
teni. zománcàl, mikor egészen szá-
rạz. Szitávàl szűrjük meg a mázạt
mek festéket. 

festékesfazék ~ fn. ,nagy cse-
répfazék, melyben a festéket tart-
ják‘. 

 
 

36—37. kép. Festékszűrő. 

festékőrlő ~ fn. ,a festék őrlé- 
sére szolgáló, hengeralakú kis por- 
cellánedény‘. 

festékszűrő ~ fn. ,kisalakú 
sűrűszövetű szita, a festék finomí- 
tására‘ [36—37. kép]. 

festés ~ fn. ,festékkel való be- 
vonás‘. Péntekre ezek mekszikkad- 
nak annyira, hogy jöhet rájuk a 
festés. [10. kép]. — Z.: festís 
~ festés. 

festőecset ~ fn. ,pinsel; kisebb 
fajta ecset‘ [28. kép]. — Z.: festő- 
pemzli. 

 

 
38. kép. Filc, vagy simító 

 
filc filc fn. ,posztódarab‘. L. si- 

mító [38. kép]. Bejülről simitódik 
a filcèl. 

fínom finom mn. ,fein‘. Kaolin- 
nak monygyuk a finomap fehér- 
agyagot. Az agyagot megiszapóják, 
az a lekfinomabb. 

fizet ~ ts. i. ,zahlen‘. Azér fize- 
tünk ott a raktárt. 
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focs ~ (-ot) fn. ,nagyon vizes, föld főld, főd fn. ,ende’ (anyag). 



finom agyag‘. A focsot, meg ami az
edényről lejön, ebbe a tálbạ tàr-
tyuk. — D.: focs. Z.: focs. 

focsoslábas focsoslábạs fn. ,nagy
cseréplábas, melyben a focsot tart-
ják‘.— D.: focsoscserép. Z.: focsos-
cserép. 

focsostál ~ fn. ,nagy cseréptál,
melyben a focsot tartják‘. — D.:
focsoscserép. Z.: focsoscserép. 

 

39. kép. Főzőfazék 
 
foglal foglàl ts. i. ,betölt‘ (he-

lyet). Foglāja a hejet. 
folt fót (-ot, -ok) fn. ,égetés köz-

ben összeragadt edényeken az össze-
ragadás helye‘. Marad ojam fótok,
megláccik. 

folytat fòjtat ts. i. ,űz, végez‘
(mesterséget). Nem lehet mind a ket-
tőt fòjtatni, mer ëggyik megeszi a
másikat. 

forma fòrma (-át) fn. ,alak‘.
Mindemféle edénynek más-más
fòrmájú az ajaka, vagyis a szájạ.
Abból csinyál ëty fòrmát, akkor
osztám menyen. 

forró fóró mn. ,tüzes, nagyon
meleg‘. Ha túl fórón szedődik ki,
èlcsattan. Mikòr szeggyük ki, mék
sokszòr fóró, és pattog le a máz. 

fő ~ tn. i. ,gekocht werden‘. Fő
az edény. 
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Esz csak tiszta főt, csak meg van 
szárạdva. 

földfesték főtfesték fn. festék- 
fajta, melyet használat előtt a fehér- 
agyagba kevernek‘. 

főzőcsupor főzőcsupòr fn. ,kis 
főzőfazék‘. Ezek is csuprok, főző- 
csuprok, it más a minta. 

főzőedény ~ fn. ,kochgeschirr‘. 
Esz főzőedény, direkt āra van ké- 
szitve. 

 

 
40. kép. Főzőfazék. 

 
főzőfazék főzőfazak (-ak) fn. 

,kochtopf‘. Ezek ojan apró, kicsi 
főzőfazakak lesznek. [39—40. kép]. 
Részei: 1. ajak, 2. fűl ~ fíl, 3. száj, 
4. rámạ, 5. ódàl ~ váll, 6. has, 
7. fenékszeg. — D.: főzőfazék. 

fut ~ tn. i. 1. ,könnyen terjed‘ 
(láng a katlanba berakott edények 
között). Esz muszáj így lefedni, 
hogy ne fusson a lang; mentől tö- 
möttebb, annál jobb. 2. ,laufen’. 
Ezen a kerékem fut a sziju. 

futókerék ~ fn. ,az agyagőrlő- 
gép kisebb kereke, melynek segítsé- 
gével a dinamó a gépet hajtja‘. 

fül fűl ~ fìl (fület, fülek, füle ~ 
filet, filek, file) fn. ,az edény fogó- 
ja‘. Az embèr szárạdásnál nem 
ügyèl, leszakad a file. Leszakatt a 
füle, mēr ha szárạzom vam fülezre, 
akkòr leszakad. Ha a fül lágyạbb, 
 



 
a test meg van szikkadva, nem ta-
pad. L. a 23., 29., 30., 31., 34., 39.,
40., 42., 43., 45., 47., 53., 56., 61.,
62., 64., 67., 68. képet. — D.: fűl. 

fülez ~ ts. i. ,edényt fogóval el-
lát‘. Leszakatt a füle, mēr ha szárạ-
zom vam fülezve, akkòr leszakad.
Az edént mék szárạzon kēl fü-
lezni, mēr nem ájạ. 

füst ~ fn. ,rauch‘. Ha füst éri,
 

a máznạk a színe èlváltozik, homá- 
jos lessz. Ha ëty kis üszök marad 
benn, a füst mim beleevődik a 
mázbạ. 

füstcsatorna füscsatòrna fn. ,a 
katlan alatt és katlan fölött végig- 
húzódó tűzjáratok‘ (visszacsapó- 
lángú kemencében). L. a 14. képet. 

füstös ~ mn. ,rauchig‘. Füstös 
lessz itt. 

G. 
 

gamó ~ fn. ,bütyökben végződő
rövid fadarab, mellyel a szűknyakú
edények hasát gömbölyítik‘. [41.
kép]. — Z.: mankó. 

 

 
41. kép. Gamó vagy kampó. 

 
garat garad fn. ,az agyagőrlőgép

felett lévő tölcsér, melybe a meg-
őrlendő agyagot rakják‘. 

gomb ~ fn. ,fedők, perselyek te-
tején található agyaggömb‘. Ennek
 

nindzs gombja, amivē mekfogjuk. 
L. a 35. és 54. képet. — D.: gomb. 

göcs ~ (-öt) fn. ,kemény csomó 
az agyagban‘. Az ember úja minden 
kizs göcsöt megérez benne. 

gödör gödőr (gödröt) fn. ,grube‘. 
Csinálnak ëgy gödröt, az agyagot 
megásztạttyák és abba fojig bele. 

gömbölyít gömböjit ts. i. ,göm- 
bölyűvé tesz‘. Gömböjittyük a hasát. 

gőz ~ fn. ,dampf, dunst‘. Sok- 
szor èlvágjạ a gőz, megnyomùl. 

grádli ~ fn. ,a kemence alja‘. 
L. a 14. képet. A kemencében a 
grádlira rakódik az edény 

Gy. 
 

gyár ~ fn. ,fabrik‘. A festéket
úty hozattyuk a gyárbúl. 

gyökér ~ fn. ,wurzel‘. Vam 
benne mék sog gyökér (az agyag- 
ban). 

 
H. 

 
hajt hàjt ts. i. ,forgat‘. Az āja

hàjcsa. azér kēl az āja nagyob le-
gyem mint a teteje. 

hamu ~ (-t) fn. ,asche‘. Szépem
mekporozzuk, a hamut lefujjuk
róla, éz ződ mázzàl leönytyük. 

hamulyuk hamujuk fn. ,vissza-
csapólángú kemencében az alsó
füstcsatorna alatt elhúzódó kisebb
nyilás a hamu számára‘. L. a 14.
képet. 

 

hamusgolyó hamuzsgojó fn. ,ége- 
tés előtt a hamuban meghengerge- 
tett agyaggolyó, melyet a zörgő 
vizeskorsóba tesznek‘. 

has ~ (-a) fn. ,az edény öblös 
része‘. Ha fèlhúsztam, a hasád göm- 
böjitem ki. L. a 30., 31., 39., 40., 
43., 56., 68. képet. — D.: has. 

használ ~ ts. i. ,brauchen‘. Csak 
kisseb városogba hasznájják már a 
szelőket. 
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használódik ~ tn. i. ,gebraucht

werden‘. Kiment a módibú már ez-
előt hàrminc—negyven éve, nem
használódik. 

hátul hátùl hsz. ,hinten‘. Itten
három sòr bemenyen, itten hátul az
megég. 

hegy ~ (-e) fn. ,spitze‘. A kés-
nek van ojan hegye, odaszoriccsuk,
avàl csinájjuk a fenékszeget. 

henger hengèr fn. ,az agyagőrlő-
gépnek az a a része, amely az agya-
got összetöri‘. 

hibás ~ mn. ,nem ép‘. Ha nem
kennyük, aszonygyák, hibás. 

homályos homájos mn. ,nem fé-
nyes‘. Ha füst éri, a máznạk a színe
èlváltozik, homájos lessz. 

homok ~ fn. ,sand‘. Össze vam
vegyitve homokkàl, hoty tàrtós le-
gyen. Ha kövér, homokkàl sová-
nyittyuk. 

homokos ~ mn. ,sandig‘. Ebbűl 
ma fazék és lábạs lesz, homokos. A 
homokos agyak kidörzsöli (az ember 
kezét), mēr dùrva. 

hozzáragad ~ tn. i. ,kleben blei- 
ben‘. Amihez rá van téve, az a platt, 
hozzáragad ahoz. 

hozzátapad ~ tn. i. ,hozzáragad‘. 
Nem tapat hozzájạ, ha nincsen jól 
megőrőlve, mind leülepedik a tálnạk 
a fenekére. 

hozzátevődik ~ tn. i. ,zusetzen 
werden‘. Nem ájạ, ha hozzátevődik. 

húz ~ huz ts. i. 1. ,ragaszt, ké- 
szít‘. Van sok, aki a kantát mek- 
csinájạ, de nem tud rá huzni filet. 
2. ,nyújt‘ (agyagot). Csőbe húzzuk, 
szoritódik ki a levegő belölle. 

hül hűl tn. i. ,hideggé lesz‘. Ha 
hírtelen akàrja az embèr, hoty hű- 
jöm, mind èlhasadnak. 

