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SZÖVEGEK 

 

22. VISTA 

[Milyen vászonra varrnak?] Hä̀t vót gyócsvászon, vót egyelḙsvászon. 
[Az egyelesvászon milyen volt?] Az egyelḙsvászon az ojam vòt, hogy ḙggyik 
szál vòt kḙndèrbǜl, a másik pedig nyújtóbùl. S asztat úgy vötöttük fë̀l a 
vetö̀karóra, s akkor úty foktug bë̀ a nyüzsdbḙ is, hogy úgy mënt ḙgyen- 
lően, ëggyik mindik kḙndèr vòt, s a másik pedig mindig nyútó vót. Az oan 
gyapotféle vòt, de erőseb vòt a gyapotnál, mer a gyapott az ojam puha 
vòt, hogy válott el ëgymástùl, asztat nḙm l ḙhetet èlnyútani. Ez a cérnához 
vòt hasonló, de azír mégis ojan különlegḙs vót, hogy úty híttük, hogy 
nyútó. Vastagjab vót s puháb vót, mind a cérna. 

[A fodorvásznat hogyan készítették?] Hä̀t aszta̭t is … aszta̭t ugyan- 
csak fehír nyútóba szö̀ttük, osztán sollosgyapottal (!) vèrtük. [Mit csinál- 
tak vele, hogy olyan szép fodros legyen?] Hä̀t mikor már èkë̀s̭zǜlt, hoty 
kivārtuk, akkor osztán kimostuk, bevèrtük a szë̀k̭ḙn, s akkor ojam fodros 
lḙtt. [Hideg vízben nem mosták?] Në̄m, hä̀t melḙgvízbe mostuk ki, való- 
szìnüleg, hidegbḙ nem kèlt mḙg. 

Adatközlő: Szallós Andrásné, 52 éves (1972) 

 

23. MÉRA 

[Hányféle vásznat szoktak szőni?] Rigḙbbḙn szoktunk, lëpëdö̀nek 
szüvünk nyòcazsbù kë̀ṱnyüstöst. Zsákna̭k s iszákna̭k szövünk në̀g̭ynyüs- 
töst. [A finomabb vászon milyen volt?] Hä̀t az… aszt ëcselt kḙndèrbǜl 
szoktuk szö̀ṋi, aszt tìzḙzsbǜ̬l is, lḙpḙdö̀vászon. [Volt olyan, hogy nemcsak 
kendert tettek bele, hanem… ] Gyapottat. S fejtö̀t, ahoty szǜttünk cifra 
takaròruhä̀t, törölközö̀t. [Az a vászon milyen volt, amelybe kendert is, 
gyapotot is tettek?] Hä̀t az nyútòvászon. [Elegyesvászon nem volt?] Hä̀ 
szoktunk, az is, miko kevë̀s̭ vot a kḙnder, akkor ēnyùtottuk, ëty szál kḙn- 
der s ëty szál nyútó. S akkor asztat úty szǜttük lë lëpëdö̀nḙk rìgḙn, mikor 
më̀g̭ mik vòtunk lëjányok akkor … akkor szüttünk, biza. 

Adatközlő: Horváth Katalin, 52 éves [1972] 
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24. TÜRE 

[Milyen vásznat szőttek?] Vòt, amejik kendèr̭ vot, aszt pedig ijen 
kendèr̭vászonnak. Vòt, amejik egyelitve vot, aszt már egyelesnek 
montuk. Vot, amejig gyapott, aszt már gyapotnak montuk. [Az 
elegyes milyen volt?] Ësz szál kendèr vot, s ḙsz szál gyapot vot 
vagy ḙsz szál cérna. [A fodorvásznat hogy szőtték?] Asztat csupa gya- 
podbòḽ sző̭ttük. Az ojam vot a gyapott, most oan nincsen. [Milyen volt?] 
Az nagyon sodrot vòt, a nyùtòja is sodrot vot ë̀s̭ a béverője is. Asztat pe- 
dig avàl vèrtük le, ë̀s̭ mikor vìge vòt, akko bḙvèrtük vízbḙ. [És ha akar- 
tak varrni rá?] Akkor àra … asztat nḙm vèrtüg bḙ, mer az ùgy vot jò, 
hogy ùgy magára lehessen rávàrni. Me ha bḙmḙnt vízbe, akkor ë̀g̭ḙn sǜrü 
vot a szála. [Milyen varrással varrtak rá?] Vágásos, inkáb vágásossal. 
[Lepedőknek?] Lepedö̀knek mḙk párnahajaknak, fírhangoknak, më̀g̭ ab- 
rosznak is szokták használni. 

Adatközlő: Deritei Szabó Anna, 44 éves (1970) 

 

25. BOGÁRTELKE 

[Milyen volt a ruhájuk, amelyet maguk elé kötöttek?] Hát cifra̭, aszt 
lehet mondani, hogy cifra̭. Amë̀j̭en ruháka̭t csinálna̭k az írtò cifra̭. [Mi az, 
amit a derekára varrtak?] Hányás. [Milyen mintája volt?] Mijen? Nagy- 
ròzsás, hegyesròzsás, nigyròzsás, mákaji ròzsás, natytulipántos. [Most 
mind gyönggyel rakják ki?] Mind. Még most nḙm is rostéjoznak, csak 
tiszta gyönygy. A hányásnak tḙttünk rostéjt, úty hìttuk, de most már csak 
tiszta gyönygy. [A mellrevalót ki csinálja?] Most má csinája̭ mindḙnki ma- 
gának. [Bőrből?] Nḙm, vārja mindḙnki ronygyra̭, s tëszi rá bő̭rrḙ. Ëgḙn. 
Most mindḙnki kivàrja̭ magának. Rìgḙm mikor csinálták Kapuson, Hunya- 
don, Gòrbón, Vistába̭ nëm is nagyon, azután kìsö̀p foktak Vistán. 

Adatközlő: Özv. Felvinci Katalin, 65 éves (1970) 

 

26. DARÓC 

[Milyen vásznat szőttek régen?] Há rë̀g̭en szö̀ttík a szöszvásznat, szőt- 
tí̮k a cérnavásznat, szőttek egyelḙst, szőttek tisztacérnába̭… fonalat, 
ë̀j̭esmiket szőttek. [A fodorvásznat hogyan szőtték?] Asztat, asz kḙndèrfo- 
nàl vót vegyitvḙ cérnával, s akkòr vèrtḙ́k sollozsgyapottàl, a vòt a fodòr- 
vászon. [Egyforma nyüstöt használtak mindegyiknek?] Nëm ëtyfòrma vòt. 
Hanëm a finom vászonnak több nyüstye vòt, szóvàl hogy magyarázzam? A 
finomvásznat szö̀ttḙ́k tizenkettőzsbe is, tizenhármazsba is, s a szöszvásznat, 
a dúrvavásznat — ízë̀ ̭— szőttë̀k̭ nyòcazsba. Szòvàl asz kevesebb volt. 

Adatközlő: Jakab Pali Kati 51 éves (1970) 
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27. MÁKÓ 

[Hogyan fog hozzá egy ruha ’kötény’ készítéséhez?] Hát mikò vārom a 
ruhát, èl kel vágjam, mek kel pappirosazzam, āra kèl kössem a hárászokat 
s a sèjmḙket. Utáǹa osztán le fogom szedni, s akkor osztám fogom a hányá- 
sát csinálni. [Milyen színnel?] Hát pirossàl, vagy ződdèl vagy feketḙ́vèl. 
[Milyenek a minták?] Ezḙk a mostani minták nagyon aprók, ezek mind 
gyönygyèl vadnak megrakva. [Nincs is varrva?] De vān, hogynë, van. 
Béi̯rostéi̯jozom hamarébb az alapját, akkor osztán rakòdik beléi̯ a gyönygy. 
[Milyen gyöngyöt szoktak rá tenni?] Aprógyönygyökḙt, fényḙzsgyönygyö- 
kḙt, aszt a nagyob gönygyökḙt a kötésre, kigyönygyözzük, s akkor a pánd- 
likásruhán teszünk a… a szallagok köszt ott is kirakjág gyönygyḙl, fé- 
nyḙzsgyönygyḙl. [A hányás mellett milyen varrás van?] A hányás mellḙt 
van a csipkḙ. 

[A bagazia milyen volt?] Az a bagazija … fekete vót a baga- 
zija, s akko vóu̯t a pirosposztóu̯ az āján, akkòr aszt úgy vették fèl, hogy 
alatta vót a gyócspenygyèl, s aszt a bagaziját fèlhàjtották, it láccot az a 
szép posztóu̯ja kétfelől. [Milyen varrás volt rajta?] Az èl vót fèjtőzve a 
bagazijának, èl vót fèjtőzve, vót az a nagyrózsás hányás, pápaszḙmes, vo- 
nóu̯s, asztallábos, kéttulipántos, ezek vótak. 

Adatközlő: Sándri Ilona, 62 éves (1972) 

 

28. INAKTELKE 

[A vállfősingnek milyen részét varrták ki?] It fënn a válfűjìt, s itt 
a kézelőjit s a gallérját. S akkòr az ódalába̭ it le a kötíst, itt az újába̭ le 
kötíst, ḙzëk vóu̯tak: gallér, kézelőü̯. [Milyen mintával varrták a vállfőt?] 
Sújtassà ̭ róu̯zsáson. S akkòr vót a sinyór, aszt úgy monták. [S a gallért 
s a kézelőt?] Kokasfarok, a kokasfarogba̭ mëntḙk a róu̯zsák. S a gallér- s a 
kézelö̀knek osztán vòt nḙvë. Vòt abrudi, vòt sújtásos, vót… mi is vòt 
még? — foglalóu̯s. [A kötés milyen volt, csak sima volt?] Síma̭ kötís… 
vóu̯d bokòrkötís is, oan róu̯zsáson belékötvḙ, nëmcsak síma̭, az ódalába it 
në. Osztám vóu̯t az asszonyos ing … [Annak milyen része volt kivarrva?] 
Az asszonyokéna̭k it në̀ ̭ van lë símán, szóu̯và nëm is, mèr a szíle ojan cak- 
kosom va̭n, s akkòr itt oan cérnára̭ vàrta̭k, kötöttḙg belḙ oan jukatoson, 
mind a kötíst. 

[A selyembojtot hogyan csinálja?] A sejëmbòjtot? Mëkkötöttük pap- 
pír̀a̭, csinátunk ëggy ekkora̭ kis … fontunk neki fèj̬tőü̯bǜ vagy sejëmbű 
össze, hogy jóu̯ ërős legyen, s aszt fèt̬öttük ëty pappírra, s aszta̭t rákötöttük, 
mind a nyüstöt, s akkòr a̭szt … mikòr a̭szt a bizonyos mennyisíg rá vót 
kötvḙ, akkòr összefoktuk, s rëjá … összekötöttük, és alája töttünk ëggy 
oan gombot, úgy ësztë̀rgába̭ hàjtattuk ki, s aszt mëkfoktuk ronygyba̭, bele- 
vārtuk vagy bḙhántuk hárásszàl szintén, s aszta̭t rávàrtuk a̭ro̬. S akkòr 
a szárád bëhúsztuk, alòl mëkcsögösztük, ë̀s̭ azután kesztük díszitḙnni. Āra̭ 
töttünk fejír sejḙmbű vagy részfonābú kötöttünk kosara̭t rëjá… Vóu̯tak 
azok a kicsi gombok, azok vagynak díszitvë, ojam vót hàrminckettő ràjta̭, 
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és kettő, amirḙ fē̬foktuk…, nyóu̯c vóu̯t, ami a szárába bë vót húzva̭, a 
kettőbë. S azon tú[l] díszitëttük gyönygyökkèl. A szárád bḙvèrtük fejír 
sejëmmèl vagy részfonàllàl, me rígëm vót részfonàl, a rígi időbë. 

Adatközlő: Fazakas Kúdor Erzsi, 55 éves (1970) 

 

32. KISPETRI 

[Mióta foglalkozik pártakészítéssel?] Nëm is tudom. Húsz esztendeje 
vàj hàrminc, tuggya is a jóisten. Hát a pártát papirra csinájuk, oam pap- 
pirmintát… èlnyúttyuk, s akkòr rëjá tëszünk öt csomót, három nagyob- 
bat s két kissebbët. S akkor osztán aszt gyönygyèl fűzzük mëg. Először 
mëkcsinájuk elől, mostmár a csomójára, amijen szüksígës. Nëm tudom 
pontoson, akkor osztán oda a közzepibe, ahogy van. [A csomója miből 
van?] Az ronygybùl van. [A gyöngyöt erre fűzik rá?] Mind āra. Ëccer a 
nagygyönygyöt, s akkor osztán kerëzbë az aprógyönygyöt, az apróu̯ ezüzs- 
gyönygyöt, a csomójára is mindënütt, hogy mindën gyönygyöt kërësztëz- 
zën. Akkòr osztám mëkpillangózzuk. Még oda hátul kerekën aszt min 
dródba kel fűzni, oan cifrájának. [Kör alakba mikor hajtják?] Aszt utó- 
jára kemimpappíràl. Aszt a kemimpappirt aszt rëjá tësszük ëggy ojan 
csuporra … mëgásztattyuk vízzël, s akkòr az odahàjlik, me szárazon nëm 
lḙhet. S akkor ahogy odahàjlik, akkòr odaköttyük cérnávàl, oda a csu- 
pòra, hogy lëgyën kerek. Akkòr osztán asz kerek lesz, úgy osztán aszt(!) 
belől tësszük. Osztám még mëk kë̀l csinálni a bélísit. 

Adatközlő: Szalai Erzsébet, 63 éves (1969) 

[Hogyan kezd a kötény készítéséhez?] Eszabom, mijen hosszura kèḽ, 
s osztán akko fë̀lvārom a pappìrt rája̭, a kötís alá kel keminy pappìrt 
tḙnni, s úgy vàrni rá, hogy nḙ húzóggyík össze a kötís. [Hány kötés szo- 
kott lenni benne?] Kettő vàj három, kinek hoty kë̀l, van három is. Utáǹa̭, 
hamarép fë̀lvārom a kemimpappìrt a fonákjára̭, akkor fë̀lvārom a szí- 
nire a másik pappìrt, ki van ràjzòlva, s úgy vàr̀om ki. Miko ki vam vārva, 
akkò kiszëdëm a pappìrd belőle. [A bokorkötésnek ugyanígy van?] An- 
nak csak a fonákjám van, a színin nincs. [A bokorkötés mind egyforma?] 
Az is töpféle van. Van, amejik szaggatod bokòràl van, van, amejik tőü̯- 
tödbokòràl van. Szaggatod bokòr, igën. A másik tőü̯tött, amejik fòjtono- 
som van. [A színét hogyan válogatják ki?] Szóu̯vàl ki hoty kéri a színë- 
ket, összerakjuk, ahoty tanál jobban. [Idősebbeknek?] Feketìvèl, kíkkèl 
vàj zőü̯ddèl, fehḙ́rèl. [A felső részével mit csinálnak?] Aszt is úgy rándzba̭ 
szeggyük, s āra is virágot, mind ahogy van a kötḙ́nyen. Mëktűzö̀jük ec- 
cèr, három tűzís[t] csinálunk rá, leráncòjuk, s akkor úgy rá a virágot. 
Esz csak ráncolássàl van, osztám van, amejik darázzsàl van, az újra más. 
Asztat bé kèl színèlni ëtyszínnèl csak, s āra szedni osztán a cifravirágot, 
mëgdarázsòlva. 

Adatközlő: Jakab Kata, 41éves (1969) 
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36. VÁRALMÁS 

[Milyen varrás van a kozsókon?] Írhászolás, tacsmolás is, juhászolás 
is — ez a három mind a kozsòkom mḙgvan. [Miben különbözik a juhá- 
szolás és a tacsmolás?] A juhászolás asz csak ëtyszijuval vāróu̯dik s a tacs- 
molás mëk kettővel. [Az almásolás szélét rögzíti?] Köszte. Me dupla sze- 
relḙ́s. És ezëk … tulàjdonképpen ennek a kozsòknak, amid beszílünk mi, 
a szerelḙ́se boglár és tulipánt a szíle kivágva. És asz szírnyozva van le 
a boglár s mëg a tulipánt. Belől ràjta mëg duplaszerelḙ́s. Kétrënt sziju 
van, a két sziju köszt kétrën tacsmolás van, hoty cifráb lëgyën, ëty fe- 
kete mëg ëgy ződ. A juhászolás asz szìmpla, me asz csak ëtyszijuvàl, 
csag ződdel van. [Milyen dísz van a mellrevalón?] Ez rḙndḙs lagbő̭r, s 
osztán kézzèl van lḙvārva. S asztán a pèrsèj le van alùl nyitòlva. Éppem 
mind a tacsmolás. Ez lḙ vam fogva ez a csipke, szóu̯vàl a pèrsejezís lḙ 
vam fogva így, ez a fele. [A mintákat minek nevezik?] Eszt szḙkfűnek. 
Ez mḙk koszoru. Ez mḙg gö̀rgina, de ez már koszoruzs gö̀rgina. Csak ez 
a gö̀rgina. Azér híjuk koszoruzs gö̀rginának, me koszoruval van kivārva 
kerekḙn, mḙg van duplázva. [A hátán milyen minták vannak?] Na, ittem 
van ëty sòr gö̀rgina, két sòr fòrgòrózsa, egy bogláros koszoru — ez[t] 
boglárnak híjuk, ezekḙt a kis rózsákat, ez mḙk koszoru itten, ez a címèr̭, 
címèr̭nek hívjuk, esz kis boglár s fòrgórózsával. S esz ki van tőtve kis 
koszoruzásokkal. 

Adatközlő: Török Márton, 62 éves (1968) 

 

37. BÁBONY 
 

[Milyen ruhát szoktak fölvenni nagyobb ünnepen?] Válfűsingḙt szok- 
tunk vagy vasàltúju ingḙt szoktunk, szóval válfǜsing, … s akkor vállat 
rëjá, akkor a̭sztán a ráncos penygyèl, akkor kékszőr szoknya, pèrsze it 
szḙdíssèl, virágos szḙdíssèl, s akkor pántlikáskötő fekete, kötö̀nek való s 
cifrakötíssèl, cifrabokōràl lḙkötve. Kék pántlika ràjta, itt osztán rózsa 
mḙk szarufa. [Mindegyiken volt szarufa is?] Vót szarufa is, már külöm- 
ben … falukon igën, Hunyadon mëk csak rózsa. [Szedés van többféle?] 
Van. Van, amejiknek fekete az alapja s akkor mindḙn színnèl kicifritva, 
virágokkàl. Szóval amijen a kötőü̯nekvaló, ojan kèḽ legyen annak a szḙ- 
désnek az ͜ alapja. Ha fehér, akkor fehér. Ha fekete, akkor fekete. [Csak 
vállfősing volt?] Vam paraszting is, vasàltúju ing, paraszting. Má van, 
ami nḙm is vót vasàlva, asz paraszting, a másik mḙg vasalting. Úty szok- 
tuk mondani. [Van, amelyiknek van kötése is?] Ijen lḙkötḙ́se itt az ùján, 
igḙn. Aszt már csak az͜ asszonyok visèltík, de most már nḙm viselik. [An- 
nak mi a neve?] Kötḙ́sḙs ing. [Ennek milyen része volt varrva?] Hát itt 
az ùján vót kéd bokòr lefelé s ide betétnek asztám vót megint ugyan- 
csak fehérḙssel vārva, vàrás, a kéd bokòr köszt. Úgy vót asztán lekötve 
bokōral és kézelőü̯, gallér vārva, it mḙgint kicsi szedíse is az ͜ ingnek, úgy, 
ahoty szoktuk. 
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[A lepedőt milyen cérnával varrták?] Hát asztám vārtak harankcér- 
návàl. Az ojan gombajíg vót s pont ràjta a harang is. Ojan finom, jó erős 
cérna vót. Eszt a jártatást osztán esztet szokták [varrni vele]. Mik aszt 
monygyuk, hoty köttyüg bele a lepedőbe a kötíst. De az már hogy a kötís 
kḙ́szem van, s akkor teccik tudni, úgy a lepedő níty szílbǜl van. Akkor 
ērǜl is, túl is vārjuk hozzá. Asztat kirájgyapotnak montuk rḙ́gen, ojan 
vód, de most ojan nincsen, harankcérna se nincs most. Az nḙm vót fḙ́- 
nyḙs, csak rḙndḙzs gyapott … Avàl osztán kötöttüg be a kötíst a lepe- 
dőbe. 