I. 
 

inas ~ fn. ,tanonc‘. Inas már rég
nincs, mos már az is mestèr. 

izzad ~ tn. i. ,schwitzen‘. Ha 
nagyon gyorsan tapottya az embèr, 
izzad. 

 
J. 

 
jár ~ 1. ts. i. ,ér‘. Esz járjạ az

levegő mindenhun. 2. ,megy‘. Mi
vásárbạ nem járunk, csak a nyìlt
pijacon. 

jön ~ jő 1. ,lesz‘. Vizeskòrsó az
mázolatlan jő, csak felűl rá lesz
 

csepektetve, hoty cifráb legyen. 2. 
,következik‘. Utána jön a második 
sòr. A nagyobb edényeket először 
kizsengéjjük, azután jön a mázolás. 
3. ,kommen‘. Jönnek ijen agyagér, 
hoty tuthassanak szobrokat készit- 
teni. 

 
K. 

 
kajántói agyag kajántóji agyag

fn. ,Kajántón (Kolozs m.) bányá-
szott, ma már nem használt agyag-
fajta‘. A kajántóji agyag nem bírta
a vizet, em meg bírja. 

kampó ~ fn. ,bütyökben végződő
fadarab, mellyel a szűknyakú edé-
nyek hasát gömbölyítik‘ [41. kép]. 

kancsó ~ fn. ,krug‘ [42. kép]. 
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kanta ~ (-át, -ák) fn. ,vizes- 
korsó‘. Van sok, aki a kantát mek- 
csinájạ, de nem tud rá huzni filet. 
Mikor a nyakát rátesszük, össze- 
rogyik a kanta. [43. kép]. Részei: 
1. ajak, 2. fül ~ fìl, 3. száj, 4. nyak, 
5. csëcs ~ csics, 6. ódàl ~ váll, 
7. has, 8, fenékszeg. — D.: kanta. 



 
kantacsecs kantacsëcs, kanta-

csics fn. ,a kanta fülén levő kis szo-
póka, melyen keresztül a vizet ki-
szívják a kantából‘. L. a 43. képet. 

 

 
42. kép. Kancsó 

 
kantafül kantafűl fn. ,a kanta

fogója‘. L. a 43. képet. 
kányafői agyag kányafőji agyag

fn. ,a Kányafőn bányászott, ma is
használt agyagfajta‘. 

kaolin ~ fn. ,fehérszínű agyag‘.
Kaolinnak monygyuk a finomap
fehéragyagot. 

kap ~ ts. i. ,bekommen‘. Nem
szabad neki langot kapni. 

káposztásfazék káposztásfazak
fn. ,nagy űrtartalmú cserépfazék‘. 

kár ~ fn. ,veszteség‘. Esz külöm
meggyűjcsük, hogy ne mennyen
kárbạ. 

karika ~ fn. ,malomkő alakú és
nagyságú, megtaposott agyagtömb. 

karikaagyag ~ fn. ,malomkő
alakú és nagyságú, megtaposott
agyagtömb‘. Ez ëty karikaagyag. 

 

kaszli ~ fn. ,samottból készült 
kis tartály, melyben a kényesebb 
tárgyakat égetik‘ [44. kép]. 

katlan ~ fn. ,az edény égetésére 
szolgáló kemence‘. Ebbe a naty 
 

 
43. kép. Kanta. 

 
katlamba berakjuk, és ki lehet éget- 
ni. A katlannak külön szim vót 
épitve [21. kép]. 

 
44. kép. Kasztli vagy mufli. 

 
katlanszája katlanszájạ fn. ,a 

katlan nyílása, melyen keresztül az 
edényt a katlanba rakják‘. 

katlanszín katlanszin fn. ,az ud- 
varon vagy kertben fából összerótt 
egyszerü épület, melyben a katlant 
helyezik el‘. 
 

99 



 
katung ~ fn. ,nagyság‘. Ëty ki-

csivèl nagyobb, az már ëty katung. 
kel kél tn. i. ,abgehen‘. Attól fük,

hogyan kél. 
kemence ~ fn. ,katlan‘. A ke-

mencében a grádlira rakódik az
edény. 

kemencefesték ~ fn. ,festék-
anyag, mellyel az edényen az össze-
ragadás után támadt foltokat be-
kenik‘. 

kemény ~ mn. ,hart‘. Ha vagy-
nak lágyạk, kemények, vegyitni kell.
Hogy vegyűljön össze, ëtyfòrma
lágy legyem vaty kemény. 

kémény ~ fn. ,rauchfang‘ (a
katlan része). A kéményen is lang
mety ki. 

ken ~ ts. i. ,schmieren, streichen‘.
Ha nem. kennyük, aszonygyák hibás. 

kényes ~ mn. ,finom‘. Akkor
ami kényezs dógok vagynak, vaty
túl nagyok, min kéccer égettyük. 

kerek ~ mn. ,köralakú‘. Mind
íty kereken tapossuk. Esz kerek, és
az embèr kinyomja az ujjávàl. 

kerék ~ fn. ,rad‘. Ezen a keré-
kem fut a sziju. 

kerekkatlan ~ fn. 1. kerek-
kemence. 

kerekkemence ~ fn. ,csonka-
kúpalakú égetőkatlan‘ [21. kép]. 

kereskedő ~ fn. ,kaufmann‘.
Déllig árùltak, délbe elatták a keres-
kedőknek. 

kés ~ fn. 1. ,az edény alakításá-
hoz használt fakés‘ [32—33. kép].
A késnek ojan hegye van, odaszo-
riccsuk, avàl csinájjuk a fenékszeget.
Sok kézzèl húzza fel a falád, de mi
késsèl szokjuk. 2. ,kopott konyha-
kés, mellyel az edény falát megtisz-
títják. 3. ,az agyagőrlőgépen talál-
ható éles acéllemez, mely a henger-
ről a rátapadt puha agyagot letisz-
títja‘. Ez a kés, amejik levágjạ rulla. 

késhegy ~ fn. ,messerspitze‘.
Késheggyèl mekfeszitődik, és szét-
pattan, szétválik. 
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kész ~ mn. ,fertig‘. Az áru kész, 
a héten szeretnék égetni, ha nem 
jön közbe valami. Ha nagyom fé- 
nyes, kész; akkor ojam fényes, min’- 
ha tükőrbe nézne az embèr. 

készít készit ts. i. ,csinál‘. Esz 
főzőedény, direkt āra van készitve. 
Jönnek ijen agyagér, hoty tuthas- 
sanak szobrokat készitteni. 

készül készűl tn. i. ,verfertigt 
werden‘. Megmutatom, hoty készül 
a fil is hozzájạ. 

kiad ~ ts. i. ,hűen visszatükröz‘. 
Ha magárạ önytyük a színeket, 
nem aggya ki a színeket, azér kell 
az alapja fehér legyen, azon lehet 
mindemféle színt kihozni. 

kibont ~ ts. i. ,a befalazott kat- 
lanszájból a téglákat kiszedi‘. Hoty- 
ha ki tudnóg bontani, hogy a pi- 
jacra is vigyünk, mēr mi csak eb- 
ből élünk. 

kicsúszik kicsuszik tn. i. ,kisik- 
lik‘. Az embèrnek kicsuszik a kezé- 
ből, esig bele és törik. 

kidíszít kidiszit ts. i. ,kifest‘ 
(edényt). Fedőt szoktuk kidisziteni 
vele. 

kidörzsöl kidőrzsől ts. i. ,véresre 
súrol‘ (homokos agyag a fazekas 
kezét). A homokos agyak kidörzsöli, 
mēr dùrva. 

kiég ~ tn. i. ,áttüzesedve kiszá- 
rad‘ (cserépedény). Bejűl fehér lesz 
mikòr kiék, kívűl meg ződ. Mikòr 
kiég, mék könnyeb lessz. 

kiéget ~ ts. i. ,tűzben kiszárít‘ 
(cserépedényt). Ez nem eret jól 
meg, vékom mázzàl leöntődött és 
mos kiégettyük. Ebbe a naty kat- 
lamba berakjuk és ki lehet égetni. 

kifest ~ ts. i. ,bemalen‘. Nem 
lesz kifestve, ity kēl kiégetni. 

kifolyik kifojik tn. i. ,herausflies- 
sen‘. Agyaggàl van leszoritva, hoty 
ne fójom mellette ki. 

kifúr ~ ts. i. ,forgó korongon 
levő agyagrög közepébe hüvelyk- 
 



 
ujjal lyukat csinál‘. Mikor a szelet
kinyomtug belölle, kézzel kifúrjuk. 

kifut ~ tn. i. ,überlaufer‘. Ha
ëty kicsivèl többet tet, kifutott. 

kigömbölyít kigömböjit ts. i.
,gömbölyüvé kiformál‘. Ha fèlhúsz-
tam, a hasád gömböjitem ki. 

kihajt kihajt ts. i. ,kigömbölyít,
kiszélesít‘ (az edény felső karimá-
ját ajakát). Eszt ity szépen kihàj-
tyuk az ajakat. 

kihoz ~ ts. i. ,megvalósít, vissza-
tükröztet‘. Ha magárạ önytyük a
színeket, nem aggya ki a színeket,
azér kell az alapja fehér legyen,
azon lehet mindemféle színt ki-
kihozni. 

kijön ~ tn. i. ,herauskommen‘.
Úty fèlhúzom és lenyomom, s akkòr
kijöm belölle a szél. 

kilyukaszt kijukaszt ts. i. ,lyu-
kassá tesz‘. 

kimegy ~ tn. i. ,ausgehen‘ Ve-
gyül az agyag, a szél menyen ki
belölle. 

kinyit ~ ts. i. ,kitár, széttár‘.
Vótak hējek, ahòl bem vót a kony-
hábạ, régebben a fedelét kinyitották,
fèlment a lang a cserepek között. 

kinyom ~ 1. ,kiszorít‘. Mikor
a szelet kinyomtug belölle, kézzèl
kifúrjuk. 2. ,kifúr‘. Esz kerek és az
embèr kinyomja az ujjávàl. 

kipukkan ~ tn. i. ,platzen, zer-
platzen‘. Ha levegő marad az
agyagba, égetéskòr kipukkan, és ot
juk lesz ràjta. 