Adatközlő: Mihók Jánosné, 58 éves (1968) 

 

38. FARNAS 

[A pántlikáskötény mind egyforma?] Nëm, nëm. Vam piros kötény 
is fehḙ́r szallaggàl rajta, fehḙ́r pándlikáva̭l, mëg vam, fehḙ́r kötény is pi- 
ros pándlikávàl ràjta, [A kötény sarkában van valami dísz?] Szarufának 
szokták nevezni. Van, hogy van a kicsi szarufa, s akkòr mellette van… 
van a natyszarufa, s mellette a kicsi szarufa van. [A kötény] Össze van 
kötve ëgy bokorràl vàj virágos vót összekötve, ki hogy, kinek hoty sze- 
reti, hogy van a móggya kivārattatni s kicsinálni. Nekem is van, feketḙ 
a főü̯ggye és kék pánlika van körülötte s van kék kötény és fehér és pi- 
ros pánlika körül ràjta vàrva. A szoknya kéi̯k, zőü̯d. [Az is ki van varr- 
va?] Az is ki vam vārva. Bùbosom van kivārva s darázzsàl, fekete da- 
rázzsàl, csak símán, nincs virág ràjta. Én avàl kòmfírmáltam, kék szok- 
nyávàl, csak tiszta fekete darázzsàl és csak a kötő feketḙ s csak kék pán- 
lika van ràjta. [A kötény ráncolását hogyan csinálják?] Hát a ráncolás 
az utójára mëgy. Hamaráp fë̀lvārja a bokrot, vagyis a virágot, s osztán 
azután vārja mëg a ráncot, s azutám fënn a dërëkát azután csináják. [Azt 
hogyan?] A tűvë̀l. Csak mëgráncòják it fënn, s akkor osztám mëgint itt, 
s itt a középënn is, alul is, s osztán azutám vārják rá a virágot. [A hor- 
gas is ráncolás?] Az nëm. Az utójára jön, hogy a ráncot lëfogja. 

Adatközlő: Székely Ilona, 46 éves (1969) 

 

39. ZSOBOK 
 

[Hogyan készítik Zsobokon a kötényt?] Attùl füg, mijen kötőt akàr- 
nak. Csinálunk virágozsbokrost, tőtödbokrost, hëgyëzsbokrost. A virágozs- 
bokòrba róu̯zsákat, apróu̯b virágokat, leveleket. A tőtödbokrost mḙksza- 
kitás nékǜl … Az a tőtödbokòr, amit nëm szakitunk meg. [Ez hogyan 
készül?] Ha kéi̯d bokrot rèndèḽnek, akkòr háromba hasittyuk az͜ anyagot. 
[Ha hármat?] Akkòr nḙ́gybe kḙll, nḙ́gy ḙgyenlő ríszre. Amikòr èl van 
hasitva, a fonákjára pappìrt fírcelünk, vastakpappìrt. [A mintát kiraj- 
zolják?] Igḙn, van ëty keminypappir minta, amit ráteszünk, ceruzával 
megràjzòjuk, s mindenütt az íráson kel haladni. S mikòr ez már megvan, 
akkòr vārjug belé a filḙke̯t. [Milyen színeket szoktak a bokorba tenni?] 
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Hát hét szín, ez a szabáj. Hét szín kel benne legyen. [Milyenek?] Zőt, 
fehér, piros, fekete, sárga, kḙ́k, bòrdóu̯. Akkòr újbùl kel kezdenni a ződ- 
dèl. S addig amég — attùl füg, mijen hosszu, annyiszòr fér rá az a hét 
szín. Utánna mektűzö̀jük. Ez a tűzölís. It is van egy, csak ez már nḙm 
láccik a darástùl. Mikòr meg van tűzö̀lvḙ … [Hány tűzölés van?] Hát it 
sok van, mer it sűrün le kell alatta is, mer máskippem fèlugranna. Mi- 
kor megvan, akkòr stoppolócérnávàl szoktam èlhánni a darázs āját. Mi- 
kòr az èl van, akkòr kezdëm sejëmmèl a darást. A szílin, ami van, aszt 
pipírgának monygyák. Esz két rèndèl van összefòrditva ez a kicsi minta. 
Azután jön a kockázás. Mikòr már kockázva is mḙgvan, akkòr a kocká- 
kat béi̯ kèl tőtni. Nagyon hosszadàlmas munka. Utánna osztán rávārom 
a virágokat. [A virágokat is kirajzolja?] Pappírra kiràjzolom, s akkor a 
pappìrt ráfírcëlëm mindënütt az íráson, azután kiszabom, csak a fércelés 
van ràjta. Āra vārom a sejë̀mmèl, a nagyobbakat,  a kissebbeket nḙm 
ràjzolom, aszt csak úgy. Mikòr mḙgvan, akkòr mḙkcsipkézzük. Lëgutó- 
jára a csipkét. 

Adatközlő: Erdei Mártonné, 28 éves (1969) 

 

40. MAGYARBIKAL 

Tanitottam az͜ asszonyokat ëty hóu̯napig az iskolába ugyanēre a ké- 
zimunkára, de nëm tutta mëktanùl̬ni csak ëggy, hogy úgy vārja, mind 
én. De hát az az ëggy az nëm vār másnak, asz csak magának vārja s a 
lëjányának… És akkor most hatvamba ez a Naszodiné èlvitt Buka- 
rezsdbe. És ott is ojan naty szënzácijó vót, mikòr kijöttünk a szímpadrùl 
osztám mindënki bámùlta. Kijöttünk a szímpadrùl, ojan szép vót, be̬- 
mëntünk az őü̯tözőbe. Ara èm̬líkszëm, hogy mikor az urammàl összekèl̬- 
tünk…, eszt a szép mellényëket vārták akkòr, vārtuk, gyönyörü mel- 
lìnyëket szűrke lëmvászonra is, és vārtuk fehér lëmvászonra is, è ̬ lla se̬- 
jḙmmèl. És sòrlos se̬jḙmmel gyönyörüjen. Abroszokat, milijőket, asztàl- 
futókat, diványpárnákat. Asztat me̬jik mijem vót, vārtuk a nagyága̭st, és 
vārtunk kisseb milijőket. És vārtuk az asztàlfutókat: kicsi ágas, nagy- 
ágo̬s, forintos rózsást, tulipánost, kétrëntőü̯tísëst. Azok a kis nippëkalá- 
valók, nyóu̯c le̬jír vārtuk darabját még az iskolába is. [Ez mind írásos 
volt?] Nëm, nëm. Ez, amit most èl̮beszíltem, ez mind az a másik kalota- 
szëgi vót, a vagdalásos. De ez, amit vārtam, az írásos vót. [Régen csak 
fehérre varrták?] Fehírre is, szűrke vászonra is. [A cérna az fehér volt?] 
A cérna az nëm. Vārtuk pirossàl is, vārtuk rózsaszínnel is, vārtuk sár- 
gávàl is. Mèrt akkor mind vittík, házàltak vélle. Ez nagyon rígi, tanár 
úr kérḙm. Jön ëty párnám vàj jön két párna, tëszëm bele a tíz lèjt, s 
abba minutába mëgírja. Kűdi lë [a bánffyhunyadi íróasszony] a lëjá- 
nyomhoz, osztán a fijam ot van se̬gíd, ű hozza haza. Az uram tutta ràj- 
zòlni is szëginy. Csak most az utóbbi időbe akkor már nëm ràjzòlta; mèrt 
öreg is vót. [Milyen vászonra varrtak?] Eszt csak házivászonra. Kendèr̭- 
vászonra. A rázotvászony az nëm ojam fodros, az szíp síma. De a gyapot- 
vászony az osztán az fodros, útyhogy āra csak úgy lehet írni és vārni, 
ha mëgvasāja az ͜ e̬mbër. A szüvéskor az már jön, hoty fodros ëty 
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kicsit, aszt úgy is híják, fodòrvászon. [Milyen írásos minta volt régen?] 
Vòt a csereleveles, mind e̬z is, cserelevél, lapockás, se̬jëmkendős, kàrdos, 
patkós, pont ojam mind ëgy lúpatkó, de nagyon szép: ëgymás mellett a 
patkók és akkor kétfelől bòrdűr. 

Adatközlő: Kúdor Anna, 70 éves (1968) 

 

41. KETESD 

[Hogyan öltöztek régen?] Hát mikòr éi̯m vóu̯tam lëjány, akkor csak 
pártáson, úty kòmfírmáltunk s kík szoknyát vëttünk, s ahosz piroskötőü̯t 
vagy zőü̯tkötőü̯t, kinek mijem vó̬u̯t, S vasàltingët, válat. Mikor az éi̯n 
anyám az rígi lëjám vóu̯t, űk vëttek muszújt, s válfűsingët s pe̬ngyèl̬t 
s pántlikáskötőü̯t. A mi időü̯ngbe ezëk már kihàltak, nëmigëm vóu̯t a mi 
időü̯ngbe, csak szoknya vóu̯t, zőü̯tszőü̯rszoknya, kíkszőü̯rszoknya, párta, 
pántlika, bòjt. Mik csak így őü̯tösztünk. [Varrás volt rajta?] A kötőü̯n 
igën, a kötőü̯n vau̯t kötís. A szoknyán it fënn… búbosom…, búbosom 
vóu̯t a szoknya mëkcsinálva. Kéi̯tféi̯le van, az ëggyig darázsos, a másig 
búbos. [A vasaltasing varrva volt?] Në̄m. Csak kötíssèl vau̯t. Csak kötís- 
sel s itt a kéi̯zelője av ͜ vau̯t vārva ojan darázsoson ni itt… mëg a nyaka, 
kéi̯ze̬lője s a nyaka. S itt az óu̯dala csak ijen kötíssèl ni mind ez az ab- 
rosz. Igën. Ijen kötíssel vau̯t a̭z a̭u̯dala. Csak pirossàl. Vó̬u̯t ugyan fe̬ke̮- 
tívèl ing mëk pirossàl is. [Ezt milyen kötésnek mondják?] Csak ijem bok- 
roskötísnek. Evèl vóu̯t az ing is összekötve, az o̬u̯dala is, mëg itt az úja 
is ni. S itt a kéi̯zelőü̯je mëg ijem válfűs, ojan darázsos, mittudom ḙi̯m, 
minek monták, tuggya fe̬ne̬, minek monták a rígi öre̬gëk… Mindig monta 
szëginy idësanyám, hogy mikor ű újmënye̬cske vóu̯t, lëge̬léi̯b mënt a 
te̬mplomba, akkò vëttem fë̀l eszt a kík muszùjt, s ti nëm vëszitëk, ne̬k- 
tëk nëm këll, s ahosz köttem — asz monygya — szíp fe̬ke̬te pántlikás- 
kötőü̯t, éi̯m vau̯tam az͜ asszony! Akkò vóu̯t szíp! De most ugyi kimënt 
divadbùl mindën. [Csizmát húztak?] Csizmát. Óu̯, rígën nëm vau̯t féi̯l- 
cipőü̯. Te̬ccik tudni, mikò mëntünk te̬mplomba, szípën csizmát, s akkòr 
a szőü̯rszoknyákat… Rígën av ͜ vau̯t a falusi szíp vise̮let. Most hánszòr 
ēmonygyuk, méi̯g éi̯m magam is, hoj rígën nëm mëntünk va̭u̯na èl úr- 
vacsora vënni féi̯lcipőü̯vèl. Nëm is mëntünk vóu̯na, mèr̮ ojan szíp vóu̯t a 
csizma, hogy mik aszt sze̬re̬ttük a mi falusi viseletünkhöz a szíp csizmát. 

Adatközlő: Kovács Erzsi, 53 éves (1968) 

[A régi kötény milyen volt?] Csak ke̬skënnyeb vóu̯t, ëggy unnyi bo- 
kòrkötís vóu̯d benne, s amikor méi̯g éi̯n lëjám vóu̯tam, s ne̬këm vóu̯t 
méi̯g ijen kis kötőü̯m, szóu̯val már vārtam akkor is rígebben, ëty kis 
csavarás se̬jëmmèl vígvārtam három bokrot. Most këll, a kötőü̯hösz kël 
vaty héi̯t csavarás. De akkòr e̬lig vóu̯t nígy is, már a darázzsal mindënës- 
tül. Útyhogy unnyi kötíst köttünk csag beléi̯. [Olyan nem volt, hogy csak 
egy kötés lett volna?] Ëggye̬l nëm, hanëm ke̬ttőü̯ vóu̯t, ëty kötís nëm 
vóu̯t. Āra nëm èm̬líkszëm soha, hogy lët vóu̯na, méi̯g anyám idejibe së, 
hanem ke̬ttőü̯ vóu̯t. Rígën csak ke̬ttőü̯ vóu̯t. S akkor ëccër mikor már éi̯n 
is már nagy lettem, akkor csak láttam, valakinek van három kötísse. S 
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akkor mi is csináltunk három kötíssèl, Vóu̯d darázsolás. Csak rígën ojan 
kockázsdarázs vóu̯t, s akkor is vóu̯t virágos, hogy virág lëgyën. Rígën 
csak kockágba szëttík s a róu̯zsák. Most osztán rávàrják a virágra. [Búbok 
voltak?] Vóu̯tak rígën is, csak nëm ojan nagy mírtígbe, ojan soványabbak 
vóu̯tak. Most tőü̯tve csinájuk a búbot, hogy nagyob lëgyën. Rígën csak 
inkáp tűzö̀lve vóu̯t, azt monta, mëktűzölöm háromszor a szoknyát. Így 
monygyák. Pont most úty csinálom ëggy öregebb asszonnak, háromszor. 
„Csináj csak három kis purunyi tűzölíst rá“ — aszt monta. 

Adatközlő: Balog Anna, 60 éves (1968) 

 

42. BÁNFFYHUNYAD 

[Mivel rajzolták a mintákat?] Rígi, rigi fàjtája a ràjzolásnak, na- 
gyon-nagyon rígi vót a tòlszár vaty hogy monygyam, lúttol, ijen toll. Én 
nëm ràjzòltam igaz vélle, de még az ë̀ḓësanyám előtti, az nagyon rígi 
vot. Osztán azután òrsóvàl, faòrsóval, ijem fonó, amivel fonnak. Avàl 
én is ràjzòltam ojankor, amikòr nëm vót üvektollam. Vót ëggy időbe 
üvektoll, űzledbe vót, ojan csavaros, az úgy fëlvëtte [a festéket]. [Milyen 
festéket használtak?] Kíkitőt. Mindik kíkitőt. [Nagyon régen is?] Nëm, 
nëm. Kuromlévèl nagyon rígën, amikor aval a lúttollal, akkor kurom- 
lével. Eszt én is csak hallázsbùl tudom, mèr ugyi nëm csináltam. [Mikor 
megírják, azt utólag kimossák?] Például hogy már a nagyon rígít èm̬- 
liccsem, az a ko̭romlé az nëm mënt ki többet. Ahogy asz kiràjzolódott, 
aszt nëm lehetëtt… A kíkitőt aszt ki këllët hideg vízbe̬ ásztatni a kísz 
munkát, miután kivārták. Útyhogy ott, ahol vàratlan maratt esetleg, nëm 
takàrta a vārás, kiázott e̬stétǜl rëgge̬lig, vagy ëggy (!) pár óu̯rát hideg 
vízbe ásztatni, s utánna mosni lehet rëndësën. [Használtak valamilyen 
mintát a rajzoláshoz?] Igën, hogynë. Én vonàlzót használok. Nëm tudom, 
nagyon rígënn is valamit këllëtt, osztán eggy poharat, inkáp poharat 
szoktam. Most is hozzá vagyok szokva, kisseb-nagyop poharat róu̯zsák- 
hoz. [Miket varrnak, miket íratnak most?] Most párna̭ mëgy, fàlvídő 
mëgy, te̬ritő mëgy, ijem méi̯tërës te̬ritő, most nëm csináják aszt a nagy… 
[Kisebb darabokat készítenek?] Hogynë. A nippalávalóu̯k mënne̬k, igën. 
[Ületnek azt nem nevezik?] De igën. Az vót az a gatyaület vót, amit 
üle̬tnek hívnak, az a középső rḙ́sz, amivel össze̬fokták a két szárat. [Miért 
nevezték el így?] Lehet hoty fë̀lhasználták, hogy ippe̬n në mënnyën sëm- 
mibe̬ aszt a kicsi darapkákat is. Dē asz külömben nëm azír vót üle̬t, mèr 
āra használták, az azelőt használóu̯dot, amikor gatyát csináltak a vászom- 
bò̭l, férfi bűgatyát. [Milyen mintákat szokott rajzolni?] A mintákat? Ém 
például azokat szoktam, a Malonyaji könyvbül vëttük vót még ë̀ḓësanyám 
is, én is, mindig azon igye̬kësztem. A lapockás minta, van a natytuli- 
pántos, sejëmke̮ndős, béi̯csiróu̯zsásnak is monygyák, de az a se̮jëmke̬ndős. 
Szílvamagos, na… Vannak… a kàrdos, kosaras, kapus minta, az na- 
gyon rígi, a kapus minta. Van töb mínta. [Kisebb minták, rózsák van- 
nak?] Ahoty kívánnya a vászon, a ràjzoló, ahogy adódik. Szabad kéi̯zzèl, 
nëm, ëgyáltalán nëm másolóu̯dik. Nekëm is mëgvannak a mintájim, azír 
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hogy mëgmutassam, ugyi, aki csináltattya, de külömben a vászon után, 
mèr az a párna is… van, aki hoz például ëggy ötven centis vásznat, neki 
is ëty párna këll, a másik hoz hatvan cëntist, útyhogy ugyanaszt a mintát 
választya, mindig a vászon után alkalmazzuk a mintát. [Ha a vászon 
nem elég széles, hogyan toldják össze?] Hát eredetileg aszt víszfojásnak 
híják, az is kéi̯zzel jön össze. Géi̯pëlik újabban, mer úty hozzák ide már 
össze̬géi̯pë̀lve, aki nëm értìkëli, de mëgvan annak is a… víszfojásnak 
híják aszt a kötíst, amivel összejön. Sőt ha színëssèl vār, amijen színnel 
vāróu̯dik, lehet avàl a színnel összefoglàlni. S akkòr méi̯g van ëty fàj- 
tája, a bokòrkötís, asz széi̯lësebb. A kötísëskötők, amivel össze vannak, 
ijen cakkogba, ëtyszínnel van, igën, amijennel van vārva a minta. 

Adatközlő: Búzás Mártonné, 60 éves (1968) 

 

43. MOGYORÓKEREKE 

[Mondja el, hogyan csinálták a kötényeket, milyen anyagból!] Ez 
vóu̯t a lëkfontossabb: szatënanyagbùl csinálták a régi kötényëkët, amit 
vārtak ijen szíp pamuttàl előbb, utána hárásszàl. Eszt a ríszt itten bokòr- 
nak nevezik. Eszt a bokrot itt (!) déḙmcé pamuttàl vārták elébb. Kéi̯sőbb 
asztán hárásszàl csinálták. Akkòr ittem van a darázsos rí̮sz. A darázsos 
rí̮sz is ugyanàval a pamuttàl vót kidógozva, amivel ki vót ez a bokros 
rí̮sz, ugyanàval vót kidógozva a darázs is. Ez vót a hàrmincas évḙkig. 
Azután, a hàrmincas évḙk után ugyanḙz a mùnka sejḙmfonàlal vòt kí- 
szitve. Íty kíszǜl ma is, sejḙmmèl. [A bokor mindig ilyen volt?] Kisseb 
vót, a rḙ́gebbijek kissebbek vótak, egísz kicsi vót. Esz kettőzsbokòr. Vót 
ëggyes, ennyi az ëggyes. Ugyan esz hármas, teccik látni? ëty — kettő — 
három. A kettő̭s az… ëggyes nëm vòt. [Milyen színűre varrták a bok- 
rokat?] Az anyaktùl függött. Monygyuk hotyha vòu̯tak a pándlikáskö- 
tők… a pándlikáskötőhösz ha piros pántlika jött, akkòr piros pamuttàl 
vót vārva. Ha pediglen szimplakötḙ́ny vót, akkor amijen mëkfelèlt az 
anyakhoz. [Hogyan állapították ezt meg?] Na például itten ez ëgy zö̀ld, 
ehëz csakis feketḙ́t. Akkòr vót, amit feketìvèl csináltunk, ahosz kíkët, 
ahosz kík cérnát. Akkòr osztám vót feketí̮hḙsz piros cérna, pirossàl is csi- 
nálták. Ugyi az anyagot kettőbe vëttük. Az anyagnak a hosszát számitva 
s akkòr osztán kettőbe vëttík. S aszt a két szílt összevārjuk, s utána osz- 
tán a két szílt osszuk háromba̭, élosszuk háromba̭, s háromfelé szakity- 
tyuk. Ott osztán kapjuk mëg a bokòrnak a hejit. Akkòr a̭sztán pappìrt 
fircëlünk vígig, úgy osztán kezgyük a bokòr kötísit. Miutám mëgvan az 
egíz bokòrkötí̮s, azután kezdik fënt a mùnkát. Akkòr kezdik a ráncot. 
Beráncōjuk, miutám bḙ van ráncòlva, akkòr tűzölísnek nevezzük it fënt 
eszt a rḙ́szt. Eszt a rí̮szt nevezzük tűzölísnek, eszt it fën, ami ëgyënës. 
Mijutám mëg van kockázva, akkòr mëkcsinájuk a darást, utána jön ez 
a gö̀rbésëlís. Eszt gö̀rbésëlísnek nevezzük. Asztán a darázsba már ez vi- 
rágosom van csinálva, ez, de van, amit darázsoson csinálunk, amit min- 
táson, kockáson darázsolunk. Esz kockázs darázs. Asztán vagynak a 
szimplakötényḙk, amit nëm csinájuk evèl a darázzsàl, hanëm csak csiná- 
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juk a két tűzölíst és utána csinájuk eszt a gö̀rbésëlíst mellé. [A virágosba 
milyen mintákat varrnak?] Dália, s akkòr körülötte, hogy is no, minek is 
híják? gyönygyvirág, akkòr osztán nëfelèjcs jön, s akkòr ugyancsak há- 
rom dália jön, akkòr a nëfelèjcs jön kettő, s akkòr ehëz van kicsi — 
mihëz hasonlit ez a virág? — szëkfű? szëkfűs inkáb. 