kirág — ts. i. ,kidörzsöl‘. A po-
rondos agyak kirágjạ az embèr ke-
zit, fojik a vér. 

kirakodik ~ tn. i. ,árut kirak‘
piacon). Nem lehetet kirakodni. 

kisoványodik ~ tn. i. sovánnyá
lesz‘. Ha szárạzom vam megőrőlve
álhạt évekig, nem soványodik ki.
Esz ha sokat ál, kisoványodik, a
színit veszti. 

kiszed ~ ts. i. ,egyenként kivesz‘.
Kiég, és akkòr szeggyük ki. Mikòr
 

szeggyük ki, mék sokszòr fóró és 
pattog le a máz. 

kiszedődik ~ tn. i. ,egyenként 
kivétetik‘. Ha túl fórón szedődik ki, 
èlcsattan. 

kiszorítódik kiszoritódik tn. i. 
,kiszorul‘. Csőbe húzzuk, szoritódik 
ki a levegő belölle. 

kitakarodik ~ tn. i. ,kitisztul‘. 
Kitakarodik a füsttől, lekhamarabb 
a füst fogja mek, csupa korom. 

kitesz ~ ts. i. ,hinauslegen‘. 
Vagynak agyagok, mejeket nem le- 
het a napra kitenni, mēr min hasad 
èl, nem ájạ a szárạdást a napon. 
Nyáron kitesszük a napra, ot job- 
ban szárạd, de ijenkòr csag benn. 

kiüt ~ ts. i. ,ütéssel meglazítva 
kivesz‘. Mikòr meg akàrják nézni, 
asz kiütik. 

kivájódik ~ tn. i. ,kikopik‘. Ha 
megvásik, legyalulódik, kivájódik, 
árok lessz ràjta. 

kivesz ~ ts. i. ,kibérel‘. Műhèjt 
vegyen ki, az nehéz. 

kívül kívűl, kivűl, küvűl hsz. ,a 
külső részén‘. Küvűl mi nem zo- 
máncozzuk. Ha mekszárạt, küvül 
ém még lesimitom, ha mekszikkad. 

kizsengél ~ ts. i. ,zsengésre ki- 
éget‘. A nagyobb edényeket először 
kizsengéjjük, azután jön a mázolás. 

kobald kobàld fn. ,fémes elem 
sója, melyből a fazekasok kék festé- 
küket nyerik‘. 

korom ~ fn. ,russ‘. Kitakarodik 
a füsttől, lekhamarabb a füst fogja 
mek, csupa korom. 

korong ~ fn. ,egyszerű gépezet, 
melyen a fazekas az edényt készíti‘ 
[3—4. kép]. Részei: 1. koronk- 
tánnyér ~ koronktánygyér, 2. ko- 
ronktengèj, 3. korongāj ~ korong- 
āja, 4. korongnyak, 5. pèrsèj. — 
D, Z.: korong. 

korongalja korongāja fn. ,a fa- 
zekaskorong alsó részén levő nagy 
átmérőjű lendítőkerék‘. L. a 3. 
képet. 
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korongasztal korongasztàl fn. ,a

fazekaskorong mellé épített, körül-
belül 1 méter magas állvány, me-
lyen a fazekas munka közben eszkö-
zeit, s a felszabott rögöket tartja‘. 

korongnyak ~ (-a) fn. ,a ko-
rongtengelyt a korongtányér alatt a
korongasztalhoz erősítő vasgyűrű‘.
L. a 4. képet. 

korongol korongòl ts. i. ,koron-
gon dolgozik‘. Jól mek kēl dògozni
az agyagot, mík korongójuk. 

korongolás ~ , korongozás fn.
,az edénynek a korongon való el-
készítése‘. 

korongtányér koronktánnyér,
koronktánygyér fn. ,30—40 cm át-
mérőjű fakorong, melyen a fazekas
dolgozik’. L. a 3. képet. — D.:
koronktánygyér. Z.: korongtány-
gyér. 

korongtengely koronktengèj fn.
,függőlegesen álló vastengely, me-
 

lyen a korongalj és a korongtányér 
forog‘. L. a 3. képet. — Z.: ko- 
rongtengej. 

korsó kòrsó fn. ,krug‘ [42. kép]. 
— D.: korsó. 

kosár ~ fn. ,korb‘. Csináltunk 
magyàr világbạ sokat, osztám vit- 
ték Pestre kosár számrạ. 

kova ~ fn. ,békasó‘. Régente bé- 
kasónak monták, ma mek kvàrc 
vaty kova. 

kő ~ fn. ,kavics‘. Ötszáz darap 
húsz-hàrmindz dekás kő töri össze 
a festékkèl. 2. ,malomkő’. Régente 
csak két kő vót, mázőrlőkő, av vót 
a neve. 

kövér ~ mn. ,kevés homoktar- 
talmú, könnyen munkálható‘ 
(agyag). Ha kövér a máz, min le- 
pattogzik. Kövér agyak sovány 
agyaggàl vegyitődik. 

kvarc kvàrc fn. .kemény kavics- 
fajta‘. Régente békasónak monták. 
ma mek kvàrc vaty kova. 

 
L. 

 
lábas lábạs fn. ,alacsony, széles

cserépedény‘ [45. kép]. Ha igen
széles a lábạs, a pálcávàl vesszük
le. — D.: lábos. 

 

 
45. kép. Lábas. 

 
lábitó ~ ,a korongasztalhoz sze-

relt lécdarab, melyen a fazekas bal-
lábát tartja munka közben‘. Mind a
két láb a lábitóm van, azzàl tàrtósz-
kodik. — D.: lábitó. Z.: lábitó. 

lágy ~ (-ạk, -ạbb) fn. ,puha‘.
Hogy vegyűljön össze, ëtyfòrma
lágy legyem vaty kemény. — D.:
lágy. 
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laskaszűrő ~ fn. ,tálalakú

láng lang (-ot) fn. ,flamme‘. Nem 
szabad neki langot kapni. 

lángoló fa langaló fa fn. ,apróra 
felhasogatott puhafa‘ (a már izzó 
katlant fűtik vele, s a nagy láng az 
átizzított edényről leégeti a kormot). 

 

 
46. kép. Lapicka. 

 
lap ~ fn. ,flache, platte’. Csak 

ëty sòr lapjárạ is, magasságárạ, is. 
lapát ~ fn. ,schaufel‘. 
lapicka ~ fn. ,vékony deszka- 

darab‘ (a nagyobbfajta edényeket 
ezzel veszik le a korongról). Evvel 
a lapickávàl vevődik le a lábạs meg 
a cserépāj [46. kép]. — D.: la- 
packa. 

 
 
 
 

giessen‘. Szépem mekporozzuk, a 



agyagedény, melynek feneke és ol-
dala át van lyuggatva‘ [47. kép.] 

 

47. kép. Laskaszűrő 
 
lazúr ~ fn. ,a fazekasok egyik

fajta kék festéke‘. — D.: lazúr. Z.:
lazur. 

lefed ~ ts. i. ,letakar‘. Esz mu-
száj így lefedni, hogy ne fusson a
lang, mentől tömöttebb, annál jobb. 

lefelé ~, lefele hsz. ,abwärts‘. A
nyolc vastag. alùl meg vékony, me-
nyen lefele. 

lefolyik lefojik tn. i. ,ablaufen‘.
Ha túl vastagom vam megöntve
megòlvad és lefojik a másikra. 

lefúj lefùj ts. i. ,hinunterblasen‘.
Szépem mekporozzuk, a hamut le-
fujjuk róla, éz ződ mázzàl leönytyük. 

lefut ~ tn. i. ,lefolyik‘. Fut le
róla a víz, am meg zsíros agyag. 

legény ~ fn. ,segéd‘. Vót ëty fa-
zakom, amit a mútkòr törtek össze,
asz még apám csinátạ legén korábạ. 

legyalulódik ~ tn. i. ,a sok
használat miatt kikopik‘ (korong-
tányér). Ha megvásik, legyalulódik,
kivájódik, árok lesz rajta. 

lekap ~ ts. i. ,levág, lemetsz‘. Vi-
gyázni kell, oda ne ütőggyék, lekapja
az ódalát. 

lenyom ~ ts. i. ,a hengeralakúra
megnyújtott agyagot eredeti (pogá-
csa) alakjára szorítja össze‘. Úty
fèlhúzom és lenyomom, s akkòr ki-
jöm belölle a szél. 

lenyomás ~ fn. ,a hengerala-
kúra nyújtott agyagtönknek eredeti
(pogácsa) alakjára való visszszorí-
tása‘. 

leönt ~ ts. i. ,öntve megfest; be-
 

hamut lefujjuk róla, éz ződ mázzàl 
leönytyük. 

leöntődik ~ tn. i. ,begossen 
werden‘. Ez nem eret jól meg, vé- 
kom mázzàl leöntődött és mos ki- 
égettyük. 

lepattog ~ tn. i. ,abbersten, ab- 
springen‘ (máz az edényről). Mikòr 
szeggyük ki, mék sokszòr fóró és 
pattog le a máz. 

lepattogzik ~ tn. i. ,abbersten, 
abspringen‘ (máz az edényről). Ha 
kövér a máz, min lepattogzik. 

lesimít lesimit ts. i. ,simává tesz‘. 
Ha mekszárạt, küvül ém még lesi- 
mítom, ha mekszikkad. 

lesúrol lesúròl ts. i. ,lereszel, re- 
szelővel letisztít‘. Reszelővel mind 
lesúrójuk, ha mekfogja a vevő, èl- 
vágjạ a kezét, és mi sem tudung dòl- 
gozni velle. 

leszakad ~ tn. i. ,letörik‘ (fül az 
edényről). Leszakatt a füle, mèr ha 
szárạzom vam fülezve, akkòr lesza- 
kad. Az embèr szárạdásnál nem 
ügyèl, leszakad a file. 

leszel leszèl ts. i. ,szelővel lefarag‘ 
(felvert agyagot). Ha pijaci árut 
csináltạk, fèlvèrték, leszelték, mek- 
tapatták úgy mim most. Fèlvèrni, 
leszèlni, mektapatni, sog bàj vót 
vele. 

leszelődik ~ tn. i. ,szelővel lefa- 
ragják‘ (felvert agyagot). Egészen 
leszelődik az àljáig. 

leszorít leszorit ts. i. ,letapaszt‘. 
Agyaggàl van leszoritva, hogy ne 
fòjom mellette ki. 

letapasztódik ~ tn. i. ,verkleben 
werden‘. Hamuvàl letapasztódik. 

letapat ~ ts. i. ,lábbal szétgyúr‘. 
— D.: letapattya. 

leülepedik ~ tn. i. ,leszáll, le- 
higgad‘ (máz, festék). Nem tapat 
hozzájạ, ha nincsen jól megőrőlve, 
mind leülepedik a tálnạk a fene- 
kére. Akárhogy meg van őrőlve, le- 
ülepedik. 
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levág ~ ts. i. 1. ,kész edényt ösz-

szeomlaszt‘ (víz). Ha ëccerre öncsüg
bejül is, küvül is, min levágja. 2.
,metszővel a korongról leszel‘. Most
levágom, s teszem rá a fület. 3. ,le-
kapar‘ (nedves anyagot a henger-
ről). Ez a kés, amejik levágjạ rulla. 

levágódik ~ tn. i. ,metszővel a
korongról levágatik‘. A meccő drót,
amivèl levágódik. 

levegő ~ fn. ,luft‘. Esz járjạ a 
levegő mindenhun. 

levesz ~ ts. i. ,abnehmen, herun- 
ternehmen‘. Ha igen széles a lábạs, 
a pálcávàl vesszük le. 

levevődik ~ tn. i. ,abgenommen 
werden‘. Evvel a lapickávàl vevődik 
le a lábạs meg a cserépāj. 

liter litèr fn. ,liter‘. Egészem fől- 
megyen úgy négy-öt literig. 

 
Ly. 

 
lyuggaló juggaló fn. ,körülbelül

arasznyi hosszúságú, egyik végén
hegyes, a másikon lapos, vékony fa-
pálca‘. [48. kép]. — Z.: juggaló. 

 

48. kép. Lyuggaló vagy lyukasztó. 
 

lyuk juk fn. ,loch‘. Ha levegő ma- 
rad az agyagba, égetéskòr kipukkan, 
és ot juk lesz ràjta. 

lyukas jukas mn. ,löcherig‘. 
lyukasztó jukasztó fn. ,körülbe- 

lül arasznyi hosszúságú, egyik végén 
hegyes, a másikon lapos, vékony fa- 
pálca‘ [48. kép]. 

M. 
 

máz ~ (~at) fn. ,vörösszínü, gyá-
rilag előállított, szemcsés festék-
anyag‘ (megőrölt állapotban vizzel
feloldva és homokkal keverve rózsa-
színű folyadék lesz; kiégetve vékony,
fényes rétegben vonja be az edényt).
Szitávàl szűrjük meg a mázạt mek
festéket. Ez nem eret jól meg, vé-
kom mázzàl leöntődött, és mos ki-
égettyük. 

mázas mázas mn. ,mázzal be-
vont‘. Van ami mázạs és nem ered
meg, akkòr még ëccer betesszük, és
annál szebb. — D.: mázos. 

mázaségetés mázạségetés fn. ,az
edény másodszori égetése‘. Az a
zsengélés, második a mázạségetés. 

mázasfazék mázạsfazak fn. ,nagy
cserépfazék, melyben a feloldott má-
zat tartják‘. 

mázfeletti festék mászfeletti fes-
ték fn. ,festékfajta, mellyel a má-
zára égetett edényt festik‘. 
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mázfesték mászfesték fn., festék- 
fajta, melyet használat előtt a 
mázba kevernek‘. Mászfestékkèl csak 
csempés árura festenek, mikòr már 
ki van égetve. 

mázol mázòl ts. i. ,zománccal be- 
von, leönt‘. Èlső égetést úty híjjug 
zsengélés, a másodiknál mázojjuk. 
Fehériteni, száritani, mázòlni, me- 
gin száritani, rakni, hogy ne tőr- 
jöm, mennyi bàj vam velle. 

mázolás ~ fn. ,zománccal való 
leöntés, bevonás‘. A nagyobb edé- 
nyeket először kizsengéjjük, azután 
jön az égetés. 

mázolatlan ~ mn. ,mázzal be 
nem vont‘. Vizeskòrsó, az mázolat- 
lan jő, csak felűl rá lesz csepektetve, 
hoty cifráb legyen. Ha mázolatlan, 
nem ragad, de így is jó. 

mázolókanál mázlókalán fn. 
,nagy bádogkanál, mellyel a zomán- 
cot öntik az edényre‘ [49. kép]. 



 
mázolótál mázlótál fn. ,nagy

cseréptál, melyben öntés alkalmával
a mázat tartják‘ [50. kép]. 

 

 
49. kép. Mázolókanál. 

 
mázőrlőkő ~ fn. ,a máz és a fes-

ték megőrlésére szolgáló malomkő‘.
Régente csak két kő vót, azon őről-
ték, mázőrlőkő, av vót a neve [12.
kép]. — Z.: mázőrlő. 

mázvirág ~ fn. ,kerekkatlanban
való égetéskor a katlant befedő cse-
repek közt felszálló mázpára‘ (mi-
kor lecsapódik finom, fehér, por-
szerű anyag lesz). 

megázik ~ tn. i. ,vízben por-
hanyóvá lesz‘. Eszt visszadobjuk a
másik agyagba, akkòr megázik, és
újra fèl lehed dòlgozni. 

megáztat megásztạt ts. i. ,ned-
vessé tesz‘. Csinálnạk ëgy gödröt,
az agyagot megásztạttyák és abba
fojig bele. 

megbír ~ ts. i. ,áll, tűr‘ (nem
esik le az edényhez ragasztott fül).
Megbírja a fület. 

megcsepegtet mekcsepektet ts. i.
,cseppekkel behint‘. Inkáp csak úty
parasztúl lesz mekcsepektetve. 

megcsinál mekcsinál ts. i. ,el-
készít‘. Van sok, aki a kantát mek-
csinájạ, de nem tud ráhuzni filet. 

megcsíp mekcsip ts. i. ,kissé meg-
szorít‘ (az edény ajakát a csípőbőr-
rel). Az ajakat a csipőbőrrèl mek-
csípjük és kihàjtyuk. 

megcsípődik mekcsipődik tn. i.
,kissé megszoríttatik‘ (az edény
ajaka a csípőbőrrel). Felül az ajak
avvàl csípődik meg. 

megcsorbul mekcsòrbùl tn. i. ,le-
törik, csorba lesz‘ (az edény vala-
 

melyik része). Van rá eset, hogy 
megnyomùl vagy èlhasad, mekcsòr- 
bùl vagy èltörik. 

 
50. kép. Mázolótál. 

 
megdolgoz megdòlgoz, megdógoz 

ts. i. ,megmunkál, elkészít‘. Én őrö- 
löm mek, csak a nyèrsanyagot ka- 
pom, amit mek kēl dòlgozni. Jól 
mek kēl dógozni az anyagot, mík 
korongójuk. 

megég ~ tn. i. ,áttüzesedve meg- 
szárad‘. Ha nem égnek mek hàr- 
maccor, addig égettyük, ameddig 
megég. 

megered ~ tn. i. ,kellőképpen ki- 
égve fényes lesz‘ (zománccal le- 
öntött edény). Ha nincs megeredve, 
recés lez, dùrva és nem fényes. Van 
ami mázạs, és nem ered meg, akkòr 
még ëccèr betesszük, és annál szebb. 

megérez ~ ts. i. ,fühlen, wahr- 
nehmen‘. Az ember úja minden kizs 
göcsöt megérez benne. 

megesz ~ ts. i. ,tönkretesz‘. Nem 
lehet mind a kettőt fòjtatni, mer 
ëggyik megeszi a másikat. 

megfest mekfest ts. i. ,färben‘. 
A fedőt szaruvàl megírjuk vagy 
mekfessük. 

megfeszítődik mekfeszitődik tn. 
i. ,feszítés végett éket ver‘ (égetés 
közben összeragadt edények közé). 
Késheggyèl mekfeszitődik és szét- 
pattan, szétválik. 

megfizet mekfizet ts. i. ,bezahlen‘. 
A szekérbért sokszòr hazùlról kellet 
mekfizetni. 

megfog mekfog ts. i. 1. ,össze- 
ragaszt, összetart‘. Zománcàl fógy- 
gyuk mek, ha mekhasad, úgy mek- 
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fogja, mind a cin. 2. ,megfest, be-
lep‘. Kitakarodik a füsttől, lekhama-
rabb a füst fogja mek, csupa korom.
3. ,angreifen‘. Reszelővèl mind le-
súrójuk, ha mekfogja a vevő, èlvágja
a kezét, és mi sem tudung dòlgozni
velle. 

megfogódik mekfogódik tn. i.
,angegriffen werden‘. Kicsit jobbam
mekfogódik, menyen ē. 

megfold mekfòld, mekfód ts. i.
,összeragaszt‘ (edényben levő vékony
hasadást mázzal). Zománcàl fógy-
gyuk mek, ha mekhasad, úgy mek-
fogja, mind a cin. 

megfordít mekfòrdit ts. i. ,um-
kehren, umwenden‘. Mikòr szűr-
kűlni kezd, mek kēl fòrditani, mer
a nap ēszíja magához. 

meggyúr ~ ts. i. ,durchkneten‘.
Esztet úgy meggyúrjuk, akkòr fèl-
szabjuk, csinálunk ojan kicsi rögö-
köt. 

meggyűjt ~ ts. i. ,összegyűjt‘.
Eszt külöm meggyűjcsük, hogy ne
mennyen kárbạ. 

meghasad mekhasad tn. i. ,sich
spalten‘. Ha mekhasad, zománcàl
megönytyük, az összefogja. 

megír ~ ts. i. ,befest‘ (szaruval
fedőt). A fedőt szaruvàl megírjuk
vagy mekfessük. 

megiszapol megiszapòl ts. i.
,agyagot finomítás végett vízben
megáztat‘. Az agyagot megiszapó-
jük, az a lekfinomabb. 