Adatközlő: Kis Katalin, 48 éves (1967) 

 

44. SZENTKIRÁLY-ZENTELKE 

A kiszínë̀lt bűrt, azaz amikor a bűr ki vót színë̀lve, be vót fejezve a 
kikészítése. Eszt a kikíszitëtt bűrt rígebben inkáp fehírën használták fël. 
Amit csak viselísre használtak, tehát amejiket csak viselísre szánták, āra 
nëm hímësztek. De ugyancsak fehírën dolgoszták és nagyon szívesën 
èlvisèltík úgyis. Tehát inkáp fehérën használták fë̀l és pèrsze nagyrészt 
hímësztek rája. Hímzëtt mērevalókat — úgy monygyuk, tyeptárok, ptyep- 
tárok —, ezek közzül többet fèḽemlithetünk, amit rígebben ismèrnek. 
Monygyuk, vót a leányoskoszorós, vót ugyanakkor evèl párhuzamossan 
férfi koszorós, vót leányos csillagos, akkor vót férfi csillagos, az alakja, 
a kinízíse mëkkülönbözött egymástul. És például a csillagosok közöt vót 
ëgyrëntcsillagos, vót kétrëntcsillagos, akkor vót gö̀rginás, amejik ugyan 
vót nőknek is és férfijaknak is. Manapság ezëk igën-igën lëtűntek, elma- 
radosztak. Mḙ́g ëggyët-ëggyet mëkcsinálnak, úgynevezët lëányoskoszo- 
rust. De a többijek monthatnám szászszázalígba̭ èlmaradosztak már, nëm 
viselik… A plüssös mellényëkre, amejiket kizárólag ünnepèḽni szánták, 
nëm mindëggyik ünneplő ezëk közzül së, hát inkáp kimënő jobra-bàlra, 
van, amejik kizárólag ünnepèlni, ezëkre szoktunk manapság is hímëzni a 
plüssöm belül ëgybizonyos fàjta, két vaty három fàjta virágot. Van úgy- 
nevezët karikás virág: karika, a közzepibe belől hát ojan nëfelèjcshesz 
hasonló nígy vaty hat levéllel; a karika ahun összetalálkozik, azaz szoro- 
san ëgymás mellé ràjzòjuk a karikákat, kígyóvonalszërüen mëty kö̀rbe, 
eszt úgynevezët láncszëmmèl vārjuk ki. A karika közzepin először kivār- 
juk az úgynevezët nëfelèjcset, a karikákat kö̀rbe végig a láncszëmmèl, és 
a karikáknak nëm a plüs felő̭li részën, hanem a test felőli része felől vā- 
runk szārkalábat is, ëggy-ëty pontot mindën szārkaláb közzé. A sarkagba, 
oda még valami ijen sarokvirák kombinácijót ràjzolunk, az is ojan nefe- 
lèjcs fòrma, de pèrsze van neki szára is, levele is. Na tehát ez az úgyne- 
vezët karikás, amejikrǜl már beszí̬ltünk, és hát akkor van a futóvirág, 
azaz kígyóvonàlszërüség van húzva a plüs mellé körbe és levelek tömöt- 
teǹ ëgymás mellé és mindën hàjlázsba van ëggy-ëggy… fòrgórózsa, ré- 
gën úgy is monták, hogy ökö̀rszëm. Ennek a virágnak ìs talál a sàrkába, 
a zseb alá és hátul a hátközépe alá ëty kis sarokvirág, ëggy-ëggy ojan kis 
köszponti virákféleség. És pèrsze mind ahogy van a karikásnak is a nefe- 
lèjcs, vagy mind ennek is van az ökörszem vaty fòrgórózsa, hát ennek 
illik a közzepibe ëggy-ëty kis sárga pont. Ez nagyon szípëm mëgaggya a 
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díszitísit. Ezëket átalába itt a mi vidíkünkön feketivel vārjuk. Például 
már Gyaluba kòmbinálnak bòrdóu̯vàl is és sárgávàl is. Mi it csak feke- 
tivel vārunk, fekete sejëmmèl hímzünk. 

Adatközlő: Csüdöm István, 36 éves (1967) 

 

 
50. KÖRÖSFŐ 

Akkòr mind vászonra vārtak, mind vászonyra, de a szálánt cérnávàl, 
fehír cérnávàl vārtak. Azutám mëgint, Hunyadra mëgint, pesti bopának 
hítták, az osztán vāratot, mind avàl a sollas sejëmmèl, a mindëmfélit vā- 
ratott. Tudom, hogy ëccër hosztunk, nëmtom hányam mëntünk, osztán 
aszt monta, hogy ajándíkot ád, amejik lëkhamaráp kivārja. Hát én lëk- 
hamaráp kivārtam, bévittem, ojan szíp szőrkeszkönőket mind elémbe ra- 
kott, akàr aszt vëgyek, akàr ami kë nekëm, me ád, amír hamaráp kivār- 
tam. Hát én oan mutùj vótam, hogy ë kötőnek valót vëttem, nëm aszt a 
szíp keszkönőt, hanëm ë kötőnekvalót vëttem, aszt vëttem. Mindig vār- 
tak, mindig. Tudom, az én i̬dőmbe, akkòr, mikòr ojan kicsi lëjány vóu̯tam, 
néném hoszta onnat Hunyadrùl, Gyarmatinùl. Vászonra vārtak. Osztán 
azelőt má nëm tudom, hogy mi vót, hogy vót. Csak akkò má tudom, hogy 
vārtak. Most má mëgint eléjött. Ëccë̀r szűnt ez a vārás, mëg vót ëccër álva 
valameddig, mikòr a háboru vót, az èlsőü̯ háboru. Most mëgint nagyba 
mënyën, csag bár tartanna. Oan másfél métë̀r hosszu mék két métërëst 
is, osztán, ó, rígën vārtak ojam mèjlit, asz fë̀l is vëttík, asz kivārták, aszt 
is vārtung. Abroszokat, mind azokat, ijem párnát akkòr nëm vārt sënki, 
akkòr nëm vārt párnát. Mind aszt a futót s krëdëncët, még a krëdëncre 
ojan teritőt. Az is vót másfél métërës. Mind ojanokat vārtunk. Rígën is, 
mëgvót, ijenëk, mindëmféle vót. Ó nëm is tudom, má èlfelèjtëttem. Hòr- 
gastöü̯tís, a mëgvam most is. 

Adatközlő: Péntek Györgyné, 85 éves (1968) 

Nálunk a vāróház téli szórakozása a fijataloknak. Id gyǜlnek össze 
szórakozni. Nyóc óra körǜl ēmënnek a lányo̬k. Kézimùnkálnak, vārják a 
stafírungot. [Hol tartják a varróházat?] A vāróházat sòrba a lányo̬knál, a 
lányosháznál, amejiknek nagyobb a háza vagy melegebb van. Mindëniknél 
két hétik, háromik, hoty tējën ki a téli időszagba a hászhèj. [Kik szoktak 
ide menni?] Hát ide a lányo̬k mḙnnek, általába a fiatalabbak. [Egy var- 
róház van?] Nḙm. Külön mindën uccának van külöm vāróháza. Nyóc óra 
körül mḙnnek, èltellik az idő éfélig, mék tovább is. [Mit visznek ma- 
gukkal?] A kézimunkájùk̬at. Mindënkinek van faragott vārószéke — úgy 
monygyák nálunk, s odaǜlnek kö̀ṛbe a — most már a villany köré, rí̬geb- 
ben a lámpa köré. Asztán kí̬sőbb mënnek a legḙ́nyḙk. Azok ǜlnek az asztàl- 
hoz. Most már fë̀lkesztḙ́k a kártyázást, valameddig azzàl szórakoznak. Hát 
rḙ́gebben nëm kártyásztak, inkáp csak a lányo̬kkàl foglàlkosztak. Bosszan- 
tották, nëm engëttḙ́k űket vārni. Most már csak a vḙ́ge felé jùt eszügbe, 
hoty szórakozzanak a lányo̬kkal is. Félbehaggyák a kártyázást s ëggy fiju 
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odamëgy a lányokhosz, hogy lányok, tűrjí̮tek össze a vārást! Fëlál ëggy 
fiju, összeszëdi [a varrásokat], s akkòr sòrba kiossza a többi legḙ́nyeknek. 
Amejiket gondòja, hogy udvaròl annak a lánynak, aszt a vārást aggya 
oda, hogy mikor āra kerǜl a sòr, hoty kiváccsák aszt a vārást, èlóttyák a 
villanyt, s úgy mëgy a váltás. Szoktak mondani mondóu̯kát. Ad vissza a 
vārásom! Mit acc ḙ́rte? Osztán a sütídbe mùlatnak, ameddig visszakerǜl 
mindën lányhoz a vārás. Tűretí̮snek nevezik [ezt a szokást]. [Csak varrni 
szoktak itt?] Hát mos csak vārnak, de inkább vārnak, de rí̮geben fontak. 
Úgy is hívták, hoty fonóház. [A stafírungot varrják?] Nëmcsak a stafírun- 
got, divámpárnákat, de általába a stafírungot, szíp abroszokat, fàlví̮dőt, 
párnacsúpot — így monygyák nálunk a párnahúzatnak, amit vārnak. Mi- 
kòr a disznóhúsoknak van az ideje, szoktak a lányak póu̯tolni. Főznek 
kukuricát, viszën mindënik lëány cukrot, s ha ném akàrnak adni a legi- 
nyëknek, azok vagy elopják az egísz fazíkkal, vaj mëksózzák. Biza sokszòr 
mëgbánnyák a lányo̬k, ha főü̯znek, mē nëm jó víge van soha. A vígin vàj 
nëm jut, vàj nëm ësznek ë csëppet së, mē mëksózzák, vàj elopják faza- 
kastùl, s ēviszik a másik uccaji vāróházba, ott ëszik mëg. Útyhoty szóu̯ra- 
koznak a lányo̬k s a leginyëk mindëmfélekippen. Szërëdám mëg szombat 
este akkòr továp tàrt nálunk. Akkòr mënnek töb leginyëk. Akkòr tàrt 
még ëggy órájig is. Máskòr még a lányok së mënnek ojan rëndësën. Tizen- 
kettö̀-tizenëtykòr is vam, mikòr víge van, ha nëm mënyën sok leginy. 
Még vasárnaponkìnt csinálnak csapatot, ot nóu̯táznak, táncòlnak. [Hogy 
lesz vége a varróháznak?] A vāróháznak úgy lësz [vége], hogy már èl 
is álmosodnak, lehet, valamejiknek korán kë̀l másnap kèlni, mëgindittya 
a bàndát, hogy no jó lënne hazamënni, osztán mindënik leginy addik sűnyö- 
lődik, még mëkkapja a párját, s mënnek eggyüt haza. Hazakísíri, ha már 
naty szeretőü̯je, akkòr bémënnek a házba̭, ha nëm, a kapuba èlbúcsùznak. 
Ápilizsba még járnak egísz hónabba. Még akkòr nëm kezdődik a tavaszi 
munka, de már akkòr rövidǜlnek az esték. Ápilizsba azír víge szokott 
lënni. 

Adatközlő: Márton Kata, 20 éves (1965) 

 

52. KISKAPUS 

[Hogyan öltöztek fel, amikor nagy ünnep volt, mondjuk konfirmá- 
láskor?] Akkor gyócsfërsingbë, tiszta  gyócsfërsingbë, s ë̀j̭ḙn ruha, ë̀j̭ḙn 
pándlikásruha. [Felül mit vettek?] Válfüsing, osztám mērevaló vagy lájbi. 
[Hogy varrták ki a vállfőt?] Aszt, aszt sinyórral. Sinyórral is, darázzsal 
is, sújtával is. [S az oldalát?] Aszt bokòrral. Asz csak ëtyszínű bokòr vòt, 
hárássza̭l. Hárásszal, a feketit is, a pirossat is, más szín nëm vòt it nál- 
lunk. [Nemcsak a vállát varrták ki az ingnek, hanem…] Në̄m, az úját is, 
kézelőt, gallért. [Azon milyen varrás volt?] Azok kerekszḙmesek. [A min- 
tákra nem emlékszik?] Rózsás, darázsos, szőllőgerezdes, barackmagos, no̬ 
mind ijen kézelők vótak. [A gyolcsfersinghez milyen kötényt kötöttek?] 
Ḙ̈jḙn, ḙ̈jḙn, pándlikást, ḙ̈jḙn pándlikásruhát. [Annak milyen része van ki- 
varrva?] A közzepe, közzepin már ëgybokòr, monygyuk az ëgybokrost vàj 
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a kettőt? [Régebben milyen volt?] Rí̮gebben ëggy vót, ëty kötís a közze- 
pin lë. S akkor a fírc, kërësztǜl a fírc, úty híttuk, fírc. Az vòt rózsás, ke- 
rekrózsás, barackmagos, foglalós s osztám még më̀j̭en vòt? asztallábos is. 
No, ijenëk vótak a fírcëk. [A menyasszony hogyan öltözött?] A mḙnyasz- 
szony fejírbe őtözött. Az is gyócsfèrsingbe vót, fejír. [Olyan nem volt, 
hogy gyászosba öltözött?] Hát a fejír gyászos. Osztán térdigírő keszke- 
nyő vót, asz fátyor vót, leírt a sàrkájig. [A ruha milyen volt akkor?] 
A ruha ḙ̈jen pándlikás vòt, s fehír… mikor menyasszom vòt, fehír vòt. 
Avàl gyászòlt. Fehír — ugyi mik úty tuttuk, hogy gyászos a fehír. [Azt 
az inget milyennek mondták, amelyiknek nem volt kötés az ujjában?] 
Paraszting, paraszting. A másik, ā csak kötíses vòt, az asszonyosing. Úty 
hítták. Annak mëgvòt a kézelője rëndësën, mind a másikoknak. Csak a 
válfü nëm vót. [Az emberek hogyan öltöztek?] Hà az embḙrḙk gatyába 
rí̮gḙn, hétköznap is, vasárnap is. Gyapodgyócs, szíp gyapodgyócs gatyába, 
lḙfogva, s osztán cifra ruha előttik, a leginyek elött, a fijatalembḙrḙk 
elött, ijen kötíses, nëm ijen, mer mindemféle színnḙl. [Az ingük milyen 
volt?] Az ìngik az bű vòt, az nagy bű. Kivàrva kézzèḽ. [Milyen varrás volt 
rajta?] Asz kettö̀s tüzís, hòrgasos, kígyóson. Az vòt rajta. Galléron, kéz- 
elö̀n, vállán, ijenḙn vòtak, s ojan hòrgasos kettö̀sön kézzel vàrva. 

Adatközlő: Faragó Kati, 68 éves (1972) 

 

53. NAGYKAPUS 

[Milyen volt az ünnepi viselet?] Gyócsfë̀rsing, az a szoknya most, le 
vót fogva vízzë̀, mekkíkitvë, s lefogva vízzè ̭ aprorándzba, s akkor ḙty 
fekete glot kötény, piros pánlika vòt kërëkën s e kötís a közzepiǹ, na. 
Fírce vót hárázbùl. Tö̀töt fírce vòt, igën, s akkòr osztán vòt fekete ing- 
válas ingünk komfírmálni. S akko vòt piros posztóbúl vállunk. Azom vòt 
fekete csipke, alatta vòt ez a rëzës, valami lapissan, valami réz dolog — 
nëmtom minek monták esztet — s valami piculás, gyönygyös, ojam fekete 
gyönygyös. Fekete gyönygyös s hàjdomfünt, s itt elö̀l vòt bòjt, ojan nyò- 
cazs bòjt, az ingünkön, s kis fekete keskeny szallag, pánlika, ojan cifra- 
pánlika, rózsás. Na, ē vòt, komfírmálás, hàjdomfüm vòtunk, s hátùl vòt 
sejḙmbòjt. [Az ing válla ki volt varrva?] A ki vòt. Ingválas, így vót, s 
kötís izs bḙnnḙ, feketívë̀l. [Milyen volt a varrása?] Sinyòros is vòt, súj- 
tás is vòt. Sinyóràl is, köszte sújta̭. Nëm vòt ijen rózsáson akkò még… 
mit tudom én, szeginnyebb vòt az eklézsija, ejiszḙm, mindahogy mony- 
gyák. [A fiúk hogyan öltöztek?] A fijuk? Bǜúju ingë̀l… [Az ki volt 
varrva?] Az is it ni ki vòt a vállán… vót tyúkszëm vàrva, s vòt oan 
hòrgas … mit tudom én, mit vàrtak, parámászták, monták, hoty paráma̭. 
Ijem fodòrvászombùl bügatya, súrc. Piros súrc, fekete csipke az āján, s 
vòt két kis kötís, ojan símakötís, igën. Oan, mind a bokòrkötís, csak sí- 
mán a fijuknak. Nekünk oan bokrosabb vòt, na. Piros csizma, látyszáru 
piros csizma vót… [A lányoknak?] A lëjányoknak, igën, piroscsizma. Ki 
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vòt vàrva itt a feje zőt sejemmèḽ, evèḽ dìszitettük, oan tulipántos a csiz- 
mánk. Jò nacs csizmánk vòt, aszt monták a szülőnk, hogy nagyot àlkusz- 
nak, hogy ugòrthassunk a hijubùl is belé, me belénő a lábunk, osztán 
nëm nö̀d belé, mèr èlszakatt. Hò vòt, loccs vòt, akkò má nem vòt szíp. 
Most a szíp ùton most feketḙ cipö̀ s fekete bokszcsizma van, akko piros 
csizma vòt. Akkò mikò mentünk, hogy monygyuk, ha fírhez ment a lány, 
akkò már vasárnap, èrsö̀ vasárnap akkò bagazijába, pirosposztós bagazi- 
jávà vaty sárgaposztós bagazijávàl kìsírtík a templomba [a fiatalasszonyt]. 
S pándlikás kötë̀ṋnyèḽ, igḙn. [Mikor felkontyolták, mit tettek a fejére?] 
Mikò fèḽkonytyòlták? Hà nekḙm csak… nekḙm má nëm vòt, me töttek, 
igen, ijen fátyòrkeszkenyőt, mikò fèḽkonytyòlták, fátyorkeszke… -ken- 
dőt, s csipkét ide, nekḙm is vòt csipkém, már ugyi avàl kísírtek a tḙmp- 
lomba, s fǜkötőt csináltak, ijen csipkefükötőt a kendő alá. De nekem má 
nḙm vòt az a fátyòrkendö̀m, fehë̀r̭szőr kendö̀be, fehë̀r̭szőr pirosrózsás ken- 
dőbe konytyòltak fèl. [Keszkenő milyen volt régen?] Szőr, szőrkendő, így 
montuk, pirosrózsás, labdarózsás, kutyarózsás, mijḙn… mikò mijḙn. Piròsró- 
zsás vòt nekḙm, mikor fèlkonytyòltak, a vòt fèḽkötve. [A bagaziát hétköznap 
is felvették?] Az anyám idejibë, én má nëm vëttḙm. Anyám járt véle ka- 
pálni. Az ë̀ṋ anyám idejibḙ, má gyerḙkkorigba is má az ëskolába is jár- 
tak bagazijávàl a gyerḙkḙk. Monta, hogy ëskolába, oan kizsbagazija vòt 
nekik csinálva. [A pendely az mi volt?] Gyapotvászombùl csinálva mëg 
a penygyèḽ… [Azon varrás nemigen volt?] Vòṱ, csakugy össze vòt kézzèl 
vàrva, s úgy vót az bé, ojan jukasom monták, hogy bḙ van szegvḙ az āja. 
Osztán vòt ëggyik felim vòt ojan kis, mind az a pínzës, az a kispinzës, 
oan tűvèl ùty kötöttík össze, mind a kötís, úgy nízett asz ki. Asztallábos, 
na az is úgy èl vòt nḙvḙzvḙ, ugyan a kötís utám mḙntḙk, csak az már 
máskippem mënt az összekötísḙ. De má mondom, már ë̀ṋ hetvenhárom- 
évḙs vagyok, én má nëm csináltam az ojasmikḙt. Mikò komfírmáltam, 
akkò még az ingët anyám atta, hogy vàrja̭m, hoty segíjek neki. De osz- 
tán azòta ērefelé má nëmigën vārtunk. [A gyolcsfersingre nem vettek 
semmit?] Nḙm, nḙm, csak a kötényt elejibḙ. Hosszu gyócsfèrsing, jól meg 
vòt kíkitve kíkitö̀vèḽ, úty fokták lḙ, s úgy vòt kë̀ṱszílbḙ, itt ijen hèjt össze 
vòt tódva a gyócsfë̀r̭sing, ùtyhogy… két szíl… úgy mënt, tódva vòt az. 
Osztán komfë̀rmáláskòr èlkírt[e] ëggyik a másiktùl a gyòcsfë̀r̭singët. Me 
csak akkor s még lány vòt használta, s akko már ha asszony vòt má nëm 
használta, akkor már att[a] oda ëggyik a másiknak. [Condra volt itt ré- 
gen?] Condra vòt. Még nekḙm is vòt, még nekḙm is vòt. Még lányko- 
romba is, csak má osztán az èlmḙnt, most már az èlmúlt már, nincsen, 
mèr èlbontottuk bekesnek. [Itt a faluban csinálták?] Itt a faluba, itt. 
Ippeg it vòt szembe vélünk ëggy örḙgḙmbèr̭, a csinálta, posztóbú, s rakta 
össze oan kis… mind a muszújposztòt vagdosta mëg, s közzibe… A 
leginyeknek s az embereknek harisnyát, fehér posztóbú vòt szüve, házi 
posztó. S úcs csinálták mëg, s a condra is ugyanùgy vòt. Anyám monta, 
hogy az ű idejibḙ úgy mënt a lëjány, a pártáslëjány, fehë̀r̭ posztòcondra 
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s párta a templomba télën, pártávàḽ, s fejér condra vòt víve. De az ojan 
szabatlan vòt, mit tudom ë̀ṋ, annak ojan… ojan nëm jó szabása vòt, de 
a vòt a divat, ojan vòt a divat. 