megkajszul mekkàjszùl tn. i. ,el-
ferdül‘ (agyagedény száradás köz-
ben). A napom mim mekkàjszùl,
ēszíja magához. Ezek nem vincsűl-
nek èl vagy nem kàjszùlnak meg,
ëggyik a másikat nem engedi. 

megkészül mekkíszűl tn. i. ,fertig
werden‘. Most mekkíszűl, hòlnap
reggèlre már annyira mekszikkad,
hogy lehet önteni. 

meglágyul meglágyùl tn. i. ,meg-
puhul, lággyá lesz‘. Másoccòr még
meglágyùl, ojam vizes. 
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meglocsol meglocsòl ts. i. ,kissé 
megöntöz‘. Ha szárạz az agyag, mek 
kē locsòlni, mijelőt megőrlődik. 

megmarad ~ tn. i. ,zurück- 
bleiben‘. Megönytyük éz ződdèl meg- 
rázzuk, úgy is marad meg, azér 
ojam pettyegetett. 

megmázol megmázòl ts. i. zo- 
mánccal bevon‘. Mim meg vam 
mázòlva. 

megnyomul megnyomùl tn. i. 
,nyomás miatt elferdül‘. Van rá 
eset, hogy megnyomùl vagy èlhasad, 
mekcsòrbùl vagy èltörik. 

megolvad megòlvad tn. i. 
,schmelzen‘. Ha túl vastagom van 
öntve, megòlvad és lefojik a másikra. 

megöl megől ts. i. ,tönkre tesz‘. 
Az őlte meg eszt a fazakasságot, az 
òlcsó pléedény. 

megönt ~ ts. i. ,zománccal be- 
von‘. Megönytyük éz ződdèl megráz- 
zuk, úgy is marad meg, azér ojam 
pettyegetett. Megönytyük fejérrel és 
csag belerázódik a ződ. 

megőrlődik ~ tn. i. 1. ,finom 
péppé gyúródik‘ (agyag az agyag- 
őrlőgépen). Ha száraz az agyag, 
mek kē locsòlni mijelőt megőrlődik. 
2. ,finom porrá összetöretik‘ (festék, 
máz). 

megőröl megőről ts. i. 1. ,agyag- 
őrlőgépen finom péppé gyúr‘ (agya- 
got). 2. ,finom porrá összetör‘ (fes- 
téket, mázat). Nem tapat hozzájạ ha 
nincsen jól megőrőlve mind leüle- 
pedik a tálnạk a fenekére. Ha szá- 
rạzom vam megőrőlve, álhat évekig, 
nem soványodik ki. 

megporoz mekporoz ts. i. ,portól 
megtisztít‘. Szépem mekporozzuk, a 
hamut lefujjuk róla, éz ződ mázzàl 
leönytyük. 

megpucol mekpucòl ts. i. ,meg- 
tisztít‘. Azutám mek kēl pucòlni. 

megráz ~ ts. i. ,a színes mázba 
mártott rázót a mázzal bevont edény 
felett rázva, azt tarka színűre festi‘. 
 



 
Megönytyük éz ződdèl megrázzuk,
úgy is marad meg, azér ojam pety-
tyegetett. 

megszárad mekszárạd tn. i. ,szá-
razzá lesz‘. Ha mekszárạt. küvül ém
még lesimitom, ha mekszikkad. Esz
hónap reggēre má meg van szá-
rạdva. 

megszikkad mekszikkad tn. i.
,kissé megszárad‘. Amikor ëty ki-
csit meg van szikkadva, öntődik, a
kicsi belemártódik. Ha a fűl lágyạbb,
a test meg van szikkadva, nem
tapad. 

megszűr mekszűr ts. i. ,szűrőn
átöntve megtisztít‘. Szitávàl szűrjük
meg a mázạt mek festéket. 

megszürkül mekszűrkűl tn. i.
,szürkeszínűvé válik‘ (a fehéragyag-
gal megöntött edény száradás után).
Mikòr kesz szikkadni, a fehéragyag
mekszűrkűl. 

megtapat mektapat ts. i. ,meg-
tapos, lábbal meggyúr‘. Sokszor is
mek kēl háromszor is néccer is ta-
patni. Ha pijaci árut csináltạk, fèl-
vèrték, leszèlték, mektapatták úgy
mim most. 

megtapatódik mektapatódik tn.
i. ,megtapostatik‘. Őrlés után kéc-
cèr mektapatódik. 

megtör mektőr ts. i. ,apróra ösz-
szezúz‘. Vam mozsár, aszt (t. i. a
festéket) mektörik, s a kicsi szitánn
átszitálódik. 

megvásik ~ tn. i. ,megkopik‘. Ha
megvásik, legyalulódik, kivájódik,
árok lesz ràjta. 

megy ~ ,megyen, menyen tn. i.
1. ,kerül‘. Ami most vót fejül, az
menyen alól, hogy vegyűljön össze-
2. ,folyik‘ (munka). It minden sza-
batkézzèl megy. 3. ,áll, szegődik‘
(mesterségre). Azér már ēre a mes-
tèrségre nem igem mennek. 4.
,gehen‘ Lassam ment, nem tőrt az
edény, utójabra mentek lóval is. 

meleg ~ fn. ,hőség‘. Nyáron által
a hév melektűl èlvincsűl. 

melegít melegit ts. i. ,fűt, hevít‘. 
Négy-öt óra hosszat kēl melegiteni 
ëty-kéd darap fákkàl. 

melegítőfa melegitőfa fn. ,vastag 
keményfa, mellyel égetéskor a kat- 
lanban a tüzelést kezdik‘. 

mérték ~ fn. ,mérőeszköz‘. 
mester mestèr fn. ,meister‘. Inas 

már rég nincs, mos már az is mes- 
tèr. Itten Kolozsvárt négy mestèr 
vam, meg ëggy özvegyasszony. 

mesterség mestèrség fn. ,ipar, 
kézművesség‘. Azér már ēre a mes- 
tèrségre nem igem mennek. 

 

 
51. kép. Meszelő vagy pemzli. 

 
meszelő ~ fn. ,nagyobbfajta 

ecset‘ [51. kép]. 
méteres ~ fn. ,zollstock‘ (össze- 

hajtható mérőléc). 
metsző meccő fn. ,20—25 centi- 

méter hosszú, két végén fogantyuval 
ellátott vékony acéldrót‘. A meccő 
vékony sárgạrézdrót [52. kép]. — 
D.: meccő, meccődrót. Z.: meccő. 

 

 
52. kép. Metsző. 

 
minta ~ fn. ,modell‘. Ezek is 

csuprok, főzőcsuprok, it más a 
minta. 

motor motòr fn. ,dinamó‘. 
mozsár ~ fn. ,mörzer‘. Vam mo- 

zsár, aszt (t. i. a festéket) mektörik 
s a kicsi szitánn átszitálódik. 

mufli ~ fn. ,samottból készült kis 
tartály, melyben a kényesebb dara- 
bokat égetik‘ [44. kép]. L. kaszli 
alatt! 

műhely műhèj, míhèj fn. ,werk- 
statt‘. Műhèjt vegyen ki, az nehéz. 
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N. 

 
nagy ~ (-ot, -ok, -obb) mn.

,gross‘. Akkor ami kényezs dógok
vagynak vaty túl nagyok, min kéc-
cer égettyük. Ami nagyobb, aszt kēl
szoritani, hogy vegyűljön. 

nagyság natyság fn. ,grösse‘.
Mind ëtyfòrma natyságú. 

 

nehéz ~ mn. ,bajos‘. Műhèjt ve- 
gyen ki, az nehéz. 2. ,súlyos‘. A tég- 
lánạk nehész kēl, hogy legyen. 

nézőlyuk nézőjuk fn. ,a vissza- 
csapólángú kemence oldalán levő kis 
lezárható nyílás, melyen keresztül 
az edény égését figyelik‘. Esztet mi 
csináltuk, a nézőjuk. 

 
Ny. 

 
nyak ~ fn. ,korsónak és kantá-

nak a váll és száj közötti szűk része‘.
L. a 68. és 43. képet. Nem lehet kéz-
zèl belenyúlni, mēr ràjta van a száj,
nyak, minden. A nyak ojan szűk,
 

hogy az új nem tér bele, sem a kéz. 
— D.: nyak. 

nyúlik nyullik tn. i. ,sich dehnen, 
sich strecken‘. Ez nagyon rest, nem 
nyullik annyira. 

O. 
 

odaszorít odaszorit ts. i. ,oda-
nyom, hindrängen‘. A késnek van
ojan hegye, odaszoricsuk, avàl csi-
nájjuk a fenékszeget. 

odaütődik ~ tn. i. ,anprallen,
anschlagen‘. Vigyázni kell, oda ne
ütőggyék, lekapja az ódalát. 

olcsó òlcsó mn. ,billig‘. Az őlte 
meg eszt a fazakasságot, az òlcsó 
pléedény. 

oldal ódàl fn. ,az edény fala‘. Vi- 
gyázni kell, oda ne ütőggyék, lekapja 
az ódalát. L. a 30., 31., 39., 40., 43., 
54., 56., 61., 62., 68. képet. 

 
Ö. 

 
önt ~ ts. i. ,festékkel, mázzal be-

von‘. Ha ëccerre öncsüg bejül is,
küvül is, min levágjạ. Most mek-
kíszűl, hòlnap reggèlre már annyira
mekszikkad. hogy lehet önteni. 

öntés ~ fn. ,az edénynek festék-
kel, mázzal való bevonása‘ [13.
kép]. 

öntődik ~ tn. i. ,festékkel, máz-
zal bevonatik‘. Amikor ëty kicsit
meg van szikkadva, öntődik, a kicsi
belemártódik. 

őrlés ~ fn. 1. ,mahlen‘ (zománc,
festék). 2. ,az agyagnak géppel való
meggyúrása‘. Őrlés után kéccèr
mektapatódik. 

őrlődik ~ tn. i. ,őröltetik‘. Máz
őrlődig, zománcot őrölök. 
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őrlődob ~ fn. ,tengelyen forgó, 
gép hajtotta fahordó, melyben a 
mázt vagy festéket őrölik‘ [11. kép]. 
— Z.: mázőrlődob. 

őröl őről ts. i. 1. ,finom porrá tör‘ 
(festéket). Régente csak két kő vót, 
azon őrőlték, mázőrlőkő, av vót a 
neve. 2. ,géppel péppé gyúr‘ (agya- 
got). 