Adatközlő: Török Kati, 73 éves (1972) 

 

58. GYERŐMONOSTOR 

Az ém bonyám magyarászta mindig, mesélte. Nagyba űszte a vāra- 
tást. Írásost, ijem vászonyra. Onnat tudom, drága, hogy mikòr innet èl- 
kőü̯tözött ű [Gyarmathiné] Hunyadra, akkòr az ͜ ijen dògozóasszonyok, 
szóvàl akik foglàlkosztak a… naggyába̭ a szüvíssèl, āra a vígre is szűt- 
tek víkonnyab vásznat, hogy vittíg bé hozzá. Még ott is foglalkozott. 
[Milyen anyagra varrnak?] Sárgavászonyra, hogy monygyam, kèndë̀r- 
fonàl, az͜ is nyútva mëk pátyosszàl vèrve, aszt osztán nëm is, nëm is vèr- 
tík annyira vízbe, csak hogy össze̬mënnyën ëty kicsit. De nëm annyira 
fodòrvásznat csináltak, s āra osztán ìratott [Gyarmathiné]. Szóu̯vàl most 
már mëg van fogyódva a vászon, mē nemigën szűhetnek már. Kevesen 
szűnek. Még van ijen gyapottazsgatyák, aszt ronytyák èl a rígijeket. Úgy 
monygyák, gyapottazsgatya. Osztán aszt ēronytyák, āra osztán szabnak, 
írnak párnahajakat. Párnahéjat…, aszt még, kicsi asztàlteritőt, meijik 
mire tellik. [A fiatalok varrnak?] Nëm, nemigëm vārnak már. Amejik 
ëggyidős véllem, már ötven-ötvenöt ḙ́vḙs, az mék tut szál̀án. De aki most 
már húsz-hàrmincévḙs, az nëm tut szálán. Nëm tudnak, drága, mèr nëm 
is vót anyak së… Három-nígy ḙ́ve már csak hogy lehet kapni mëgint 
ijen szálámvārást, de még àsse ojam mëkfelelő mind a rígi. Me csak há- 
rom szálat vëhet, nëm nígye̬t, mèr vastagjabb a szála. A ri̬gi vászonnak 
annak víkonnyap szála vót, útyhogy annak níty szálat vëttünk. Én ippen 
tavàj vārtam a lëányomnak èm̬lígbe ë kis teritőt. Aszt mòntam, na fijam 
ez èm̮lígbe, de lásat, hogy vārom, hoty tanòlgas még. Mèr ojan, hogy 
amit mëglát ëccër, fë̀l is vëszi hamàr, tanòj̭a. 

Adatközlő: Márton Erzsi, 55 éves (1966) 

[Hogyan készül a kozsók?] Miután a bő̭rt befestettük, és magába 
szívott annyi festḙ́kḙt, hoty fojik le ru̬la, kiterittyük és csak árnyḙ́gba, 
hoty száraggyon ḙtyfòrmán, és ne égesse èl a nap. Miutám mëkszáratt, 
lëtësszük nyírkùlni vagy bekennyük mḙgint ḙty pamaccsàl, ëgy lucskos 
ronygyàl, hogy nyírkùjom mḙg. És úgy haggyuk estḙ́tǜ̬l rḙggelig. Miutám 
mëgnyírkùlt, kinyúttyuk a szék kàrján. Mìndën kis pòrcikáját. Miután 
ëty posztóu̯darabbàl jól kidö̀rzsö̀jük, hogy a festí̬kpòr, ami rëjá van szá- 
radva, aszt távoliccsuk èl a bűrrǜ̬l, hogy ne fessen. És jobbam mondva 
adunk ëggy (!) fí̮nyḙssígḙt, ëgy lusztrut annak a bűrnek. Ez mikòr kísz 
van, akkòr kiszabjuk. Kistrek̀òjuk, szóu̯al kinyúttyuk az asztalon min- 
dëmféle ríszire, hogy a bűr kapja mëg a maga… a maga valóságát. Në 
lëgyën hosszába vaty csak szí̮lḙ̈ssígibe kinyútva. Osztán kiszabjuk. Mi- 
után kiszaptuk, nḙm álittyuk ösze, hanḙm kiràjzōjuk virágokkàl, eszt ki- 
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vārjuk, mindëmféle virágot rḙjá: szàrkalábat, gö̀ṛginát vagy (!) kis szḙk- 
fűket. Màrgaréta, ijes apróu̯ kis virágokat. Miután ki vam vārva, min- 
dḙmféle színt adunk neki. Asztán sejëmmèl: fekete sejëm és kék, zö̀ld. 
És miután ki vam vārva, azután összeálittyuk, kí̮sz a kozsók. 

[Milyen a mellrevaló?] Nőji mērevaló, amit úty hivunk koszorus 
mērevaló: egí̮sszen kùrta, rövid, csak a csípőjig ír, elől gòmbolódik, nëm 
izs gòmbolódik, hanëm kapcsolódik. Kapcsàl összekapcsòják és az egí̮sz- 
szen ki van vārva hárásszàl vagyis sejḙmmèl: piros, vagyis sö̭tétbòrdó, 
fekete és zö̀ld hárász vaty sejëm. Ebbe mindëmféle minta van. Van a 
hátán vígig alól kezdve kḙrḙsztǜl hat vaty héd gö̀ṛgina. Ami úgy nísz ki, 
mind ëggy róu̯zsa, ëgy gö̀ṛgina. Azutám vannak végig valami csillagok, 
ami èl van osztva és asz külömböző színnèl kivārva: fekete, piros és zö̀ld. 
Osztán jön a közze̬pibe, csak a háta közzepibe ëgy nagy gö̀ṛgina, ami 
dupla, úty hívják, hoty címë̀r. Akörǜl vagynak apróu̯ kis ojan róuzsafélik 
vārva. Ami úgy nísz ki, mind ëggy… mind ëggy bazsarózsa. És köszte 
ződ kis levelek. Egíszen kitőtve. Körǜl van lagbùl̬ kicifritva kerekḙn a 
karö̀ltő ódala és az͜ āja, amit úty hívnak, hogy àlmásolás. Esz ki jöm vārva 
ződ sejëmmèl, amit úty hívnak, hoty súrnyozás. Ez aprón ki vam mind 
az͜ egísz oda rávārva az͜ a sejḙm, āra az͜ àlmásolásra, lagra. És miután ki 
vam vārva az ͜ eleje is, a háta is, esz ki jön sze̬ge̬zve ḙggy dëszkára…, 
ëgy dëckadarabra, és jól belucskozzuk, mëgnyírkittyuk vízzèl, mèr a há- 
rász, ahogy vārják, összekucorittya a bűrt. És akkòr kifeszittyük méret 
szerint, a mí̮ret után, mëgmírjük és kifeszittyük āra a dëckára, hogy úgy 
mḙkszáraggyon, hogy aggya ki a míretët, ahogy vót előszö̀r. Miutám mëk- 
száratt, összeálittyuk, lëszírnyozzuk az ͜ ódalát, és elől csinálunk ëgy 
gompházat, ami ki jön csipkézve, az a lagg, ami oda jön a gompházra, 
és a csipke közzepire, közzepibe csinálunk ëty kis… ëgy jukasztóvàl… 
és kirìnglizzük sárga rìnglivèl és rëjá ragasztyuk csirizzèl mijután lḙ- 
tacsmòjuk a szḙ́lit vagy lejuhászòjuk hárásszàl. Ez aszt jelenti, hogy két- 
szál hárásszàl őtünk kettőt előre és eggyet hátra. Akkòr úgy jön az͜ a 
vārás, mintha, fomva jönne, vastagon, hogy èltakàrja aszt a… üres he- 
jet, ami van az a gompház és a bűr között, betőti. Miután össze van álitva 
— mondom — vārunk rá kapcsot és kész van a mērevaló. Most már a 
csipkésmērevalóu̯ asz csak a bèlseje vam bűrbǜl. És gidóbűrbǜl, fekete 
gidóbűr, ami láccik ëggy (!) húsz cëntit ki az ͜ āja, hogy bűr, ëty prém, 
ëty fekete prém és a bèlseje ugyancsag bűrbǜl van, a kǜlseje pedig ángli- 
jábùl vagy ànglija — hoty hívják esztet? — ojam posztóu̯, zőt posztó, 
amèjnek a szí̬lire jön piros ànglijábùl̬ csipke. A karö̀ltőnél kö̀rbe és az 
āja s az eleje. Eszt is csináják. És van az a csipkező — úgy mëkcsinálva 
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ëty kerek, mind ëggy hòldalak és annak ojan…, ki van csipkézve a 
szíle. Aszt rátësszük ëggy dëckára és ëty kalapáccsàl ráütünk a tetejire, 
s kicsipkézzük szípën a mērevalót. 

Adatközlő: Bódis András, 38 éves (1966) 

 

59. MAGYARVALKÓ 

Mikòr az èlsőü̯ osztájba̭ vóu̯tam ém má lëírtam ojan kicsi virákcse- 
repet. Írtam s akkòr mëkhàjtottam a szárát s kesztem rá ë kis róu̯zsát. 
Ës úty kesztem. Úgy láccik, hoty kéi̯ziügyessíggèl̬ születtem. Èngëm nëm 
tanitod, drága, sënki. S akkòr mindik kesztem osztán gyakoròlni huszon- 
ke̬ttőü̯be… Még ot van a laskanyútón is az éfszám. És a̭sztán az a szë- 
rëncse̬, hogy tudok írni, tudok òlvasni, iskolát nëm víge̬sztem. [Régen 
voltak íróasszonyok?] Rígën? Kóu̯nyánéi̯nak nëm hallotta hírit? Na asz 
keszte mëg a ràjzot. Asz keszte mëg a ràjzot, me móu̯ggyába vót. És osz- 
tán akkòr írogatot ki, az͜ asszonyoknak odaatta, hogy vārják, és akkòr 
mënt Bukurëzsdba, mënt Pestre, mënt ēre-āra ḙ̈s èlvitte. Eladogatta s 
atta ki a faluba … De osztám most már tudom fèjlesztenni szípën… 
Osztám mondom, hogy az fòjtatta osztán naggyába lë. Ot van a temp- 
lomba gyönyörü katréta teritő, gyászoson ki vam vārva, fekete abrosz, 
gyászoson ki vam vārva, ë̀s̭ má hátùl a fijuk asz monygyák, há nekik 
nëm ràjzolok valamit? Tirátok is kerǜl a sòr. Ëggyik fàltó̭l a másikig 
ëgybe̬ van. Igënde ém most hallottam, hoty Hunyadon csináják izévèl… 
nëm tom úgy… hogy is fejezzem ki? Nyomtattyák. Én íty hallottam, 
hogy úgy nyomtattyák. De ḙ́n āra nëm adok sëmmit. Teccik tudni mír? 
Mēr a szabadkézzèl mindig újittya. Úgy mind ëtyfòrma, de így osztán 
különbözik. Így akkòr osztán lëvágom mëgint a többit, mē az e̬nyim më- 
gint szëbb. Ez így van. [Milyen vászonra varrtak régen?] Írtam vászonra 
is, csak ijen sárgavászonra, az vót az eredeti. Azután osztón csináltak 
ojam mismásvásznat, most írnak ijem bóu̯tira is, de a bótinak azír nëm 
szíp, mē nëm szíp, mē nincs mëg a tàrtása. De ez a rígebbi vásznaknak 
— most már rontannak èl azokat a gyapodgatyákat. Azoknak jóu̯ tartása 
van és mégis szëbb, szëbb a vārása. [A fodorvásznat csinálták?] Igën. 
Most is kerǜl fodòrvászon. No osztán itt a faluba̭ nagyon sok hèjt gyö- 
nyörü abroszokat mindnek lëràjzòltam, mēr vannak lányo̮k, van, akinek 
vam fija, mē fḙ́lnek, hoty hátha mëkhalok, de nëm í̮rzëm magam ojan 
gyëngéi̯nek, mèrt mondom, a szërkëzet erős, csak èltö̀rt a lábom, de hát 
mëggyóu̯gyùl. [Mi a leánykori neve?] A lëánkori nevem? Zsebe Kata. 
Az͜ uram Vince, Vince Kata vagyok. Éi̯n, lèlkëm, ētőü̯töttem áldozóba a 
nyócvan évet … De én szeretëm a mùzsikát, a zḙnét. Miko mëkhalok az 
e̬gíz bànda jű Hunyadrù ki. Az osztán kísír kifelé. Hàjdan it vót a fonó- 
ház, it vót a tánc a csűrbe mindig. Há gyerekëm nëm vót soha, maktalam 
vótam, osztán valahoty csak èl këllët tőtenni eszt az íletët. Betek së vó- 
tam. Osztán a Dòlgozó Nőt jártatom, me szeretḙm, hogy látom a szí̮p kí- 
pëket benne. S osztán így az͜ èmbër akkòr nëm butùl mëg, ha lát eszt is, 
aszt is, nëm igaz? [Mivel varrtak régen?] Rígën, hogy monygyam? rí- 
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gebben ojan másfàjta fèjtőü̯vèl vārtak… mëgint van Kolozsváron, de 
van kḙ̈tfë̀ḽe fèjtő: van, amejik fest, ë̀s̭ van, amejik nëm fest. Kë̀k̭kèl… 
Aszt hiszëm, hogy a kḙ́k vòlga nëm annyira fest, mind a másik. Töp szál- 
bùl asztat össze, osztán az a bísztos inkább, ami nëm fest, mèr kár aszt 
a szép munkát… Nekëm még kötőm is oan bokòr van összevàrva, írá- 
sos van, tulipánt. Osztám mëgnízi, ot van a sifomba. 

Adatközlő: Vince Katalin, 80 éves (1966) 
 
Esztet írta az͜ örek Kata néne. Vince Kati Györgyné. Azután kez- 

dőü̯dik a nagyabrosz [l. 11. fk.]. Vārtam az unokámnak. Ëgy nagyabrosz. 
A közzepe kezdőü̯dik tánygyérrózsábùl kerekëdik ëgy naty kö̀r alaku 
rózsa. Azután osztán kezdődik a sàrkajibùl ágazik ki kosárbùl tulipánt, 
mízespogácsa mëgint fenyőkö̀rte vam benne. Így van több ága. A níty 
sàrkán ijenëk vannak, még van azon külǜl ràjta kéi̯t ág. Van, az is kosár- 
bùl kerül ki, indùl ki, s akkòr tulipánt, s az a… bokréták, kacskaringós 
kétfelől. Közbǜl tánygyérróu̯zsa kettő ágazik ki a középën. A níty sàr- 
kába̭ van mëgin tánygyérróu̯zsa, mëgint hajó. Níty csóu̯nak van benne. 
Ezëk a minták. Kerekënn a szí̮le̬ mëgint bokréták mëk kacskaringók. Ëgy 
zsinór kerekëm mëgint van, az választya a szílit èl. Tyúkszëmek ki van- 
nak díszitve, ahun ritkább a hèj, avàl van kitőtve. [A szél és a közép 
közti helyet hogy nevezik?] Eszt a hejet csak pusztavászonnak híják, gya- 
potvászonra van ràjzòlva. A pusztája, a főü̯ggyee̬. Aszt monygyák, hogy az 
maraggyon, hogy láccoggyon, vájon ki a minta, az a pusztája. Ez gyapot- 
vászonra vam vārva. Eszt it szűttík, házivászony. Ez bë van csipkelá- 
bazva a szí̮le, s osztán a csipkelábra jön kerekënn a csipke. Csipkévèl 
van kerekëm bë csipkézve. 

Adatközlő: Vince Istvánné, 50 éves (1966) 
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SZÓJEGYZÉK 

Ez a szójegyzék elsősorban szó- és tárgymutató. Azt a célt szolgálja 
tehát, hogy a szövegben, a térképlapokon és a képek aláírásaként sze- 
replő terminusokat, valamint a terminusok jelölte motívumokat az olvasó 
könnyen megtalálhassa. Tartalmazza ezenkívül azokat a szavakat és alak- 
változatokat is, amelyeket — hogy ne terheljük túl a könyv szövegét — 
korábban nem tárgyaltunk. A legfontosabb terminusoknak, a „kulcs- 
szavaknak“ a jelentéseit is felsoroljuk, rendszerezzük, megjelölve — akár- 
csak az alakváltozatok esetében —, hogy melyik jelentés mely kutató- 
pontokról adatolható. 

Ezeknek a céloknak megfelelően az egyes szócikkek szerkezete is 
változó. Címszóként minden esetben a népi terminus köznyelvi vagy köz- 
nyelviesített alakját emeljük ki, a normatív írásmódnak megfelelően. Ezt 
az esetek többségében a térképlapokra, képekre, lapszámra való utalás 
követi, a nyelvjárási alakváltozat ilyenkor csak a megfelelő szövegrész- 
ben található meg a falunévre utaló rövidítéssel együtt. A teljesebb szó- 
cikkek értelmezést is tartalmaznak, ezt követi a címszó alakváltozata 
kurzív szedéssel. Ha az értelmezés után nincs alakváltozat, ez azt jelenti, 
hogy az alakváltozat egybeesik a címszóval, ilyenkor csupán a kutató- 
pontok rövidítése tűnik föl. A szócikkek harmadik típusa az, amely a 
címszó után közvetlenül jelzi a nyelvjárási alakot, ezt követően sorolja 
föl a szó jelentéseit, a jelentések lokalizálásával együtt. 

A szójegyzék ily módon a tájékozódás megkönnyítése mellett szerve- 
sen ki is egészíti a könyv anyagát a viszonylag ritkább terminusok ma- 
gyarázatával, valamint a fontosabb alakváltozatokkal és jelentésekkel. 