összecsomóz ~ ts. i. ,csomókra 
feldarabol‘ (agyagot). Minygyár 
összecsomózom, osztán az öcsém 
tapattya. 

összefog ~ ts. i. ,összeragaszt‘. 
Ha mekhasad, zománcàl megöny- 
tyük az összefogja. 

 



 
összeragad ~ tn. i. ,összetapad‘.

Plattàl válasszuk èl, hogy ne ra-
gaggyon össze. 

összeragaszt ~ ts. i. ,zusammen-
kleben‘ Nincsem máz, ami össze-
ragassza. 

összerogyik ~ tn. i. ,a súlya
miatt összeomlik‘ (elkészített edény).
Mikor a nyakát rátesszük, össze-
rogyik a kanta. 

összetör összetőr ts. i. ,apróra
zúz, darabokra tör‘. Vót ëty faza-
 

kam, amit a mútkòr tőrtek össze, 
asz még apám csinátạ legén korábạ. 
Ötszáz darap húsz-hàrmindz dekás 
kő töri össze a festékkel (a mázat). 

összevegyít összevegyit ts. i. 
,összekever‘. Össze vam vegyitve ho- 
mokkàl, hoty tàrtós legyen. 

összevegyül összevegyűl tn. i. 
,összekeveredik‘. Hogy vegyűljön ösz- 
sze, ëtyfòrma lágy legyem vaty ke- 
mény. Ami most vót fejül, az menyen 
alól, hogy vegyűljön össze. 

P. 
 

pálca pálcạ fn. ,hosszú, vékony
farudacska‘ (a nagyobb edényeket
veszik vele le a korongról). Ha igen
széles a lábạs, a pálcávàl vesszük le. 

paraszt ~ mn. 1. ,mázolatlan‘
(agyagedény). Nem mázạs, csak
tiszta paraszt. 2. ,dísztelen, csupasz‘.
Hogy ne legyen az a parasz színe,
mer asz csúnya. Inkáp csak úty pa-
rasztúl lesz mekcsepektetve. — D.:
parasztkanta. 

pecsenyesütő ~ fn. ,tepsialakú
cserépedény‘ [53. kép]. 

 
 

53. kép. Pecsenyesütő 
 
pemzli ~ fn. ,pinsel; nagyobb-

fajta ecset‘ [51. kép]. 
persely pèrsèj fn. 1. ,geldbüchse‘

[54. kép]. Részei: 1. gomb, 2. vá-
gás, 3. váll, 4. ódàl. 2. ,kis vaskocka‘
(a közepén levő mélyedésben forog
a korongtengely). L. a 4. képet. —
D.: koronkpersej. 

 

pettyegetett ~ mn. ,pettyekkel 
tarkított‘. Megönytyük éz ződdèl 
megrázzuk, úgy is marad meg, azér 
ojam pettyegetett. 

 
54. kép. Persely. 

 
piac pijac fn. ,markt‘. Hotyha ki 

tudnóg bontani, hogy a pijacra is 
vigyünk, mēr mi csak ebből élünk. 
Mi vásárbạ nem járunk, csak a nyìlt 
pijacon. 

piaci pijaci mn. ,a piacra, el- 
adásra készített‘. Ha pijaci árut csi- 
náltak, fèlvèrték, leszèlték, mekta- 
patták úgy mim most. 
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pink ~ fn. ,a rózsaszínű festék

anyaga‘. 
 
 

 
55. kép. Platt. 

 
 
platt ~ fn. ,cseréplapok, me-

lyekkel az edénysorokat választják
el egymástól a visszacsapó lángú
kemencében‘ [55. kép]. Amihez rá
van téve, az a platt, hozzáragad
ahoz. 

pléhedény pléedény fn. ,blech-
gefäss‘. Az őlte meg eszt a fazakas-
ságot, az òlcsó pléedény. 

polc pòlc, póc fn. ,gestell‘. Ez a
pòlc, ez meg a pòldzdëcka vaty
száritó. 

polcdeszka pòldzdëcka fn. ,állvá-
nyokra helyezett deszka, melyen az
edény szárad‘. Ez a pòlc, ez meg a
pòldzdëcka vaty száritó. 

pománáscsupor pománáscsupòr
fn. ,kisebbfajta agyagbögre‘ [56.
kép]. Részei: 1. ajak, 2. fűl ~ fìl,
3. száj, 4. rámạ, 5. váll ~ ódàl, 6.
has, 7. fenékszeg. 

por pòr fn. ,staub‘. Beleégődik a
por is, és ēveszti a fénnyit. 

porlik pòrlik tn. i. ,porrá válik‘.
A sovány agyag nagyon érdes és
pòrlik. 

porond ~ fn. ,sand‘. Amejigben
nincsem porond, az élesebben szól. 

porondos ~ mn. ,homokos, ho-
mokkal kevert‘. A porondos agyak
kirágjạ az embèr kezit, fojik a vér. 

 

preckel preckèl ts. i. ,fehér máz- 
zal megöntött edényt a rázó segítsé- 
gével színes mázzal beszór‘. Tálạkat, 
tánygyérokat szoktunk preckèlni 
rázóvàl. 

 
56. kép. Pománáscsupor. 

 
preckelés ~ fn. ,fehérmázzal 

megöntött edénynek a rázó segítsé- 
gével színes mázzal való beszórása‘. 
Azok mim preckelések. 

preckelődik ~ tn. i. ,fehérmáz- 
zal megöntött edény a rázó segítsé- 
gével színes mázzal beszóratik‘. A 
mázbạ belekavàrjuk, és preckelődik. 

pucol pucòl ts. i. ,tisztít‘. Nesze, 
esz pucòld! 

pucolás ~ ,puccolás fn. ,tisztítás‘. 
Puccolás, mek kellet vóna mikòr 
félig meg vót szikkadva, de most is 
ráér. 

puha ~ mn. ,weich‘. Addik tapa- 
tódik, míg ojam puha lesz, mind a 
tészta, hocs csattog az embèr sàrka. 

 
R. 

 
rácsepegtet rácsepektet ts. i.

,cseppeket szór rá‘. Vizeskòrsó, az
mázolatlan jő, csak felűl rá lesz cse-
pektetve, hoty cifráb legyen. 
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ragad ~ tn. i. ,haften, kleben‘. Ha 
az embèr nem focsója be, mind ra- 
gad a készhez. 



 
ragadás ~ fn. ,folt‘ (égetés után

össszeragadt edényen). 
ráhúz ráhuz ts. i. ,ráragaszt‘ (fü-

let az edényre). Van sok, aki mek-
csinájạ a kantád, de nem tud rá-
huzni filet. 

rak ~ ts. i. ,legen, stellen‘. Fehé-
riteni, száritani. mázòlni, megin
száritani, rakni, hogy tőrjöm,
mennyi bàj vam velle. 

rakódik ~ tn. i. ,kerül valahová‘.
A kemencében a grádlira rakódik
az edény. 

raktár ~ (-t, -ạ) fn. ,lager‘, Rak-
tárạ is van mindenkinek. 

ráma rámạ fn. ,az edény szája
és válla körüli összeszűkült részen
körbefutó kis kidomborodás‘. L. a
30., 31., 39., 40., 56. képet. 

ráönt ~ ts. i. ,angiessen‘. Ezzel
öntik rá a mázạt. 

ráöntődik ~ tn. i. ,angegossen
werden‘. Esz csak ëggy alapszín, ēre
ráöntődik valami zománc, és a szí-
neket kiaggya. 

rátesz ~ ts. i. ,ráhelyez‘. Mikor
a nyakát rátesszük, összerogyik a
kanta. 

rázó ~ fn. ,seprűből kivágott, kö-
zépen összekötött kis cirokcsomó‘ (a
fehérmázzal megöntött edényt szór-
ják be vele színes mázzal). [57.
 

kép]. Tálạkat, tánygyérokat szok- 
tunk preckèlni rázóvàl. 

recés ~ mn. ,érdes‘. Ha nincs 
megeredve, recés lez, dùrva és nem 
fényes. 

 

 
57. kép. Rázó. 

 
rendelés ~ fn. ,bestellung‘. Úgy 

a pijacra nem igen, csak rendelésre. 
rest ~ mn. ,kevéssé nyúlós‘. Ez 

nagyon rest, nem nyullik annyira. 
reszelő ~ fn. ,feile‘. Reszelővèl 

min lesúrójuk, ha mekfogja a vevő, 
èlvágjạ a kezét, és mi sem tudung 
dòlgozni velle. 

rézhamu részhamu fn. ,rézoxid‘. 
rög ~ (-ök) fn. ,egy edény készí- 
téséhez szükséges agyagdarab‘. Esz- 
tet úgy meggyúrjuk, akkor fèlszab- 
juk, csinálunk ojan kicsi rögököt. — 
D., Z.: rög. 

röstölő ~ fn. ,széleshasú agyag- 
edény‘ [30—31. kép]. 

rúg rug ts. i. ,rugással hajt‘ (fa- 
zekas a korongot). Reggētül östig 
min rukhassa az embèr, nem fáj. 
Én azon nem tudog dógozni, mer 
ojan nehéz rugni. 

 
S. 

 
samott ~ fn. ,égetett cserépből

őrölt lisztszerű anyag‘. 
samottlap samotlap fn. ,samott-

ból készült lapos cserépdarab‘. 
samottégla samottégla fn. ,sa-

mottból készített tégla‘. 
sár ~ fn. ,nedves föld‘. Ez ëgy

darap sár, de mennyi bàj vam velle. 
sárgamáz sárgạmáz fn. sárga-

színű festékkel megfestett máz‘. —
Z.: sárgamáz. 

sárgazománc sárgạzománc fn.
,sárgaszínű máz‘. 

 

sarló salló fn. ,sichel‘. 
segéd ~ fn. ,felszabadult inas‘. 