 
 
ablak — átcsavart kereszttel díszített kicsi négyzet vagdalásos hím- 

zésen (M) 152. kép; 164, 188 
ablakos — 21. tk, 152. kép; 84, 95, 141, 158 
ablakosan tölt — átcsavart kereszttel díszít kivagdalt négyzeteket: 

ablakoson tőt (Kf, S), ablakoson tőüt (Ny, Zs) 93, 95 
ablakos töltés — 21. tk, 152. kép; 84, 141, 160, 172, 184 
abrosz — 9. fk; 164, 177, 248, 253 
abroszforma — jellegzetesen asztalterítőre alkalmazott írásos minta 

(Kf, Gym) 171 
abroszszél — jellegzetesen asztalterítő szélére alkalmazott minta (S), 

abroszszíl (Gym). 
abrudi — (rég) mértani motívum kötény- és muszujdarázson, vmint 

gallér- és kézelőmintán (It, Kf). Jankó szerint a múlt század végén a 
vőlegény ingének jellegzetes mintája volt (1891. 99, 100) 168, 249 

acéltű — 39, 171 
ad — l. kiad, színt ad. 
ág — 1. írásos mintaelem (Bh, Gym, Mv, Nk). 2. mintaelem vállfőn 

(Bt, D). 3. szálánvarrott mintaelem lepedőn (K). 4. cifradarázs mintája 
(Va). 5. mintaelem női mellrevalón (Gym). 6. rátétdísz a mellrevaló há- 
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tának felső részén (Bh). 7. kiálló gyöngydísz a pártán (Jankó 1891. 91) 
199. kép. 9, 31. fk; 52, 57, 62, 63, 87, 94, 100, 104, 110, 164, 165, 178, 187 

ágas — 199. kép, 32. fk; 63, 87, 94, 95, 104, 165, 168 
ágas bokrétás — (ritka) vagdalásos minta lepedőn (Nk) 64. fk 
ágas leveles — 94 
ágasszélű — írásos, a varrottas szélére alkalmazott (minta): ágasszílű 

(Bh) 53. kép 
ágas tulipán — elágazó, szálánvarrott tulipánmotívum: ágas tulipánt 

(K). 
ágazás — az ág nevű mintaelem varrása (V, T) 167 
ágyelébevaló lepedő — 10. tk; 134 
ágyfőtőlvaló: átyfűtülvaló (T, It, Sz, Np, B, Zs, Mb, Jt, D, Ny, V, S, 

Gym), átyfűtülvalóu̯ (Bh, K) 52, 57. fk, 3. szfk; 41, 96 
ágygarnitúra — (Bh). 
ágytakaró — 10. tk; 134 
ágyterítő: átyteritő (Kp, Va), átyteritőü̯ (Mv) 158 
ágyterítő alj — az ágyterítő lepedő írásossal hímzett alsó sávja: áty- 

teritő āj (Gym) 172 
ágyterítő lepedő — 10. tk; 4. fk; 134 
ajda — fénypamut márkája (B). 
akasztalat — 13. tk; 82, 139, 140, 159, 167 
akasztalatos — 18. tk, 11—2. kép; 101, 139, 140, 159, 168 
ákombákom — (új, ritka) hálószerű hímzés újabb, matyómintás te- 

rítőn (Nk) 188 
alábbvaló — gyengébb minőségű (vászon, hímzés) (Nd) 155 
alakoros — (rég) szálánvarrott minta (Kf). 
alap — 8. tk; 164 
alatta ül — dolgozik (hímzésen), varr (Mé, T) 45 
alja: āja 1. minta alsó része (Bt, Bh). 2. átcsavarásos hímzésnél az 

alap, amelyre a minta kerül (Zs). 3. az ágyterítő lepedő alsó, hímzett 
része (Fsz). 4. a szoknya, kötény csipkével, szalagokkal díszített alsó- 
része (T, It, K, Kszt, Nk) 49. fk; 103, 112, 119, 161, 164 

aljas — (ritka) aljjal ellátott (ruhadarab): ājas (V, Mé, Nd). 
áll — illik (vmely ruhadarab), talál (vmely hímzés színe, mintája): 

ál (Kal.). 
alma — 1. mintaelem vagdalásos hímzésen a közép- és szálminta 

között (Gyv). 2. zöldes varrás a mellrevaló szélén (Mé, Kk) 127. fk; 63, 
164, 187 

almafagomba — 119, 171 
almafás — (ritka) vagdalásos minta lepedőn, stilizált faalakkal, ma- 

dárral (Np). 
almás — 74. kép; 63 
almásolás — 243. kép, 131, 134. fk; 125, 156, 160, 165, 167, 251, 263 
almásoló — 125, 165, 167 
almáz — mellrevaló széleit rátétdísz rávarrásával díszíti (Kk, Nk) 

166 
alsórend — 96 
alsószoknya: àlsószoknya (Mé), àrsószoknya (Mv) 105 
alsóujj — a kozsók ujjának alsó része: àlsouj (Kszt). A kozsók ujját 

két darabból állítják össze: egy alsó- és egy felsőujjból 183 
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általöltés — széles laposöltés, a darázsolás alapja: átalőü̯tís (Mk) 
240. kép 

ánglia — 111, 263 
ángliaposztó — 263 
angyalos minta — (ritka) vagdalásos minta: anygyalos minta (Bh). 
angyalozás — 20. tk; 141 
anilin — 119 
anilinfesték — bőrfestéshez használt szerves festékanyag: analin- 

festék (It), analinfestík (Kszt, Va) 170 
anyag — a népviselet készítéséhez, hímzéshez használt ruhaanyag, 

textília (Kal.) 164 
apró — a szokásosnál kisebb (öltés, minta) 164, 179, 184 
aprógyöngy — egészen kisméretű színes üveggyöngy a párta v. a 

kötény ráncolásának díszítésére: aprógyönygy (Mé, B, M), apróu̯gyönygy 
(Kp, S) 184, 249 

apróhányás — kicsi öltésekkel varrt darázs a kötényen: apróu̯hányás 
(It) 171 

aprópúp — 215, 217. kép; 109 
apróránc — kicsi, keskeny ránc szoknyán, kötényen, gyolcsfersingen: 

aproránc (Nk). 
aprórózsás — (ritka) mintaelem a selyemkendő nevű írásos mintán 

(Kszt) 184 
aszaj — 105, 106 
asszonyosing — 30. tk, 95. fk; 100, 101, 102, 145, 156, 168, 171. 197, 

249, 260 
asztalfutó — 158, 253 
asztalközép — (új) olyan, hímzéssel díszített, kisebb méretű terítő, 

amely csak az asztal közepét fedi (Mb). 
asztalláb — 1. X alakú vagdalásos mintaelem (M, S). 2. X alakú 

motívum muszuj, kötény darázsolásán (V, T, Kk). 3. X alakú motívum 
szálánvarrott kézelőn (T). 4. kötésminta eleme lepedőben (T, Kk). A Ná- 
das mentén a kötények, szoknyák ráncolására gyöngyből is raknak ki 
ilyen mintát. Szőtteseken is előfordul 25. tk, 196. kép; 93, 97, 103, 110, 
142, 158, 164, 165, 177, 178, 188, 191 

asztallábas — 25. tk. 196. kép, 84, 93, 123. fk; 44, 97, 102, 103, 105, 
110, 112, 142, 186, 260, 261 

asztallábas darázs — 25. tk; 143, 172 
asztallábas hányás — 25. tk, 108. fk; 143 
asztallábas kötés: asztallábos kötés (M). 
asztallábas rózsás — 101 
asztalos — 25. tk; 143 
asztalravaló abrosz: asztāravaló abrosz (V) 172 
asztalterítő — 158 
átfércel — 161, 169 
átiszik — magába szív, vesz (festéskor a bőr festéket) (Va). 
átölt: átőt (V, Mé, Kszt) 169 
átöltöget: átőtöget (Mv). 
átsző — (ritka) gyöngyhímzéssel díszít (ráncolást a kötényen): átszű 

(V, Mé, Nd). 
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áztat — írásos hímzést vízben tart, hogy az előrajzoláshoz használt 
festékanyag eltűnjék (Bh). 

azsúr — 23. tk, 152—3. kép; 142, 158, 164 
 
bab — 216—7. kép; 112, 164, 187 
baboz — pontszerű motívumot varr a mellrevaló rózsájára (V) 166 
bagazia — 37. tk, 18. szfk; 111, 148, 152, 155, 186, 261 
bagolyfüles gallér — 102; 92. fk 
bagolyfüles kézelő — (rég) szálánvarrott geometrikus motívummal 

díszített kézelő asszonyosingen: bagojfiles kézelő (V) 89. fk; 102 
bakaraszos — (ritka) arasznyi széles keresztszemes minta lepedőal- 

jon (Kszt) 168 
bakháló — 161, 164, 165, 187 
barackmag — 187. kép; 93, 164, 165, 187 
barackmagos: baracmagos 1. keresztszemes gallér- és kézelőminta 

(V, Kk, Ny). 2. kötésminta asszonyosingen (V). 3. darázsminta kötényen, 
szoknyán, muszujon (Mé, Ny, Kk, Mb). 4. szőttes minta (Sz). 5. fodor- 
vászon mintája (It) 89, 93. fk; 36, 102, 110, 259, 260 

báránybőr: bárámbőr (Va), báránybűr (Gym, It, V, Kszt) 119, 171 
bárányos — vagdalásos minta stilizált báránymotívummal (Sz). 
barna — 38, 39, 124, 164 
barnapiros — 38, 162 
bársony — 164 
bársonymellrevaló: bársonymèrevaló (Sz), bársommērevalóu̯ (K) 127. 

fk; 124 
bársonyposztó — 111 
bársonyváll — 107, 171, 194, 198 
beáztat — szövés után vásznat vízbe tesz, hogy összemenjen: ~ (Bt), 

béásztat (Kf, Ny) 169 
bebaboz — kicsi kerek motívumot varr darázsolásra (Mé) 160, 169 
bécsihorgas: ~ (Bh, Jt, Kk), béi̯csihòrgas (K) 20. fk; 171 
bécsikendős — 88. kép; 33, 168 
bécsikeresztes: bécsikërësztës (Nk) 89. kép; 171 
becsíp — levág egy keveset (hímzőszálból) (V, Mé, Nd). 
becsipkelábaz — huroköltéssel körbevarr írásos hímzést, ehhez rög- 

zítik a csipkét: bëcsipkelábaz (Mv) 9 fk 
becsipkéz — tűvel csipkét varr hímzés szélére: bëcsipkéz (Mv) 9. fk; 

265 
bécsirózsa — 88. kép; 171 
bécsirózsás: ~ (Bh, Kf, Nk), bécsiróu̯zsás (Sz), béi̯csiróu̯zsás (Bh, It) 

88. kép; 3. szfk; 57, 255 
bécsitulipános: bécsitulipántos (Kk). 93. kép 
bedarázsol — a ráncolás alapszálait átölti: bédarázsòl (Kk) 241—2. 

kép; 147 
befest — festékkel bevon (bőrt) (Gym, It, Kszt). 
befog — hímzéssel két oldalról rögzít: béi̯fog (It). 
befogal — 48 
befogaz: béfogaz (D, Mv), bëfogaz (Va) 169 
befogazás — vagdalásos hímzés foggal való díszítése (Va). 
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befűz: béfűz 1. fogat varr vagdalásos hímzésre (Mb, K). 2. selyem- 
szállal bevon (pártát) (Mb). 3. szalaggal összehúz (női mellényt) (F). 

behajt — visszatűr (szegélyt a bőrmellényen) (Kszt) 169 
behány — 1. nagy huroköltésekkel levarr (szélt hímzésen v. ruhán): 

~ (Bt), béhány (Mb, Ny, Sz, Kf, Mv), béi̯hány (Zs). 2. kivágott szálvége- 
ket levarr (vagdalásos hímzésen): béhány (M). 3. tűzött csipkét varr: bé- 
hány (Kk, Nk, Bt). 4. Vmilyen szállal vmit bevon: béhány (It, Kp, S) 
158, 249 

behányás — 14. kép; 45 
behurkol — huroköltéssel levarr (Kk) 167 
behúz: béhúz 1. hímzés közben ráncba beölt (Kszt). 2. vmilyen 

anyaggal v. szállal vmit bevon (It, S). 
beissza — magába szívja (a festéket a bőr) (Va). 
békaláb: bíkaláb 1. mintaelem ing kötésében (T, Bt, Nd). 2. minta- 

elem vállfőn (T, Bt, Nd) 94. fk; 165, 187 
békás fejtő — 37 
beken — bevon festékkel (bőrt) (Kszt). 
beköt — hímzéssel két oldalról rögzít (B) 169 
bél — keresztszál (vászonban): ~ (Kszt, D, Jt, S), béi̯l (Ny, Kf) 164, 

186 
bélbevaló — keresztszál (vászonban): ~ (T, Nd), bélbevalóu̯ (Gym, 

Mv). 
beleereszt — beleszab (bőrt ruhába) (Va). 
belehúz — befűz (szirnyot bőrbe): beléhúz (Kk). 
beleköt — kötést varr két vászonszél közé: beléköt (B, It) 252 
beleölt: beleőt (Kszt). 
belerakódik — mintásan rögzítenek (gyöngyöt darázsba): beléi̯rakò- 

dik (M) 166 
bélés — 99 
beleszövődik — belevarródik: belészüvödik (Mé, Nd, T, V). 
belever — keresztfonalat bordával beüt: belévèr (It, K, Ny, S). 
beleverő — keresztfonál vászonban: beléverő (Zs), beléverőü̯ (Kf), 

beléi̯verő (Kp). 
bélfonal — keresztszál vászonban (It, Sz, Mb, K, Gyv, V, Mé, T, Bt, 

Nd). 
belucskoz — megnedvesít (kifeszített mellrevalót) (Gym). 
beöltés — huroköltés a hímzés szélén, amelyre a csipkét varrják: 

bëőtís (Bh). 
beparámázódik — szálvonásos, lyukas sor varródik a vagdalásos hím- 

zés szélére: béparámázódik (Bt) 152—3. kép 
berak — 110 
beráncol — ráncokat rögzít varrással (Mk) 256 
berbécsbőr: bèrbédzsbűr (V, Va). 
berbécsszarva — 198. kép, 36. fk; 93, 164, 165, 187 
berbécsszarvas — 198. kép, 36. fk; 97 
berka — 36 
berlini — kék színű hárász: bërlini (Kf). 
berókánéz — 35. tk; 240. kép; 147, 160 
berostélyoz — 35. tk, 240. kép; 147, 249 
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besorul — vagdalásos hímzésen a négyzeteket alkotó szálakat átölti: 
bésorul (Mv) 152. kép 

bestoppol — vagdalásos hímzésen a négyzeteket alkotó szálakat át- 
ölti: bëstuppòl (Va) 152. kép 

besuhad — 45 
besulykol — 156 
beszeg — 1. a szélén behajtva végigvarr (vagdalásos hímzést): ~ (Nk, 

Sz), bészeg (Kf, V), béi̯szeg (K). 2. szegéllyel lát el (vmely ruhadarabot): 
bëszeg (It, Kk), béi̯szeg (K, F) 158, 162 

beszínel — 1. egyszínű hímzőcérnával mintát varr: ~ (It), bészínël 
(Kp, S). 2. laposöltéssel fogakat varr vagdalásos hímzésre: béi̯színël (Kp) 
250 

beteker — hímzőszállal bevon: bétekèr (Kp). 
betölt — 1. a vagdalásos hímzés ki nem vágott szálait öltéssel átcsa- 

varja: betőt (Va), bëtöt (T), betőü̯t (Ny, Sz), bétőt (F, Mb, D, Gym, Mv), 
béi̯tőü̯t (Kp). 2. a darázs alapját mintásan levarrja: betőt (T, Nk), bëtőt 
(Kszt), bétőt (Kk, Kszt), bétőü̯t (F), béi̯tőt (Zs), béi̯tőü̯t (Va). 3. laposöl- 
téssel bevarrja írásos minta közepét: betőt, bétőt (Kszt). 4. kicsi gyön- 
gyökkel kiegészíti a párta díszítését: ~ (S) 241. kép; 48, 84, 147, 253 

betű — hímzett betű a varrottason, ruhadarabon (rendsz. a tulaj- 
donos neve v. nevének kezdőbetűje) (V, Mé, T, Bt, Nd, K). 

bevarr — hímzett mintákkal teljesen befed: bëvàr (Kk), bevār (Mb). 
bever — 1. vásznat vizesen besulykol v. székhez ver, hogy tömött 

és fodros legyen: ~ (T), bëvèr (S), béver (M, V, Va, Jt, Kk, Kf). 2. bor- 
dával beüt keresztszálat a vászonba (Kp). 3. díszítés céljából befon, át- 
sző (It) 45, 156, 169, 247, 248 

beverő — 156 
beverőszék — az a szék, amelyhez a vizes vásznat verték, hogy fod- 

ros legyen: bëvërőszék (It). 
bibliafedél — rendsz. írással hímzett vászonborító: bibliafëdél (Bh). 
bimbó — 41. tk, 164—5, 216, 219, 227. kép, 19. szfk; 84, 91, 107, 110, 

112, 114, 125, 149, 158, 164, 178, 181, 187, 193 
bimbóöltés — 158, 171, 188 
bimbós — kicsi kerek mintaelemmel díszített (szoknya) (Mb) 168 
bincsó — 41. tk, 164—5, 168, 219. kép; 149, 161, 178, 187 
bincsók — 41. tk, 219. kép; 149 
bincsókos kötés — bimbóval díszített kötés kötényen: bincsókos kötís 

(Bh) 219. kép 
birkabőr — kidolgozott juhbőr szűcsmunkához: bírkabűr (Gym). 
bocskai címeres — (rég) szálánvarrott minta: boskaji címërës (Kf). 
bocskorminta — 90. kép; 58 
bodor — 119, 155, 162 
bodros — fodros, hullámos felületű (vászon) (Mé) 168 
bodrosruha — 112 
bogártelki fog — laposöltéssel hímzett motívum vállfőn (M) 172 
boglár — 243. kép; 124, 125, 164, 187, 251 
bogláros koszorú — szűcshímzés mintaeleme mellrevalón (Va) 251 
bojt — 27. tk; 99, 101, 116, 143, 156, 160, 164, 177, 179, 182, 254 
bokor — 40. tk, 219. kép, 19. szfk, 43, 113, 149, 158, 164, 178, 183, 

187, 192, 251, 254, 256 
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bokorkötés — 3, 219. kép; 102, 103, 113, 160, 171, 183, 194, 195, 198, 
249, 250, 256 

bokréta — 32, 191—4. kép; 40, 41, 49, 52, 91, 93, 95, 97, 164, 178, 
187, 265 

bokrétás — 49. fk; 95, 96, 168 
bokrétázás — szegélyminta vagdalásos hímzésen (Mk, D) 62. fk 
bokros — mintaegységekből álló (összehurkolás) (K, Nk) 19. szfk; 

168 
bokroskötény — 42. tk, 102. fk, 19. szfk; 150, 157 
bokroskötés: bokroskötís (Np, K, Jt) 42. tk, 102. fk, 19. szfk; 254 
bokroskötéses kötő: bokroskötísës (Kp) 102. fk 
bokroskötő — 42. tk, 102. fk 
bokrosrész — mintacsoport a kötény kötésében: bokrosrísz (Mk). 
bolha — 220. kép, 91. fk; 102, 114, 164 
bolhaugrás — 220. kép, 95. fk; 102, 161, 187 
bolti — (ritka) gyárivászon: bóti (Gym, Mv), bóu̯ti (Mv) 168 
bolticsipke — 107 
boltifesték — anilin (bőrfestéshez): bóu̯tifestík (Va). 
boltivászon: bótivászony (Kp, Jt), bòtivászon (Zs), bóu̯tivászon (Va) 

183 
bordó: bòrdo (Sz), bòrdó (Bt, Kp, Va, Kf), bordóu̯ (Kf, It, Va, Zs, Gyv) 

39, 124, 125, 164 
bordópiros —125 
bordűr — 158, 164, 254 
borított csipke — 108, 167; 211. kép 
borjúszájú ing — lobogós ujjú férfiing (B, Va). 
borsó — 23. tk; 152—3. kép; 87, 94, 142, 158, 164, 165, 178, 187 
borsóhím — 23. tk, 152—3. kép; 87, 95, 142, 171, 198 
borsós — borsómotívummal díszített (vagdalásos hímzés) (Jt). 
borsóz: bòrsóz (Sz, Jt), borsóu̯z (Ny) 45, 165 
borsózás: bòrsózás (Sz, Kf), borsóu̯zás (K) 87, 165 
bő: bű (It, Mv) 183 
bőgatya: ~ (Mb), bűgatya (Mé, Bt, Zs, V, Nd, Sz, Kp, B, Bh, Kf, 

Gyv, Kk, Gym, Mv, T, Nk), bűgagya (It) 105, 155, 260 
bőing —100, 101 
bölcsős — (rég) szálánvarrott minta: bőcsős (Kf). 
bölcsős liliomos — szálánvarrott minta: bőcsős lilijomos (Kf). 
bőr — szűcsmunkához kikészített állatbőr: bűr (Kal.) 156, 164, 176, 

257, 262 
bőrgomb — bőrrel bevont gomb mellrevalón (Va). 
bőrszerelés — rátétdísz bőrből a bunda ujján és zsebén (Va). 
bőség — 108 
bőujj — lobogósing ujja: bűúj (Ny). 
bőujjú ing — 100, 105, 152, 260 
bőujjú gyolcsing — (rég) a testtől elálló ujjú, gyolcsból készült férfi- 

ing: bűúju gyòcsing (V, Bt). 
búb — 15. tk, 33, 214, 216—7. kép; 103, 109, 112, 137, 178, 188, 193, 