Ennél az Üvegesnél dòlgozik ëty 
segéd. 

sima ~ mn. ,kevés homoktartal- 
mú‘. Abban is van homok, de asz 
símább. — D.: síma agyag. 

simít simit ts. i. ,símává tesz‘. 
simító simitó fn. ,posztódarab, 

mellyel az edény belső falát simít- 
ják [38. kép]. 

simítódik simitódik tn. i. ,símává 
tétetik‘. Bejűlről simitódik a filcèl. 
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sor sòr fn. ,reihe‘. Az embèr fèl-

fesziti és ëggy egés sòr jöm fèl. A
két èlső sòr zsengés. 

sovány ~ mn. ,nagy homoktar-
talmú‘ (agyag). A sovány agyag
nagyon érdes és pòrlik. Kövér agyak
sovány agyaggàl vegyitődik. 

soványít soványit ts. i. ,homok-
 

tartalmát növeli‘ (agyagnak). Ha 
kövér, homokkàl soványittyuk. 

súly súj fn. ,az agyagőrlőgépen 
található, körülbelül öt kilós vas- 
gömb, mely a kést a hengerhez szo- 
rítja‘. 

súlykerék sújkerék fn. ,az agyag- 
őrlőgép lendítőkereke‘. 

Sz. 
 
szab ~ ts. i. ,rögökbe darabol‘

(meggyúrt agyagot). 
száj ~ (-ạ) fn. ,vminek a nyi-

lása‘ (edény, katlan). Nem lehet
kézzèl belenyúlni, mēr ràjta van a
száj, nyak, minden. Mindemféle
edénynek más-más fòrmájú az
ajaka, vagyis a szájạ. L. a 30., 31.,
39., 40., 42., 43., 56., 68. képet. —
D.: száj. 

szakiszt ~ ts. i. ,rögökre fel-
darabol‘ (meggyúrt agyagot). Meg-
gyúrjuk és szakisztunk. 

szárad szárạd tn. i. ,trocken wer-
den‘. Mikòr kiszettem vót az edénd,
beraktam (t. i. a fát) hoc szárạgy-
gyon. Nyáron kitesszük a napra,
ot jobban szárạd, de ijenkor csag
benn. 

száradás szárạdás (-t) fn.
,austrocknung‘. Ezek nem vincsűl-
nek el a szárạdáskòr vagy nem kàj-
szùlnak meg, ëggyik a másikat nem
engedi. Vagynak agyagok, mejeket
nem lehet a napra kitenni, mēr min
hasad èl, nem ájạ, a szárạdást a
napon. 

száraz szárạz mn. ,trocken‘ Le-
szakatt a füle, mēr ha szárạzom
vam fülezve, akkòr leszakad. Fes-
tékkèl csak félszikattan lehet ön-
teni, zománcàl mikor egészen szá-
rạz. 

szárít szárit ts. i. ,trocken ma-
chen‘. Fehériteni, száritani, mázòl-
ni, megin száritani, rakni, hogy ne
tőrjöm, mennyi bàj vam velle! 

szárító száritó fn. ,az állvá-
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nyokra helyezett deszkák, melyeken 
az edény szárad’. Ez a pòlc, ez meg 
a pòldzdëcka vaty száritó. 

szárítóhely száritóhèj fn. ,az áll- 
ványokra helyezett deszkák, melye- 
ken az edény szárad‘. Az ősmagyàr 
neve száritóhèj vagy álvány. 

 

 
58. kép. Szárítóléc. 

 
szárítóléc száritóléc fn. ,négy-öt, 

körülbelül 60 centiméter hosszú léc- 
ből összetákolt kis állvány, melyre 
a korongról levágott edényeket te- 
szik‘ [58. kép]. Azok meg ojan 
száritólécek, azok a kicsik. 

szaru ~ fn. ,tehénszarvból készí- 
tett tölcsérszerű eszköz, mellyel a 
festéket a fedőre folyatják‘ [59. 
kép]. A fedőt szaruvàl megirjuk 
vagy mekfessük. — D.: szaru. Z.: 
festőszarú. 

 
59. kép. Szaru. 



 
szék ~ fn. 1. ,stuhl.’ 2. ,egyszerű,

házilag összetákolt ülőke, melyen a
fazekas ül munka közben‘. 

szel szèl ts. i. ,szelővel farag‘
(agyagot). Avvàl szèltük régen az
agyagot. 

szél ~ (szelet) fn. ,levegő‘. Úty
fèlhúzom és lenyomom, akkòr kijöm
belőlle a szél. Mikor a szelet kinyom-
tug bellöle, kézzèl kifúrjuk. 

széles ~ mn. ,breit‘. Ha igen
széles a lábạs, a pálcávàl vesszük le. 

szelő ~ fn. ,félhold alakúra meg-
görbített, két végén fafogantyuval
ellátott, élesre köszörült vaslemez‘
[60. kép]. Csak kisebb városogba
hasznájják már a szelőket. D, Z.:
szelő. 

 

60. kép. Szelő. 
 

szétdobja magát széddobja ma-
gát ts. i. ,szétrobban, szétpukkan‘.
Szétmegy az edény, dobja szét
magát. 

széthasad ~ tn. i. ,kettétörik‘.
Ha hírtelen izzik, széthasad. 

szétmegy ~ tn. i. ,szétrobban,
szétpukkan, széttörik. A vörös-
agyagból nem lehetet semit sem csi-
nálni, asz szétment, az èrdéji agyag
meg mind èlhasatt. 

szétpattan ~ tn. i. ,pattanva
szétválik‘. Késheggyèl mekfeszitődik
és szétpattan, szétválik. 

szétválaszt ~ ts. i. ,trennen‘.
Összeragad, de szét lehet választani. 

szétválik ~ tn. i. ,sich trennen’.
Késheggyèl mekfeszitődik és szét-
pattan, szétválik. 

 

szíj sziju fn. ,treibriemen‘. Ezen 
a kerékem fut a sziju. 

szikkad ~ tn. i. ,nedvességéből 
kiszárad‘. Festékkèl csak félszik- 
kattan lehet önteni, zománcàl mikor 
egészen szárạz. Mikòr keszt szik- 
kadni, a fehéragyag mekszűrkűl. 

szín szin fn. ,az udvaron vagy 
kertben fából összerótt egyszerű 
épület, melyben a katlant helyezik 
el‘. Vótak hējek, ahòl bem vót a 
konyhábạ, régebben szimbe vót, ré- 
gebben a fedelét kinyitották, fèlment 
a lang a cserepek között. 

szín ~ (-t, -ek, -e) fn. ,farbe‘ 
Ha magárạ önytyük a színeket, nem 
aggya ki a színeket, azér kell az 
alapja fehér legyen, azon lehet min- 
demféle színt kihozni. Esz ha sokat 
ál, kisoványodik, a színit veszti. 

színes ~ mn. ,farbig‘. Színezs 
zománcàl lesz leöntve. 

szipóka ~ fn. ,a kanta vagy 
korsó fülén levő kis kidudorodás 
(csecs), melyen keresztül a vizet az 
edényből kiszívják. L. a 43. és 68. 
képet. 

szita ~ fn. ,sieb‘ Szitávàl szűr- 
jük meg a mázạt mek festéket. 

szorít szorit ts. i. ,nyom‘. Ami 
nagyobb oszt kēl szoritani, hogy 
vegyűljön. 

szúr ~ ts. i. ,stechen‘. Mind ér- 
zik, ami szúr. 

szűk ~ mn. ,eng, schmal‘. A 
nyak ojan szűk, hogy az új nem tér 
bele, sem a kéz. 

szürkül szűrkűl tn. i. szürke- 
színű lesz‘. Mikòr szűrkűlni kezd 
mek kēl fòrditani, mer a nap ēszíja 
magához. 

szürő szűrü fn. 1. ,lábas forma 
cserépedény főtt tészta megszűré- 
sére‘. [47. kép]. Marat ki mék hat 
szürü. 2. ,vizeskorsók nyakába ké- 
szített, kilyuggalt agyaglapocska‘, 
3. ,festékszűrő‘ [36—37. kép] 
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T. 

 
tál ~ fn. ,schüssel‘. Nem tapat

hozzájạ, ha nincsen jól megőrőlve,
mind leülepedik a tálnạk a fene-
kére. Tálạkat, tánygyérokat szok-
tunk preckèlni a rázóvàl [61. kép].
Részei: 1. ajak, 2. fül ~ fìl, 3.
fenékszeg, 4. ódàl. 

61. kép. Tál. 
 
talluszár ~ fn. ,a szaru végébe

dugott kis tollcső, melyen keresztül
kifolyik a festék‘. L. 59. képet. 

62. kép. Tányér. 
 

tányér ~, tánnyér, tánygyér (-t,
(-ok) fn. ,teller‘. Tálạkat, tánygyéro-
kat szoktunk preckèlni a rázóvàl.
[62. kép]. Részei: 1. ajak, 2. fűl ~
fìl, 3. ódàl, 4. tusa. 

tányérfakés tánnyérfakés, tány-
gyérfakés, fn. egyik sarkán le-
kerekített fakés, mellyel a tányér
oldalát domborítják‘ [63. kép]. 1.
fenékszegvágó. — Z.: tányérfakés. 

tapad ~ tn. i. ,ragad‘. Ha a fűl
lágyạbb, a test meg van szikkadva,
nem tapad. 

tapat ~ ts. i. ,tapos, lábbal
gyúr‘. Sokat tapattak ràjta, ha az
áru megvóna. Így is, mikòr tapa-
tom, ojam mind a tészta. 
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tapatás ~ fn. ,lábbal való gyú- 
rás‘. A tapatázsba gyòrsan eláll az 
embèr. 

tapató ~ fn. ,az agyagot lábbal 
gyúró személy‘. 

 

 
63. kép. Tányérfakés. 

 
tapatódeszka tapatódëcka fn. 

körülbelül 2 méter hosszú bükkfa- 
deszka, melyen az agyagot tapossák‘. 

tapatódik ~ tn. i. ,lábbal meg- 
gyúratik‘. Addik tapatódik, míg 
ojam puha lesz, mind a tészta, hocs 
csattog az embèr sàrka. 

tapos ~ ts. i. ,lábbal gyúr‘. Mind 
íty kereken tapossuk. 

tartós tàrtós mn. ,sokáig tartó‘. 
Össze vam vegyitve homokkàl, hoty 
tàrtós legyen. 

tégla ~ (-ák) fn. ,ziegel‘. Csak 
rendes téglávàl rakjuk. 

téglagyári agyag ~ fn. ,a Tégla- 
gyárnál bányászott, ma is használt 
agyagfajta‘. 



 
tepsi ~ fn. ,alacsonyfalú cserép-

edény‘ [64. kép]. 
tér ~ tn. i. ,fér‘. Hogy mentűl

töb mennyen, mentűl töp térjen. 
test ~ fn. ,az edény maga, fülek

nélkül‘. Ha a fül lágyạbb, a test meg
van szikkadva, nem tapad. 