255 
búbos — 216—7. kép; 44, 168, 254 
búbos kötés — hímzett kötésminta a búb nevű mintaelemmel (M). 
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bújbelé — 106, 155, 164 
bújka — 38, 106 
búkötő — 100, 188 
bulándré — 29. tk; 144, 155, 164 
buta — 39 
butarózsa — (rég) darázsminta: butaróu̯zsa (Zs) 187 
butykó — 41. tk, 219. kép; 149, 155, 187 
butykós — szálvonással és hímzéssel készült minta ingujjban és 

ingvállban (Bt, Kf). 
butykós kötés — hímzett kötésminta (kötényen, ingen): butykós kö- 

tís (Nd, Ny). 
búza — mintaelem cifradarázsban (Va) 103. fk; 164, 187 
búzafej — 103. fk; 165 
búzafejes szedés — összeráncolás módja a darázs alatt: búzafejes 

szëdís (Kszt). 
búzafő — 103. fk; 110, 155, 161, 187 
búzafős lepedő — 56. fk; 96 
búzahím — ráncokat rögzítő mintaelem a darázs mellett (Gyv). 
búzavirág — 103. fk; 165 
buziás vászon — 36, 174 
 
cakk — 1. félkörösen hímzett írásos motívum (Bh). 2. az írásos szé- 

lét díszítő hímzett csipke félkörös pereme (Bh). 3. a bokorkötés kiugró 
csücske (Bh). 4. rátétdísz pántlikáskötényen (It) 21, 219. kép; 54, 114 

cakken — hímzett csipke vagdalásos lepedő szélén: cakkën (B). 
cakkenos — cakkal díszített (motívum, hímzés): cakkënyos (Kp, Bh). 
cakkenos közép — cakkos szélű írásos minta: cakkënyos közép (Gym). 
cakkos — 21, 219. kép; 80 
cakkosminta — szögletes vonalakkal tagolt írásos minta (Kf). 
cérna — 37, 158, 176 
cérnavászon — 5. tk; 131, 174, 248 
cérnáz — 20. tk; 141, 166 
cérnázás — 20. tk, 152. kép; 84, 141 
cibókás — vagdalásos motívum (Kp) 37. fk; 96 
cifra — 37, 179, 180, 183, 248 
cifrabokor — olyan kötés a kötényen, melynek egységeit más-más 

színnel varrták (B) 251 
cifrabokrétás szénvonós — vagdalásos ingujjminta (Kf). 
cifra borsóhím — két parámasor közti dísz, melyet úgy varrnak, 

hogy kivágáskor kerek nyílás lesz a kivarrt szálak között (Nd) 152—3. 
kép; 183, 184 

cifrabújka — gyönggyel és ún. prófétával díszített bújka (Nd, Kk). 
cifradarázs — 36. tk, 106—7. fk, 19. szfk; 110, 147, 183 
cifradaróc — 106, 183 
cifrafog — 161. kép; 90, 102 
cifragúnya — színes hímzéssel díszített ünnepi öltözet (Mv). 
cifrakötés — 125. kép; 115, 183, 251 
cifrakötéses — színes, többnyire növényi motívumokkal hímzett kö- 

tésű (kötény): cifrakötísës (B, Gym). 
cifrakötő — 42. tk; 112, 150 
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cifralepedő — 10. tk, 4. fk; 40, 134, 155, 183, 184 
cifralepedő alj — az ágyterítő lepedő rendsz. vagdalásossal hímzett 

alsó sávja: cifralepödő āj (Mv). 
cifralevél — 174. kép; 91, 183 
ciframajoránna — 46. kép; 51, 58 
ciframellrevaló — 243—6. kép, 134. fk, 23. szfk; 124, 183 
cifra nyakravaló — 105 
cifrapántlika — 107, 260 
cifrarózsa — 1. vagdalásos motívum (B). 2. színes minta szoknya rán- 

colásán (It) 75. fk; 93, 183, 184 
cifrarózsás — színes rózsaminta darázson (Zs). 
cifraruha — 112, 119 
cifraság — 1. hímzésminta, dísz (Kszt, Mé, Nk). 2. cifra ruha (Mv). 
cifrasurc — 119, 183 
cifraszedés — színes, növényi motívumokkal díszített darázs: cifra- 

szëdís (B). 
cifraszék — 46 
cifraszoknya — 112 
cifraszűr — rátéttel díszített szűr (Kszt). 
cifravirág — 110, 250 
cifrázik — rikítóan színes mintákat varr, rikítóan öltözködik (Bt, 

Kf). 
cifrazsebkendő — a sarkaiban virágmintával díszített zsebkendő (Nm). 
cikkescsillag — 243. kép; 124 
címer — 1. női mellrevalót díszítő minta: címër (Kk, Bh, Nd, Gym, 

Kszt). 2. írásos mintaelem: címër (Bh) 243. kép; 164, 188, 251, 263 
címeres — 65. kép; 58 
címeres tulipán — írásos motívum: címërës tulipánt (Mv). 
citromsárga — 39, 188 
condra — 32. tk; 145, 152, 261 
condrakötő — a condra gallérjának összekötésére szolgáló zsinór 

(Nm, Km) 106 
condrás — condrába öltözött személy (Kk) 168 
 
csap — nedves vásznat székhez v. kőhöz ver, hogy fodros legyen (B) 

164 
csápsza — gyönggyel díszített főkötő (B). 
császárszakáll — 110, 115, 187 
császárszakállas — virágmotívummal díszített (kötés kötényen) (Nk). 
csavarás — matring (hímzőszál) (K, Kp) 167, 254 
csecs — 216—7. kép; 112, 161, 188 
csecsez — kicsi kerek mintát varr (a szoknya ráncolására): csëcsëz (Bh). 
csengő — vagdalásos mintaelem: cséngőü̯ (Mb) 140. kép; 87, 97 
csengős — 140. kép 
cserelevél — 91, 187 
csereleveles — 149. kép; 87, 94, 254 
cserép — 163. kép; 52, 164, 188 
cseresznyemag — mintaelem női mellrevalón (Nk) 187 
cseresznyemag forma — mintaelem női mellrevalón (Nk). 
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cserfaleveles — szálánvarrott minta: csërfaleveles (K), csèrfaleveles, 
cserfalëvëles (Zs). 

csetenyefás — (rég) írásos vállfőminta: csëtinyefás (Kf). 
csigagyöngy — 99, 184, 188 
csigagyöngyös — csigagyönggyel díszített (párta) 
csík — 82, 161 
csikós — szálánvarrott minta két szembenálló stilizált lóalakkal (Sz. 

Kf). 
csíkos — 20. fk; 82 
csillag — 16. tk, 150—1. kép, 28, 50, 69, 131. fk; 87, 91, 96, 97, 98, 99, 

101, 105, 124, 125, 138, 158, 164, 177, 178, 182, 188, 263 
csillagos — 16. tk, 27, 29, 79. fk; 94, 95, 97, 138 
csillagos mellrevaló — 132—3. fk; 124 
csillagozás — szálánvarrott motívum a kisnyárszai mintán (K). 
csillagpillangó — csillag alakú csillogó lemezke pártán (Nd) 188 
csillagrózsa — 16. tk, 129. kép, 134. fk; 51, 82, 124, 138, 188 
csillagvirág — 111, 187 
csillámpozó — 28. tk; 144 
csimbók — 41. tk, 219—20. kép; 149 
csimbókoz — kicsi mintával díszít (kötést kötényen) (Ny). 
csipafog — (rég) vagdalásos mintaelem (Kf) 188 
csipke — 1. ráncokat rögzítő mintaelem önállóan v. a darázs mellett 

(Bt, M, Nd, Kp, Nk, Kk, Zs). 2. tűvel hímzett csipke főként írásos var- 
rottasok szélén (Fsz, Km, It, Mb, Sz, Zs). 3. kontyoláskor a fátyollal és 
főkötővel együtt kötött gyöngyös fejrevaló (Kk, M, Mv, Kp, Mé, V). 4. fe- 
kete rátétdísz ingvállon, bújkán (F, Nk, Mv, K). 5. piros rátétdísz csipkés- 
mellrevalón (B, Mv, Kszt). 6. rátétdísz pántlikáskötényen és a férfiak 
kötényén (It, Kk, Nk, Np). 7. csipkézett gombház a női mellrevalón (It, 
Kszt, Mé). 8. írásos mintaelem (Mv). 9. tűzött csipke ingujj kötésében 
(Nk) 34. tk, 21, 212, 242. kép, 9, 20, 32, 101, 121, 127—8. fk; 39, 41, 54, 
80, 95, 102, 103, 107, 110, 116, 119, 146, 165, 177, 179, 193, 194, 249, 253, 
260, 265 

csipkedarázs — 90. fk; 102 
csipkefog — 102 
csipkefőkötő — kontyoláskor a fátyol alá kötött gyöngyös fejrevaló: 

csipkefükötő (Nk). 
csipkehegy — 102 
csipkekötő — keskeny pántlika a párta alatt (Nd). 
csipkeláb — 9, 20, 81. fk; 41, 188, 265 
csipkés — csipke rátéttel díszített női mellrevaló (Bh) 128—9. fk 
csipkésfog — 156. kép; 90 
csipkésmellrevaló: csipkésmērevaló (Nd, Kp, B, Ny, Gym, Mv, Sz, 

Kf), csipkéi̯smērevalóu̯ (K) 128—9. fk; 107, 171, 198, 263 
csipkés szél — horgolt csipkével díszített szél: csipkés szíl (Kszt). 
csipkésváll — 107 
csipkevágó — csipkézett élű, félkör alakú szűcsszerszám, mellyel a 

bőrmellények gombházát csipkésre vágják (Va) 171 
csipkéz — 54, 165, 166 
csipkézés — 45 
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csipkéző — csipkézett élű, félkör alakú szűcsszerszám, mellyel a bőr- 
mellények gombházát csipkésre vágják: ~ (Kszt), csipkézőü̯ (Bh) 165 
263 

csók — (rég) az ing két hónalj-betoldása közül az alsó (Kf). 
csokor 27. tk, 110. fk; 41, 98, 106, 143, 182 
csokroskendő — 98, 161 
csomó — kiugró gyöngydísz pártán (Nd. Kp) 164, 250 
csónak — írásos motívum nagyabroszon: csóu̯nak (Mv) 9. fk; 164, 188, 

265 
csónakforma — 9. fk; 52, 188 
csontgyűszű — 40 
csög — 45, 155, 162, 164 
csögösbokor — olyan kötés kötényen, melynek egységei bizonyos tá- 

volságra vannak egymástól (Zs) 123. fk. 
csögöz — bogot köt (hímzőszálra) (Bt, Gyv, Kf, Sz). 
csögrekötés — átcsavarásos technikával hímzett vállfőkötés: csögre- 

kötís (Bt, Nd). 
csúp — 40, 99, 164 
csurdébojt — 101 
csutkós — írásos minta (Kf). 
csüngő — 106, 165, 167 
csüngős — lelógó (gyöngydísz, rátét): ~ (S), csüngőü̯s (Mk). 
csüngősbújka — olyan bújka, melyen lelógó gyöngydísz van (S) 106 
csüngősváll — 107 
 
dália — 111, 147, 187, 257 
damaszt — lenből, pamutból mintásan szőtt, ritkán hímzésre is hasz- 

nált kelme: damasz (K). 
darázs — 36. tk, 241—2. kép, 95—6. fk; 37, 81, 101, 102, 103, 109, 

147, 164, 165, 175, 187, 193, 194, 250, 253, 256 
darázsminta — átcsavarásos hímzés a ráncok rögzítésére (Mv) 171; 

241—2. kép. 
darázsol — 35. tk, 241—2. kép; 119, 147, 165, 167 
darázsolás 35. tk, 241—2. kép; 38, 146, 147, 159, 165, 167 
darázsos — 254, 259 
darázsos kötő — darázzsal díszített kötény (Mb). 
darázsú: vmilyen ~ darázzsal díszített (kötény) (Bh). 
daróc — 32. tk; 106, 145, 152, 164 
déemcé pamut — (rég) fényes pamutszál hímzéshez (Mk). — (<DMC) 

37, 99, 109 
déemcés — déemcével varrott (Sz). 
delta — (rég) hímzőcérnaféleség: dëlta (Kszt). 
dereka — köténynek, szoknyának a derekat fedő, rendsz. hímzett 

része: dërëka (Gym, Mb) 186 
derékalj: dëríkāj (K). 
derékbőség: dëríkbűsíg (K). 
deszka — a szűcshímzés eszközeként használt deszkadarab: dëszka, 

dëcka (Gym). 
deszkadarab: dëckadarab (Gym). 
diófagomba — 119 
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diófatapló — diófán növő tapló (bőrfestéshez) (It). 
diósbojt — 101 
dísz — hímzett v. rátét díszítmény (Bh, Nk) 164, 177, 179 
díszes — 1. rátétdísszel v. hímzéssel ellátott: díszës (Bh, Kp). 2. szí- 

nes: díszës (Bh) 168 
díszesbújka — rátétdísszel (gombokkal, gyöngyökkel) ellátott bújka: 

diszëzsbújka (Mv). 
díszít — 1. rátétdísszel ellát (K, Mb, Mv). 2. hímez (Bh). 
díszítés — hímzés: díszitís (Kszt). 
díszkendő — (új) szobadíszként használt hímzett kendő (Va). 
díszpárna — 41 
díványpárna — 14—7, 66. fk; 41, 253 
dokk — 36 
dorombos — (rég) írásos minta (Kf). 
dörzsöl — bedörzsöl festéket (bőrbe) (Gym) 164 
drapéria — 42 
drappdokk — (új) drapp színű, hímzésre használt zsávoly (Bh). 
dressz — 106 
dróttű — 39 
dufla — nagyon díszes (Ny) 155, 162 
duflamajoránna — írásos motívum (Mv) 31. kép 
dulándlé — 29. tk; 38, 98, 99, 144, 182 
duplagörgina — 124, 183, 184 
duplahurok — 13. tk, 16. kép; 136, 183 
duplakerekszem — 18. tk, 12. kép 
duplakeresztszem — 18. tk, 12. kép; 139 
duplamajoránna — 31. kép; 49, 56 
dupla nagyszarufa — pántlikából készült rátét kötény szélén (Kp) 

124. fk 
duplasujta — 19. kép; 87 
duplaszarufás — 233. kép 
duplaszerelés — kettős rátétdísz kozsókon (Va) 251 
duplatűzés — ránc kétsoros rögzítése (szoknyán): duplatűzís (Kp). 
dupláz — öltést megkettőz (Gym) 166 
duplazsinór — 19. kép; 49, 56, 57, 68, 76, 183 
dús — 46 
dűlős — 118. fk; 110 
 
egérfüles — (rég) szálánvarrott minta: egérfiles (Kf). 
egérnyom — 186. kép; 91 
egészbarna — sötétbarna (Va). 
egész langyos — nagyon langyos (bőrfesték): egísz lanygyos (It). 
égszínkék — 38 
egybokros — egy kötéssel díszített kötény: ëgybokros (Kk, Kszt) 

102. fk; 259 
egybokros ing — 102 
egybúbos — 216. kép; 112 
egyenes — 18. kép; 108 
egyenes barackmagos — (rég) darázsminta: ëgyënës barackmagos (Kf). 
egyenes darázs — 99. fk 
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egyenes paráma — 152—3. kép; 87, 183 
egyenes zsinór — 18. kép; 48, 57, 183 
egyenget — kiszámol, beoszt (mintát) (Va). 
egyes — 221. kép; 35, 114 
egyespók — elkülönített kerek motívum szoknya ráncolásán: ëggyes- 

pók (Gyv) 216. kép 
egykabolás: ëtykabolás (Gyv) 231. kép 
egymákú: ëgymáku (Kf) 177. kép 
egypénzű — 177. kép 
egypókos — 216. kép; 112 
egypúpos — 216. kép; 112 
egyrend csillagos — 246. kép; 124, 172, 257 
egyrendes fog — 123. kép; 82 
egyrendes hárászosing — 89. fk; 100, 102 
egyrendes kötény — olyan pántlikáskötény, melyen rátétdíszként egy 

rend szalag van: ëgyrëndës kötény (Kp). 
egyrendtöltéses lepedő — 78. fk; 97 
egyrendtöltéses tábláslepedő — 76. fk 
egyrózsás — 110; 16. tk 
egyszín: ëtyszín (Bh, K, Kp) 250 
egyszínű — 37, 183 
egyszíves — 103. kép; 68 
eladogat — rendre másoknak elad (varrottast) 
elegyes — 6. tk; 35, 132, 133, 152 
elegyes lepedő — elegyesvászonból szőtt lepedő: ëgyëles lepedő (V) 
elegyesvászon — 5—6. tk; 34, 35, 131, 132, 156, 247, 248 
elfejtőz — 35. tk; 241—2. kép; 109, 147, 169 
elhagyul — megfakul (Mé, T, V). 
elhány — 35. tk; 241—2. kép; 109, 147, 161, 253 
elhányás — tűzött csipke alapja (B, T). 
elhasít: ~ (Ny, Zs), ēhasit (K). 
elhurbol — viseléssel elszaggat (ruhát) (It, Bt, M, T, V) 169 
eljártat — többször körbe haladva gyönggyel díszít: ējártat (B). 
ella — selyemcérna márkája (Mb) 253 
elnagyol — 20. tk, 152—3. kép; 141, 169 
elnyomorít — 45 
elnyújt — 169 
eloszt — arányosan elhelyez (mintát, rátétdíszt) (Gym, Mk). 
elő — elülső része (ruhának) 164 
előöltés: előőtís 1. vonalszerű motívumok hímzésére használt öltés 

(Bt, Kf, Kk, Nk). 2. duplakeresztszemes öltés (Nk) 10, 12. kép 
elsőfogas — laposöltéssel varrt motívum vállfőspárnán: elsőü̯fogas 

(K) 21. fk 
elszab — 250 
elszálal — szálszámolást elvét (Fsz) 83, 169 
elválaszt — mintaegységeket elkülönít (Mv). 
eper — 104. fk; 111, 187 
epres — (új) darázsminta kötényen: eprës (Kszt) 104. fk 
esztováta: ësztováta (Asz, Nm, Fsz), isztováta (Km). 
ezüstgyöngy — fényes, fehér gyöngy (pártán) (Kp) 186 
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ezüstgyűszű — 40 
ezüstszál — ezüstös színű szál (rátét pártán) (S). 
ezüstszalag — ezüstös szalag (pártán) (S). 
 
fa — 47 
fagomb — gyöngyös bojt készítéséhez használt gomb (S). 
fagubó — gyöngyös bojt szárára rakott, selyemmel bevont dísz (Kp). 
falvédő: ~ (Zs, Nk, Gym, Bt, Sz, Bh, Gyv, Kk, Kf), falvéi̯dő (Kp), 

fàlvédőü̯ (Sz), falvídő (Kf, Kszt) 18. fk, 5. szfk; 42, 158, 162, 170, 255 
faorsó — minta írásához használt orsó (Bh). 
faragásos doboz — fából készült, fényezett, faragott kazetta (Kf). 
farkasfog — 160. kép; 82, 90, 187 
farkasfogas 1. farkasfoggal díszített (V). 2. olyan levéllel díszített, 

melyen kicsi négyzetek maradnak varratlanul (V). 
farkasnyom — (rég) szálánvarrott minta (Kf). 
fátyol — 29. tk; 149, 260 
fátyolkendő — 29. tk; 144, 182, 261 
fátyolkeszkenő — 29. tk; 144, 162 
fecskefarkas: fëcskëfàrkas (It) 7. kép; 43 
fecskefarok — 7. kép, 93. fk; 102, 103, 187 
fehér — 34, 37, 179, 180, 183, 192, 193, 194, 260 
fehérabrosz — vagdalásos asztalterítő: fehírabrosz (Va). 
fehér cérna — vagdalásos hímzéshez használt cérna: fehír cérna (Kf). 
fehér daróc — fehér színű, női daróc (Bh, Va) 183 
fehéredik: fehírëdik (Kk, S). 
fehéres — 19. tk, 152—3. kép; 84, 140, 158, 182, 251 
fehéreses — fehér szálánvarrott lepedő: fehírësës, fejérësës (B). 
fehéreses lepedő — 10. tk; 134 
fehérez — 20. tk; 141, 166 
fehérezés — 20. tk; 141 
fehérít: fehírit (Kk, V) 156 
fehérített vászon — 34, 172 
fehérkeszkenő — 29. tk; 144 
fehér selyemszoknya: fehír sejëmszoknya (Kf). 
fehérszoknya — (ritka) alsószoknya (muszuj alá): fehírszoknya (Bh). 
fehér szőrkendő — 98, 261 
fehérvászon — 183 
fejkötő — gyönggyel díszített, a fátyol alá tett fejdísz (Mv). 
fejtő — 37, 109, 176, 247, 265 
fejtős — szőttes: ~ (Kk, Nd, Nk), fèjtős (Gyv, Kk, Zs), fèjtőü̯s (K, 

Ny) 37, 43, 168 
fejtős abrosz — 172 
fejtős vászon — szőttes mintájú vászon: fèjtőü̯s vászony (Gyv). 
feitőz — széles laposöltéssel alapot varr (darázsnak) (T) 166 
fekete — 37, 38, 106, 125, 179, 180, 183, 192, 193, 194 
feketehárászos ing — 102 
feketehárászú ing — fekete hárásszal kivarrt vállfősing (Kf). 
félágú — (rég) írásos minta (Ny, Kf, Gym, Mv). 
felakaszt — derékhoz tűz (muszujt): fëlakaszt (D) 169 
félbarackmag — 188. kép; 93 
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félbe — félig készen: féi̯lbe (K). 
félbimbó — 166. kép 
félbokor — cikcakkos szélű motívum a szegély megerősítésére (Kk, 

Mv). 
félenoldalas — 79. fk; 97, 168 
félenparáma— 152—3. kép; 87, 183 
félenrózsás — (rég) vagdalásos minta: félënrózsás (Kf). 
félentöltéses — (rég) cikcakkos vagdalásos minta (ingujjon): félintőtí- 

sës (Kf). 
felfeléfoglalós — 122. fk; 110 
felfog — hozzáerősít vmit vmihez: fëlfog (Mv). 
felfőz — felforral (festéket a szűcsmunkához) (It). 
felfűz — cérnaszálra v. drótra húzva felerősít (gyöngyöt pártára): fël- 

fűz (K). 
felhagy — népviseletet városi öltözetre cserél (V, Mé, Bt, M). 
felhajt — felvarr (kötény, szoknya aljat): fëlhàjt (Gym), fölhàjt (Mb). 
felhasít — csíkokra szabdal: fëlhasit (Kszt). 
félhurok: félurok (Kk, Nk) 183 
féling — hímzéssel alig díszített gyereking (D, Ny, Kf). 
felkezd — divatba hoz: fëlkezd (Mv) 169 
félmacskanyom — 185. kép; 91, 93 
felold — vegyileg old (festékport) (It) 169 
felplüssoz — plüss szegéllyel lát el (kozsókot): fëlplüssöz (Kszt) 169 
felrak: fērak (It) 41 
félrózsa — 190, 192. kép; 93, 192 
félrózsás — félrózsával díszített (Kf). 
felső közép — mellrevaló hátának felső része: fëlső közép (Bh). 
felsőujj — kozsók ujjának felső része: fëlsöuj (Kszt) 183 
félsujta — olyan öltés, melynek csak egyik végén van hurok (Bh). 
felszed — 1. ráncol: fèszed (V, Mé, T, M). 2. nyújtószálat a mintának 

megfelelően felemel: fëlszëd (Np). 
felszeg — felvarr: fëszeg (K). 
félszél — vászonszél fele: félszíl (Mb) 171 
felszerel — bőr rátéttel díszít (mellrevalót): fëlszërël (Kk). 
felteker — felcsavar (hímzőszálat) (Kp). 
feltűz — derékba tűz (muszujt): fëltűz (Mk). 
felvagdal: fëlvagdàl (Mv). 
felvarr — 1. varrással felerősít: fëlvār (Kp), fölvàr (S). 2. gépi varrás- 

sal felerősít: fèlvār (Va), fëlvār (Va, Kszt). 3. mintát hímez: fëlvār (F). 
felvarródik — kihímeződik: fëlvāróu̯dik (K). 
felvesz: fëlvësz (Mk, Bh, Gym) 47 
felvetés — szegély felvarrása (kozsókra): fèlvetís (Kszt). 
félzsinór — 48, 183 
fémcérna — fényes hímzőcérna (Gyv) 186 
fémlik — fénylik (a hímzőszál): fímlik (Kp) 167 
fényes: fínyes (Np), fínyës (B, Kp, Nk). 
fényes gyöngy — (M) 249 
fénygyapot — (rég) vagdalásos hímzéshez használt fényes pamutszál 

(Mb). 
fenyőágas — 33. fk, 94 
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fenyőkörte — 52. kép, 9. fk; 41, 52, 155, 187, 265 
fénypamut — fényes pamutszál vagdalásos hímzéshez: ~ (B, Bt, 

Gym), fémpamut (B), féi̯mpamut (K). 
férc: fírc (Kk, Nk) 36. tk, 241—2. kép; 147, 175, 260 
fércel: fírcel (Zs), fírcël (Mk), fűrcöl (S) 110, 155 
fércelés — ideiglenes varrás, mellyel papírt erősítenek a kötény fo- 

nákjára, hogy tartsa az öltéseket (Zs). 
féreg — 20. tk, 152—3. kép; 84, 160, 187 
férfi bekötősmellrevaló — ujjatlan, csak a szegélyén hímzett bőrmel- 

lény: férfi bekötősmērevaló (Kszt). 
férfiing — 105 
férfi koszorús — 245. kép; 124, 257 
férfimellény — ujjatlan, kevés hímzéssel díszített bőrmellény (Va). 
férfimellrevaló: férfimērevaló ((It, Nk) 245. kép 
férgez — 20. tk, 152—3. kép; 84, 141 
férgezés — 20. tk, 152—3. kép; 84, 141 
fersing — 105, 111, 155 
fest — 164, 262, 265 
festék — 119 
festékes — festékkel bekent (bőr): festíkës (Kszt). 
festés: festís (It, Kszt). 
fésűtartó — 42 
ficsirgózik — 7. tk; 133, 156, 166 
firhang — 42, 248 
flanell — 155 
flitter — 28. tk; 143, 144, 181 
flitterez — flitterekkel díszít: flittërëz (S) 166 
flutura — 160 
fodor — 1. fodros, hullámos felületű (Nd, B, Zs, Bh, Kf, Gym). 2. redő 

(B, S) 119, 132, 179, 180, 194 
fodorgyapot — 25 
fodorság — vászon fodros felülete (Gyv). 
fodorvászon — 5. tk; 34, 35, 131, 132, 156, 170, 174, 184, 197, 247, 

248, 253, 254, 262, 264 
fodros — hullámos felületű (vászon) (V, Bt, Mb) 247 
fodrosgyapot — fodorvászonhoz használt pamutszál (Mé, F). 
fodroskötő — redős kötény (nagyobb lányoknak): fodroskötőü̯ (Ny). 
fog1 —foltot hagy (színes hímzőszál) (Bt) 164 
fog2 — 159—61. kép; 80, 82, 84, 90, 91, 93, 102, 103, 161, 177, 178, 188 
fogal — fogat varr (Sz, Ny) 167 
fogalás — fogak varrása (Sz, Kp, Ny, S). 
fogas — foggal díszített (hímzés) (T, K) 168 
fogasbokréta — levelekből alakított, laposöltéssel varrt minta vag- 

dalásos hímzésen (Bt). 
fogaskötés — bokorkötéshez hasonló összevarrási mód női ingen: fo- 

gaskötís (Kk). 
fogasrózsás — laposöltésekkel varrt rózsaminta vagdalásos hímzésen: 

fogasróu̯zsás (K). 
fogassasujta — 135. kép; 48, 87, 90 
fogaz — 45 
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fogazás — 37, 54, 62, 96, 97 
foglaló — 26. tk, 195. kép; 103, 110, 143, 167, 177, 178, 188 
foglalós — 26. tk, 195. kép, 70. fk; 44, 87, 93, 94, 102, 105, 143, 167, 

249, 260 
foglalósdarázs — 26. tk, 122. fk; 110, 143, 171 
foglalóshányás — 26. tk; 110, 143 
foglalós szálvonás — 143 
foglalósvarrás — 26. tk 
foka — 39 
folyó — 20. kép; 49, 76, 78, 105, 178 
folyóág — (rég) vállfőminta: fojóág (Kf). 
folyórózsás — (ritka) írásos minta abroszon: fojóróu̯zsás (Mv). 
folyótulipános — (új) vagdalásos minta: fojótulipántos (Mv). 
fonákja — hímzés, ruhaanyag visszája 
fonal — 34, 35 
fonalas vászon — 131; 4. tk 
fonalvászon — 4. tk; 131 
fonódik — szirnyot összefonnak bőrhímzéshez: fonóu̯dik (Bh) 166 
fonóház — 167, 259 
fonottas — (rég) szálánvarrott minta (torockói eredetű) (Kf) 167 
forgat — 45 
forgócsillag — 243. kép; 124, 167, 171 
forgórózsa — 130, 243. kép; 51, 57, 82, 124, 167, 251, 257 
forgórózsás — 87. kép; 57 
forintos rózsás — (rég) vagdalásos mintaelem (Mb) 253 
forma — 45, 161, 177, 178 
formál — 1. mintát alakít (Kal.). 2. lemásol (mintát) 167 
formás — mintás (T). 
foszlik — hímzőszál kibomlik (Kszt, T). 
főkötő: ~ (V, S), fökötő (Mé), fűkötő (V, Nd, M, Kp, Nk, Sz, Kk, 

Bt), fükötő (It, Kk), fűkötőü̯ (B), fíkötő (Bh), fíkötőü̯ (F, D, K) 99, 155, 
171, 188 

földje — 8. tk; 37, 41, 133, 252, 265 
földű: fődü (V, B, Kk), főggyü (Kp), főü̯ggyü (Kp, Zs). 
fukszia — 253. fk; 95, 111, 187 
fuksziás — 42—5, 53. fk; 95, 96, 168 
furkóing — 155 
furulya — 163. kép; 90, 188 
fuserál — 45 
futó — 2. fk; 41, 57, 165, 167, 185, 258 
futórózsa — vagdalásos mintaelem (Np) 187 
futóvirág — (új) szűcshímzés mintája bőrmellény szegélyén (Kszt) 187, 

257 
függöny — 42 
fül — 15, 41. tk, 33, 219. kép; 137, 149, 161, 188, 252 
füles — füllel díszített (írásos minta): files (Kk) 27. kép 
fűrészfog — 159. kép; 90, 188 
fütyögő lepedő — 10. tk, 3. fk; 134 
fűzés, fűzis (Mb, K) 15. fk; 167 
fűző — gyapjúzsinór a lájbi összefűzésére (Nm). 
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galambos — 96, l68 
galand — keskeny pántlika (M, Sz, Mv). 
gálántos: gélántos (Kf, Mv) 86. fk, 13. szfk; 98 
gallér — 1. az ing nyak körüli, hímzett része. 2. kozsók nyak körüli 

része (Kk, Kszt). 3. muszuj, kötény, szoknya felső, kemény része (V, M, 
Va, D). 4. vállfő felső része (Mv) 177, 249, 251, 259 

gallérozás — kozsóknak gallérral való ellátása (Kszt). 
gallérszíj — mellrevalónak a gallért övező része: gallérsziju (Bh). 
garnitúra — (új) varrott darabokból álló készlet (Bh). 
gatya — bőgatya 260 
gatyagallér — a gatya felső, ráncokat összefogó része. 
gatyapálha — 106 
gatyás — bőgatyába öltözött (személy) (Mk). 
gatyás bokrétás — vagdalásos mintaelem (lepedőn, ingujjon) (D, Kszt). 
gatyás varrás — (ritka) vagdalásos minta: gatyás vārás (K). 
gatyaszél — bőgatya elbontott, varráshoz használt anyaga: gatyaszíl 

(Kf). 
gatyaület — 106, 255 
gazdag — 46, 186 
gazdakendő — 74. fk; 42, 95, 155, 171 
gép — 185 
gépel — varrógéppel varr: géi̯pël (Bh) 167 
gerezdes — (rég) darázsminta muszujon, kötényen: gërëzdës (It). 
gidóbőr — szűcsmunkához használt gidabőr: gidóbűr (Gym). 
gircsál — 7. tk 
gircsálódik — 7. tk; 133, 156, 166 
gircsijálódik — 7. tk 
gircsás — összebogozódott (fonal): gi̬rcsás (Sz), gircses (Nd). 
gircsijás — (Bt). 
gólyás — 96 
gomb — 243. kép; 125 
gomba — bőrfestéshez használt tapló (It) 165 
gombás — 50. fk; 91, 165, 168 
gombás lepedő — vagdalásos, gombás mintájú lepedő (F) 50. fk 
gombház — kozsóknak, mellrevalónak az a része, ahová a gombot 

kell begombolni (Va, Gym) 188, 263 
gombos — gombbal ellátott (mellrevaló) (Mv). 
gombos bújka — 106 
gombostű — színes fejű, díszként használt tű (Nm). 
gondolatforma — írásos vállfőminta (Bt, Kf) 188 
göcs — bog (hímzőfonálon) (T). 
göcsöz — bogot köt (hímzőszálra) (T). 
görbéselés — 34. tk, 208. kép; 146, 256 
görgina — 243. kép, 131. fk; 124, 125, 156, 178, 251, 263 
görginás — 243. kép; 257 
görginás ág — írásos minta (Bh). 
göröngyözik — fodrossá válik (vászon) (Kf). 
gránátalmás — 112. kép; 52, 63 
gubicshárász — 36 
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gubó — selyembojtra rátétként használt kerek fácska (Kp). 
gúnya — 1. ruha, öltözet. 2. ágynemű (V) 149 
 
gyapjú — 112 
gyapjúfonal — hímzésre is használt gyapjúból font szál (Kf). 
gyapjúruha — (rég) gyapjúból szőtt kötény (Kk). 
gyapot: gyapott 1. gyapotszál szövéshez. 2. gyapotvászon (B, Mk) 132 
gyapotos — 132, 168 
gyapotosgatya — gyapotvászonból készült bőgatya: gyapottazsgatya 

(Gym) 262 
gyapotosvászon — 6. tk; 35 
gyapotgatya — gyapotvászonból készült bőgatya (Gyv, Kf, Mk, Mv). 
gyapotgyolcs — 5. tk; 131, 132 
gyapotgyolcs pendely — 105, 172 
gyapotszál — szövéshez használt pamutszál (Bt) 247 
gyapotszál-vászon — pamutszálból szőtt vászon (Bt, Nd). 
gyapotvászon — 5. tk; 34, 35, 41, 131, 176, 248, 253 
gyári csipke — 168 
gyász — 1. sötét színű ruha (Kal.). 2. fehér ruha (K, Kk). 
gyászos — 38, 184, 193, 194, 260 
gyászos darázsos — 109 
gyászos pendely: gyászos penygyel (Asz), gyászos pendèj (Nm, Km). 
gyertyás — 72. kép; 62, 192 
gyolcs: gyócs (V, T, Bt, Nd, It, Kp, Va, Bh, Mk, Gyv, Kk), gyóu̯cs 

(M, It, F, K, Bh, S). 
gyolcsfersing: gyócsfèrsing (V, M, Nk, Kk), gyócsfërsing (Mb, Kk, 

Gym, M, Kf, Nk, Mk), gyòsfërsing (Mv), gyóu̯csfërsing (M, Sz, Ny) 176 
gyolcsfersinges: gyócsfërsingës (Mk) 38, 111, 162, 259, 260 
gyolcsing: gyócsing (V, Kf), gyóu̯csing (Zs, Mk). 
gyolcsingelejébe való — női mellény elejét keresztben átfogó díszes 

pántlika: gyócsingelejibe való (Kf). 
gyolcsingelő — női mellény elejét keresztben átfogó díszes pántlika: 

gyócsingeló (Ny, S). 
gyolcslepedő — 134 
gyolcspendely — 105 
gyolcsvászon — pamutszálból házilag szőtt vászon: gyócsvászon (V) 

247 
gyöngy — 110, 157, 177, 179, 194, 248, 249, 250 
gyöngybojt — 27. tk 
gyöngykötés — 113, 184 
gyöngykötő — 99 
gyöngyös — gyönggyel díszített (ruha) (Kk, Nk) 94, 168, 260 
gyöngyös bojt — gyönggyel díszített bojt (a legények sapkáján) (Nm). 
gyöngyös bújka — 106 
gyöngyösférc — 110; 110 fk 
gyöngyös lájbi — 33. tk; 107, 146 
gyöngyösszél — 29. fk 
gyöngyös váll — 107 
gyöngyöz — 107, 166 
gyöngyvirág — 116. kép 
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gyöngyvirág koszorú — 103. kép; 110, 172 
gyöngyvirágos — 1. írásos minta (Bh). 2. laposöltéssel varrt tölte- 

lékelem vagdalásos hímzésen (Mb). 3. gyöngyvirágmotívum darázsolás- 
ban (Bh). 

gyöngyvirágoz — 107 
gyufatartó — kivarrott, falra akasztható vászontasak (Bt). 
gyűrű — (rég) mellrevalón rátétként alkalmazott kicsi ringli: gyűrü 

(Mé). 
gyűszű — 39, 40 
 
habékendő — 30. fk; 42, 155, 162, 194 
hagyul — fakul (Fsz). 
hajlósrózsa — 130. kép; 82 
hajlósrózsás — 86. kép 
hajlottrózsás — 86. kép; 57 
hajó — 9. fk; 41, 188, 265 
halottaslepedő — 40, 134, 168 
halpénz — 28. tk; 144, 161, 187 
halszem — sárga, pontszerű fémdísz mellrevalón: hàlszëm (T) 155, 

187 
hályagos borsóhím — 134. kép; 87, 142 
hányás — 1. ráncokat rögzítő és díszítő hímzés kötényen, szoknyán, 

muszujon; darázs (T, Bt, Nd, M, It). 2. a darázs széles öltésekkel varrt 
alapja (V, Mé, It), 3. tűzött csipke alapja vállfős mintán (K). 4. varrotta- 
sok szélét rögzítő öltés (Sz, Kk). 5. olyan öltés, amelynek egyik végét- 
hurokba öltik (Kf) 35—6. tk, 14, 241—2. kép; 48, 54, 81, 110, 147, 167, 
175, 248, 249 

hányásos — darázzsal díszített (kötény, szoknya) (Nd). 
harangcérna — 37, 252 
hárász: ~, hárác (M, B, Mb, D, Bt, Ny, Gyv, Gym) 36, 101, 109, 112, 

125, 145, 176, 249, 256, 263 
hárászkendő: hárászkeszkenyő (Nm). 
hárászkötés — 113, 171 
hárászos — hárásszal hímzett (ing, mellrevaló) (M, Gym) 145, 168 
hárászos bojt — hárászból készített bojt (Nm) 172 
hárászosing — 31. tk; 102, 145 
harisnya — 116, 193, 261 
hármas — 107 
hármasbokor — hármas egységekből álló kötés (kötényen) (Mk) 

223. kép 
hármaspók — 217. kép 
hármaspúpos — 217. kép 
hármasvászon — 35 
háromakasztalatos fog — 62. kép; 90 
hárombokros — 233. kép, 119. fk; 114 
hárombúbos — 217. kép 
háromkötéses kötő: háromkötísës kötő (Fsz) 113 
hárommákú — 181. kép; 91 
háromöltés — 4, 233. kép; 43, 54, 160 
hárompókos — 217. kép 
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hárompúpos — 217. kép, 14, 15. szfk 
háromrendes — három posztócsíkkal díszített (posztónadrág): három- 

rëndës (Mv) 117 
háromrend-rózsás — három sor rózsával díszített (vállfő): három- 

rënd-rózsás (Bt). 
háromrózsás — 55. fk; 110 
háromszálas — vegyesen, két pamut- és egy kenderszálból szőtt (vá- 

szon) (S). 
háromszél — három szél vászonból összevarrt (lepedő) (Bh) 40 
háromszél lepedő — 10. tk; 134 
háromszíves — 71 
hasít — 112 
hasíték: hasitík (ingen) (Fsz). 
hát — ruhának, különösen mellrevalónak a hátat borító, hímzett 

része 
hatcérna — 93. fk; 102, 103 
hatkarikós bújka — 107 
hatos — 23. kép; 36, 137 
házicérna — 171 
háziszőttes: háziszűttes (Ny). 
háziszőttes vászon — (B). 
házivászon: házivászony (Mv) 183, 253 
hegye — 39 
hegyes: hëgyës (tű) (Kal.) 183, 184 
hegyesbokor — 3. kép; 43, 183, 184 
hegyesbokros — hegyesbokorral díszített (kötény): hëgyësbokros (Zs) 

252 
hegyescsillag — nyolcszögű csillagmotívum vagdalásos hímzésen: 

hëgyëscsillag (D, Jt, Ny) 183 
hegyeskötés: hegyeskötís (Bt) 3. kép 
hegyesrózsa — 1. nyolcszögű mintaelem darázsolásban: hëgyësróu̯zsa 

(Zs). 2. nyolcszögű vállfőminta (Mé) 183 
hegyesrózsás — 110, 248 
here— vagdalásos motívum (Ny) 187 
hereleveles — 44 
hereleveles szél: hereleveles szíl (Kszt). 
herés — 31—2. fk; 94 
hétakasztalat — 147. kép; 86 
hétköznapi: héi̯tköznapi (ruha) (Mk). 
hímez — 45, 131, 166 
hímzés — 2. tk; 45, 130, 131, 158 
hímzett mellrevaló — 130—4. fk; 257 
hintókerék — írásos rózsa-minta (Bh) 188 
hintókerekes — 1. vagdalásos rózsa-minta (S, Kf, Mv). 2. vállfő- 

minta (Va). 
holmi — kisebb ruhadarab: hummi (Bt, Kf). 
hólyaggyöngy: hòjaggyönygy (Nd), hóu̯jaggyönygy (K, Kp). 
hólyagos borsóhím — 23. tk, 154. kép. 
horgas — 1. ráncokat rögzítő cikcakkos motívum szoknyán, muszu- 

jon darázs mellett (V, M, Kp, Np, Va, F, K, D, S, Kf, Gyv). 2. vagdalásos 
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szélminta (V, Nd, M, F, Kk, Nk). 3. vállfőminta (Bt, Zs, Nk). 4. hullám- 
vonalszerű írásos minta (Sz, Kk, Nk). 5. S alakú írásos motívum (Bh). 
6. két, a szárával szimmetrikusan összekapcsolt csigavonalból álló írásos 
motívum (Gyv). 7. félkör alakú motívumok szűcshímzésen (Kk) 14, 34. tk, 
23, 25, 203, 206—8, 214, 241—2. kép; 49, 71, 97, 105, 108, 117, 124, 137, 
146, 161, 177, 178 

horgasbécsi — 115. kép; 49, 78 
horgasinyima — 94. fk; 102 
horgasos — 105, 161, 260 
horgaspillangó — flitterből kirakott, hullámvonal alakú dísz (Nd). 
horgasrózsa — 38. kép; 101, 187 
horgastöltés: hòrgastőü̯tís (Kf) 77. fk; 171, 258 
horgastöltéses — 77. fk; 97 
horgastűzés — 34. tk. 208. kép; 108, 146 
horgastűzölés — 34. tk, 208. kép; 108, 110, 112, 146 
horgasvarrás — 34. tk, 208. kép; 146 
horgaszsinór — 14. tk, 21. kép; 49, 56, 57, 137, 183 
horgol — 1. horgolótűvel csipkét készít vagdalásos lepedőre (K). 