 

64. kép. Tepsi. 
 
tető ~ fn. 1. ,dach‘. 2. valami-

nek a felső része‘. Az āja hàjcsa
azér kell az āja nagyob legyem mint
a teteje. 

tészta ~ fn. ,teig‘. Addik tapató-
dik, míg ojam puha lesz, mind a
tészta, hocs csattog az embèr sàrka. 

tiszta ~ mn. ,csupa‘. Nem má-
zạs, csak tiszta paraszt. Esz csak
tiszta főcs, csak meg van szárạdva. 

toll ~ fn. ,tollszár‘ (a toll alsó,
üreges része, melyet a szaru végébe
dugnak). 

tömött ~ mn. ,sűrű‘. Esz muszáj
így lefedni, hogy ne fusson a lang,
mentől tömöttebb, annál jobb. 

tönk ~ (-öt, -ök) fn. ,15—20 ki-
lós, megőrölt agyagdarab‘. Kissep
tönkögbe fèlcsomózzuk, hoty köny-
nyeb legyem fèldòlgozni. — D.:
rönkő. 

tönkagyag ~ fn. ,15—20 kilós 
megőrölt agyagdarab‘. 

törik ~ tn. i. ,brechen‘. Fehéri- 
teni, száritani, mázòlni, megin szá- 
ritani, rakni, hogy ne tőrjöm, meny- 
nyi bàj vam velle! Lassam ment, 
ne mtőrt az edény, utójabra mentek 
lóval is. 

törő ~ (-je) fn. ,stössel‘. Régem 
famozsarak vótak, ez a törője. 

tusa ~ fn. ,a tányérnak a has 
alatti vastagabb része‘. L. a 62. 
képet. 

tűz tüz (-et, -ek) fn. ,feuer‘. Ot 
nem égnek ojan tüzek, mint enné. 

tűzálló tüzálló mn. ,feuerfest‘. 
tüzelődik ~ tn. i. ,fűlik‘ (ke~ 

mence). Ha hírtelen tüzelődik, èl- 
pállik. 

tüzelőfa ~ fn. ,vékony kemény- 
fahasábok‘. 

tüzelőlyuk tüzelőjuk fn. ,a tűz- 
szekrény első része‘. 

tüzelőszáj ~ fn. ,a tüzelőlyuk 
nyilása‘. L. a 14. képet. 

tüzelőszekrény ~ fn. ,az égető- 
katlan feneke alatt elnyúló két na- 
gyobb üreg, melyekben égetéskor 
tüzelnek‘. 

tűzjárás tüzjárás fn. ,kerekkat- 
lanban a katlan alján körbefutó 
csatorna’. — D.: tűzjárás. 

tűzszekrény tüsszekrény fn. ,az 
égetőkatlan (visszacsapólángú) fe- 
neke alatt elnyuló két nagyobb üreg, 
melyekben égetéskor tüzelnek. 

U. 
 

ujjbegy újbegy (ujjabegye) fn.
,fingenspitze‘. Mikor begyegèl, láccik
 

az ujjabegye heje. 

Ü. 
 

üres ~ mn. ,leer‘. Hogy ne égjen
a nagy üressen, hogy mentűl töb
mehessen. 

 

üszök ~ fn. ,megszenesedett, füs- 
tölgő fadarab‘. Ha ëty kis üszök ma- 
rad benn, a füst mim beleevődik a 
mázbạ. 
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V. 

 
vág ~ ts. i. ,hasít‘. Ha csak né-

hány csepp eset rá, váktạ ketté. 
vágás ~ fn. ,a perselyen talál-

ható nyilás, ahol a pénzt beteszik‘
L. az 54. képet. 

váll ~ (-ạ) fn. ,fazekaknak,
csuproknak, kantáknak a has fölötti,
a nyak illetve a száj felé összeszű-
külő része‘. L. a 30., 31., 39., 40.,
43., 56., 68. képet. 

vám ~ fn. ,helypénz‘. 
vasállású fazék vasállásu fazék

fn. ,egyenesoldalú, a bádogedényhez
hasonlóalakú fazék‘ [29. kép]. 

vásár ~ fn. ,markt‘. Mi vásárbạ
nem járunk, csak a nyìlt pijacon. 

vashamu ~ fn. ,vasoxid‘. 
vastag ~ mn. ,dick‘. Ha túl vas-

tagom van öntve, megòlvad és lefojik
a másikra. A nyak vastag, alùl meg
vékony, menyen lefele. 

váza vázạ (-ák) fn. ,vase‘. Anná
mind ijem vázák vagynak. Ezeket a
vázákạt először ugyizs zsengélni kell. 

vegyít vegyit ts. i. ,összekever‘.
Esz homokkàl vam vegyitve, homo-
kos. Ha vagynak lágyạk, kemények,
vegyiteni kell. 

vegyítődik vegyitődik tn. i. ,ke-
veredik‘. Kövér agyak sovány
agyaggàl vegyitődik. 

vegyül vegyűl tn. i. ,keveredik‘.
Vegyül az agyag, a szél menyen ki
belölle. Ami nagyobb, aszt kēl szori-
tani nagyon, hogy vegyűljön. 

vékony ~ mn. ,dünn‘. Ez nem
eret jól meg, vékom mázzàl leöntő-
dött és mos kiégettyük. 

 
65. kép. Verő. 

 
verő ~ fn. ,fakalapács‘ (az agyag

finomítására használják [65. kép].
— Z.: furkó. 
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verődeszka verődëcka fn. ,deszka- 
darab, melyre az agyagot verik fel‘. 

 

 
 

66. kép. Virágcserép. 
 
vevő ~ fn. ,vásárló személy‘. 

Reszelővèl mind lesúrójuk, ha mek- 
fogja a vevő, èlvágja a kezét, és mi 
sen tudung dòlgozni velle. 

 

 
67. kép. Virágcserép. 

 
virágcserép virákcserép fn. 

,blumentopf‘ [66—67. kép.] 



 
virágváza vrágvázạ. fn. ,blumen-

vase‘. 
visszadob ~ ts. i. ,zurückwerfen‘.

Eszt visszadobjuk a másik agyagba,
akkòr megázik, és újra fèl lehed
dòlgozni. 

víz ~ (vizet) fn. ,wasser‘. A ka-
jántóji agyag nem bírta a vizet, e
meg bírja. 

vizes ~ mn. ,nedves‘. Másoccòr
még melágyùl, ojam vizes. 

vizeskanta ~ fn. ,víz tartására
szolgáló, szűknyakú, mázas agyag-
edény‘. Vizeskanta, vázạ, direkt ő
maga kēl hogy égjen [43. kép]. L.
kanta. 

vizeskorsó vizeskòrsó fn. ,víz tar-
tására szolgáló, igen szűknyakú, a
nyakában szűrővel ellátott, mázolat-
lan agyagedény‘. Vizeskòrsó, az má-
zolatlan jő, csak felűl rá lesz csepek-
tetve, hoty cifráb legyen [68. kép].
Részei: 1. ajak, 2. fűl ~ fìl, 3. száj,
4. nyak, 5. csics ~ csëcs, 6. váll ~
ódàl, 7. has. — D.: csicseskorsó. 

vizeslábas vizeslábas fn. ,a ko-
rongasztalon levő cseréplábas, mely-
ben a korongozáshoz szükséges vizet
tartják‘. 

vizestál ~ fn. ,a korongasztalon 
levő cseréptál, melyben a korongo- 
záshoz szükséges vizet tartják. 

 
68. kép. Vizeskorsó. 

 
vörösagyag ~ fn. ,vörösszínű, 

nagy homoktartalmú, ma már nem 
használt agyagfajta‘. A vörösagyag- 
ból nem lehetet semit sem csinálni, 
asz szétment, az èrdéji agyag meg 
mind èlhasatt. 

 
Z. 

 
zománc ~ (-ot) fn. ,máz‘. Zo-

máncàl fóggyuk mek, ha mekhasad,
úgy mekfogja mind a cin. Festékkèl
csak félszikattan lehet önteni, zo-
máncàl mikor egészen szárạz. 

zománcoz ~ ts. i. ,mázzal leönt,
bevon‘. Küvűl mi nem zománcozzuk. 

zománcozás ~ fn. ,az edénynek
mázzal való bevonása‘. 

zöld ződ mn. ,grűn‘. Szépem mek-
porozzuk, a hamut lefujjuk róla, éz
ződ mázzàl leönytyük. 2. fn. ,zöld
máz‘. Megönytyük és ződdèl megráz-
zuk úgy is marad meg, azér ojam
pettyegetett. 

 

zöldcsupor zőccsupòr fn. ,zöld- 
színűre mázolt, kisebbfajta agyag- 
bögre‘. [56. kép]. Ezek min zőcs 
csuprok. 

zöldmáz ződmáz fn. ,zöldszínű 
festékkel megfestett máz‘. — Z.: 
ződmáz. 

zöldzománc ződzománc fn. ,zöld- 
színű máz‘. 

zörgő zőrgő fn. ,égetés előtt ha- 
muban meghengergetett agyaggolyó, 
melyet a vizeskorsóba tesznek‘ — 
D.: zörgő. 
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Zs. 

 
zsengél ~ ts. i. ,először éget‘. Èl

sőbe zsengélik, másoccòr mázạsan
égetik, annál szebb az áru. Ezeket a
vázákạt először ugyizs zsengélni kell. 

zsengélés ~ fn. ,első égetés‘. Èlső
égetést úty híjjug zsengélés, a má-
 

sodiknál mázojjuk. Az a zsengélés, 
a második a mázạségetés. 

zsengés ~ mn. ,rosszul kiégett‘. 
A két èlső sor, azs zsengés. 

zsíros ~ mn. ,kövér‘. Ezek a zsí- 
ros agyagok min síma agyag. 

 
Imre Samu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118 