2. horgolóvassal bőrt fényesít (Va) 167 
horgolás — horgolt csipke (hímzésen) (Mb). 
horgolt kötés: hòrgòlt kötís (B) 75. fk 
hosszúbojt — 101, 183 
hosszúfokú tű — 39 
hosszúkó — henger alakú (gyöngy bojton) (Nk). 
hosszúkó gomb — 183 
hosszúmellrevaló — ujjatlan, a szélein prémmel szegett és varrással 

díszített női mellény: hosszumērevaló (Gyv, Ny). 
hosszúrózsa — 7. fk 
hosszúzsinór — 18. kép; 49 
hunyadi — hímzett darázsminta (Nd) 168 
hunyadias hányás — 109, 168 
hunyadibújka — Bánffyhunyadon készült, gépi hímzéssel díszített 

piros és zöld mintájú kabátféle (Mé). 
hunyadikötés — 102, 171 
hunyadiszedés — csíkkal díszített hímzett darázs: hunyadiszedís (Kp) 

184 
hunyadizsinór — 18. tk, 139. kép; 139, 140, 182 
hurbol — 155 
hurboló — 115, 162, 167, 185 
hurkosrózsa — 127. fk; 124 
hurok —162 
huroköltés — 13. tk, 16. kép; 136, 155 
hurokra öltés — 13. tk, 16. kép; 136 
hüvelykes — 106 
 
ín — 20. kép 
inas — 1. (ritka) szálánvarrott minta (Gym). 2. olyan írásos minta, 

melyben hullámvonal van (Gym, Mv). 
inasfog — (rég) vagdalásos motívum (Kf) 171 
ing — 38, 177 
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ingelő-pántlika — 107, 172 
inges: ingës (Mk, Nk). 
ingkötő — 101 
ingujj: ingúj (Kal.). 
ingváll — 1. női mellény, pruszlik (K). 2. vállfő (Nk) 145; 31. tk 
ingvállas — vállfővel díszített (ing) (Nk) 168 
ingvállas ing — 31. tk; 145, 260 
inima: inyima (Nm) 126, 216. kép, 93—4. fk; 81, 82, 102, 103, 105, 

160 
ír — 11. tk; 46, 134, 135, 152, 156, 158, 165, 174, 175, 255, 264 
írás — 46, 161, 165 
írásos — 12. tk; 135, 136, 159, 165, 168, 175, 253, 262 
írásosdarázs — 36. tk; 147, 171 
írásos függöny (Gym). 
írásos kendő (Gym). 
írásután — 12—3. tk; 136 
írásutáni — 12. tk; 135, 136 
írásután való — 12. tk; 135, 136 
írás után varr — előrajzolt minta szerint hímez (Mk, Mv). 
írásvarrás — 12. tk; 136 
irha — bársonyossá kidolgozott birkabőr rátétdíszként (Nk). 
irhászolás — 125, 156, 251 
íróasszony — 46, 167 
 
jármas — 81. kép; 76 
jármas kötés — (ritka) jármas mintával díszített kötés lepedőn: jár- 

mas kötís (Sz). 
jártatás — 20. tk; 141, 252 
jegenyés — (rég) szálánvarrott minta: jegënyés (Kf). 
jegy — 1. eljegyzéskor ajándékként adott ruhanemű, varrottas (S). 

2. ismertetőjel ruhaneműn (Kal.). 
jegykötő — menyasszonynak jegyként adott kötény (D, Ny) 114. fk; 

112, 186 
juhászolás — 125, 156, 167, 251 
juhbőr — 119 
 
kabala: kabola — 1. szalmagyöngy (Mé, T, Bt, Nd). 2. cikcakkban 

kirakott szalmagyöngy (V, M). 3. pántlikás kötény sarkain levő négy- 
szögű rátét (It, Gyv) 45. tk; 116, 150, 161, 177, 179, 183, 188 

kabalagyöngy — szalmagyöngy: kabolagyönygy (V, Mé, Bt) 188 
kabalás — cikcakkban kirakott szalmagyönggyel díszített (kötény): 

kabolás (T) 168 
kabalás hányás: kabolás hányás (T) 110, 184 
kabalásos — szalmagyönggyel díszített (kötény): kabolásos (T). 
kabalás ruha — olyan kötény, melyen a pántlika körül szalmagyöngy 

van: kabolás ruha (T) 108. fk; 116 
kacagós — vállfőminta (Kf). 
kacskaringó — 14. tk, 24. kép, 9. fk; 41, 49, 137, 265 
kacskaringós — 24. kép 
kajácson megy — 146; 34. tk 
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kakas — 30—1. fk; 87, 94, 96, 155, 161, 187 
kakasfarok — 202, 205. kép; 101, 187, 249 
kakasfarkú — 202, 205. kép; 105 
kakasos — 31, 63. fk; 94 
kakasosfarkú — vállfőminta: kokasosfarku (Nd) 202. kép 
kakasos lepedő — 31—2. fk; 87, 94, 191, 194 
kakastarajos — 200. kép, 34. fk; 95 
kalapácsfog — laposöltéssel hímzett motívum vagdalásos hímzésen 

(Mv) 157. kép; 171, 188 
kaliba — 1. mák nevű motívum része (vállfőn és vagdalásos hímzé- 

sen) (Mv). 2. pántlikából alakított négyszögű rátét kötény sarkában (Gym, 
Mv) 45. tk, 175—8, 231. kép; 91, 150, 188 

kalibáskötő — 231. kép; 116 
kalibás pántlikáskötő: kalibás pándlikáskötő (Mv). 
kalotaszegi: kalotaszëgi — 1. vagdalásos hímzés (Gyv, Ny, Mb). 

2. dupla keresztszemes hímzés (Bt). 3. tiszta fehér színű vagdalásos hím- 
zés (Mk) 12, 19. tk; 135, 136, 186, 253 

kalotaszegi varrás — 12, 19. tk; 135, 140, 172 
kancsó alá való — (Bh). 
kancsós falvédő — 18. fk; 42, 76 
kancsóterítő — 42 
kanyar — 14. tk; 137, 188 
kanyargó — 142. kép; 86 
kapocs: kapcs (Gym, Kszt). 
káposztás — 53—4. fk, 10. szfk 
kapus — 98—9. kép, 5. szfk; 49, 61, 192, 255 
kard — 97. kép; 51, 188 
kardos — 97. kép; 61, 192, 254, 255 
karika — 112, 188, 194 
karikás — kerek mintával díszített (plüssös mellény) (Kszt) 257 
karikó — 14, 44. tk, 22, 230. kép; 47, 49, 56, 104, 107, 137, 150 
karikós — 230. kép; 107, 116 
karikósbújka — 106 
karmazsin — szűcshímzéshez használt kékes árnyalatú élénkpiros 

bőr (Bh). 
karöltő — 243. kép; 125 
karöltős fersing — kislányok ujj nélküli felsőruhája: karőtős fèrsing 

(Mv). 
kásagyöngy — hímzéshez használt apró, fehér gyöngy (V) 162, 188 
kasztenterítő — (B). 
katedraterítő — templomi szószéket díszítő, varrott terítő: katréta- 

teritő (Bh, Mv) 264 
kávészín — (bőrhímzésen) (B) 188 
kávészínű: kávészínü (B). 
kefetartó — 42 
kék — 37, 38, 179, 180, 192, 194, 195, 254 
kékít — 111, 156 
kékítő — 47, 167, 255 
kék parasztkötő — rátét nélküli kék kötény: kík parasztkötőü̯ (Ny). 
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kék szőrszoknya — kék szövetszoknya: ~ (B), kík szőrszoknya (Zs), 
kík szőü̯rszoknya (K). 

kender: kendër — 1. kenderfonal (V, M, Bh, K, Mv). 2. kendervászon 
(Mk) 186 

kendervászon — 4. tk; 34, 35, 131, 156, 248, 253 
kendő — 1. mintás fejkendő: ~ (It, Zs, Gym, Bt), këndő (It), kendőü̯ 

(B, Mk). 2. hímzett díszkendő: ~ (Mb, K, Gym, Mv), kendőü̯ (Va). 3. tö- 
rülköző: ~ (Va, Nk) 47. fk; 42, 144, 177 

kerekbimbó — 125 
kerekbojt — 101, 183 
kerekcsillag — 124, 183 
kerekfokú — 39 
kerekgyöngy — gömbölyű gyöngy (Kp, Mb) 183 
kereking — 97. fk; 100, 102, 103 
kerek mellrevaló — rövid mellény férfiaknak: kerek mērevaló (Nm). 
kerekrózsa — 131. kép; 82, 124, 183 
kerekrózsás — 110, 260 
kerekszem — 18. tk, 11—2. kép; 139 
kerekszemes — 18. tk, 11—2. kép; 139, 140, 168, 175, 259 
kerekszemes varrás: kërëkszëmes vàrás (It) 12. kép 
kereszt — 45. tk, 231. kép; 150, 188 
keresztszem — 18. tk, 11—2, 192. kép; 83, 93, 101, 133, 158, 162, 171, 

175, 182, 188 
keresztszemes — 18. tk, 11—2. kép 
keresztszemezés: kërësszëmezís — 1. kereszt alakú öltés varrása. 

2. keresztszemmel varrt dísz (Gym) 84, 167 
kereszttöltés — 21. tk, 152—3. kép; 141 
keresztül ölt: kërësztül őt (Kszt). 
kerül — 103 
keskeny: keskëny (Kal.) 183 
készít: kíszit (Mv). 
keszkenő: ~ (Nd, Sz, Zs), keszkenőü̯ (Gyv), keszkenyő (Kk, T), kesz- 

könő (D, Kf), keszkönőü̯ (Mk) 39, 98, 144, 155, 177 
készület — (rég) a párta tartozékai (Fsz) 167 
kétakasztalatos fog — 157. kép; 90 
kétbokros — 222. kép, 118. fk; 114 
kétbokros kötő — 103. fk 
kétéves vállfő: kétéves válfű (Mv). 
kétféle ág — (rég) vállfőminta (Mv). 
kétkabalás: kétkabolás (Gyv) 233. kép 
kétkötéses ing — 92. fk; 100, 102 
kétlevél — két szimmetrikus levélből álló minta mellrevalón (Nk). 
kétmákú — (rég) két mákkal díszített (vagdalásos minta) (Kf, Kszt). 
kétnyüstös — 34, 247 
kétnyüstös szöszvászony — (ritka) szöszfonálból szőtt vékony vászon 

(Gyv). 
kétnyüstös vászon — 34, 247 
kétpénzű — két mákkal díszített (vagdalásos minta) (Mé). 
kétrend — két, párhuzamosan elhelyezett rátét (ingvállon) kétrënd 

(Mv). 
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kétrend csillagos — 246. kép 
kétrendes: kétrèndës (F). 
kétrendes csillagos — 246. kép; 124, 257 
kétrendes fog — 124. kép; 82 
kétrendes hárászosing — 90. fk; 102 
kétrend pántlika — 123. fk; 116 
kétrend pántlikás — 122. fk 
kétrend rózsás: kétrënd rózsás — 1. írásos minta (Kf). 2. vállfőminta 

(Bt). 
kétrend szarufa — két pántlikából alakított négyszögű rátét kötény 

sarkán: kétrënt szarufa (Zs) 123. fk 
kétrend szarufás — 233. kép 
kétrend töltéses: kétrënd tőtísës (D), kétrën tőtísës (Bh, Mb), két- 

rën tőü̯tísës (Va, Zs, Mb), kétrend tőü̯tísës (Ny) 62, 64, 72—4. fk; 93, 97, 
253 

kétrend töltésű: kétrënt tőtissü (Zs) 72. fk 
kétrend tűzölés— ráncok két öltéssorral való rögzítése kötényen: 

kétrën tűzölís (F) 172 
kétszálas — két szál gyapotból és egy szál kenderből szőtt vászon: 

kéi̯tszálas (It). 
kétszél — 40, 111 
kétszél lepedő — 10. tk; 134 
kétszemhorgas — 127. kép, 22, 95. fk; 57, 81, 82, 102, 103, 160 
kétszeres — (ritka) kender- és gyapotszálból szőtt vászon: kéi̯ccërës 

(Mk, Kszt, D, Jt). 
kétszíves — 104—5. kép, 8. fk; 49, 68 
kettősbokor — kettős egységekből álló kötés kötényen (Mk) 256 
kettősrózsás — két rózsából álló minta kötényen (Nm). 
kettőstűzés — (ritka) két öltéssor ingujjon a ráncok rögzítésére: ket- 

tőstűzís (Kk). 
kéttulipános — 110 
kézbevaló — mintás, rojtos, karon hordott kendő: ~ (Kf), kéi̯zbe- 

valóu̯ (Kp). 
kézbevaló kendő — 39, 172 
kézbevaló keszkenő: ~ (B, Nd), kézbevaló keszkënő (Mv), kézbevalóu̯ 

keszkenő (Sz), kézbevalóu̯ keszkenőü̯ (Gyv) 99 
kezd — hozzáfog (a varráshoz) (Kal.). 
kézelő: ~ (Kal.), a következő fontosabb alakváltozatok tűnnek még 

föl: kézëlő (Bt, Gym, Nd), kízelő (Bh), kéi̯zelő (M, F, K, Bh, D, Gyv, Kk, 
Mv), kézelőü̯ (It, B, Mk, Ny), kéi̯zelőü̯ (It, K, Bh, Kszt, Ny) 95. fk; 177, 
249, 251, 259 

kézimunka — 2. tk; 125, 131 
kézimunkál — (új) hímez (Kf) 167 
kézivászon — háziszőttes vászon: kéi̯zivászony (Mk). 
kiadja a mintát — láthatóvá, felismerhetővé válik a minta (vásznon) 

(It). 
kiágazik — 9. fk; 41, 166, 169 
kialmáz — 127. fk; 169 
kiázik — 47 
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kiáztat — vízben való oldással eltüntet (kékítővel rajzolt mintát) 
(Bh, Kf). 

kiazsúroz — (új, ritka) szálvonással szegélyt díszít (Mv). 
kibont — (hímzést) (Kal.) 169 
kicakkenoz: kicakkënëz (Zs) 161 
kicifrít — több színnel, mintával díszít (B, Gym). 
kicsavar: kicsavàr (Kszt) 169 
kicsibokor — keskeny bokorkötés (kötényen) (B). 
kicsibokros — keskeny bokorkötéssel díszített (kötény) (B). 
kicsicsipke — tűzött csipke vállfőmintán (K) 21. fk; 82, 184 
kicsihorgas — cakkosan hímzett vonal a ráncok rögzítésére (F) 168 
kicsillagol — csillagmintával díszít (mellrevalót) (Kk) 169 
kicsipatkós — négy kicsi, patkóformából álló írásos minta (Kp). 
kicsipénz — 28. tk; 143 
kicsipkéz — (Gym) 263, 264 
kicsipúp — 94. fk; 103 
kicsirózsa — 44. tk, 235. kép 
kicsiruha — szőttes mintával díszített kendő (Nd). 
kicsiszarufa — 45. tk, 235. kép, 126. fk 
kicsiszék — vésett v. festett mintákkal díszített varrószék (Sz). 
kicsiszíves — 71 
kicsitáblás — négyszögű vagdalásos mintákkal díszített (lepedő) (B) 

77. fk 
kicsivirág — 112 
kidarázsol— átcsavart mintával díszít (muszujt) (Fsz). 
kidíszít — kivarr, kihímez (Mv). 
kidolgoz — kivarr, kihímez (kötényt): kidógoz (Mk) 166 
kifakul — (Mb), 
kiférgel — kivágandó szálak végeit levarrja: kifírgel (Mv). 
kiférgez: kifírgez (Gym). 
kifogaz — foggal díszít (vagdalásos hímzést) (Mv). 
kifőz — főzéssel tisztít (gyöngyöt) (Kp). 
kigépel — gépi hímzéssel díszít (bújkát) (Mb). 
kígyó — cikcakkos mintaelem lepedőn, köténydarázson (Nm) 103, 187 
kígyós — 1. hullámvonalszerű írásos minta (Kp, Zs, Kf), kígyóu̯s (It). 

2. cikcakkos vagdalásos motívum (Nk). 3. S alakú minta vállfőn (Mé, 
Gyv). 4. S alakú minta lobogósing ujján (Kk). 5. S alakú darázsminta 
(Kf). 6. Tűzött csipke mintája ingujj kötésében (Nk). 7. horgolt csipke 
mintája vagdalásos lepedő szélén (Nk) 19, 55. fk; 76, 97, 103, 105, 191, 260 

kigyöngyöz — gyönggyel kirak (Nm) 249 
kihalványul — (Mv). 
kihímez: kihímëz — 1. véséssel díszít (fát) (Kf). 2. varrással díszít (It, 

Mb) 124 
kihímeződik: kihímezőü̯dik (Bh). 
kihúz — 1. kivagdalt szálakat kiszed (vászonból) (K, Mb, Bh). 2. ki- 

szed egy szálat az alapanyagból (annak a helye jelzi a minta vonalát) 
(Nk). 3. kikészített bőrt meghúz, hogy puhuljon (Va) 84 

kiír — rajzol (mintát) (Mv). 
kiírogat — (Mv). 
kikezd — (Mv). 
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kilencrózsás — 87. kép; 57 
kimegy — vízben feloldva eltűnik (festékanyag varrottasból) (Bh). 
kinagyol — 20. tk; 141 
kiöltözik: kiőtözik (Mb). 
kirajzol — 11. tk; 110, 134, 262 
kirajzolódik: kirajzolóu̯dik (Bh, Mv) 166 
kirak — gyöngyhímzést készít (M, It, Mv, Kp). 
királygyapot — 37, 252 
kirostolódik — 45, 169 
kirostoz — 106, 166 
kisablakos — kis, átcsavart keresztekkel díszített négyzet (vagdalá- 

sos hímzésen) (Gym). 
kisabrosz — 41 
kisabroszközepű — (új) írásos minta díszpárnán: kisabroszközzepü 

(Kp). 
kisabrudi — (rég) vagdalásos ingujjminta (Kf, Kszt). 
kiságas — 42. fk 
kisárgáz — sárga ringlivel díszít (hímzett mellrevalót) (Kk). 
kisbagazia — 111, 261 
kisbimbó — 1. vagdalásos szegélydísz mintaeleme (Fsz). 2. minta- 

elem a kötény bokrai között (Mb) 41. tk, 219. kép; 93 
kisbimbós — vagdalásos szegélydísz mintája (lepedőn, ingen) (Mv). 
kisbokréta — 182. kép. 
kisbokrétás — 193. kép; 93 
kisfoglaló — S alakú darázsminta kötényen (Nm) 184 
kisfoglalós — 72. fk; 97, 110 
kisfolyó — 105 
kishorgas — cikcakkos vagdalásos minta (T). 
kisírásos — 48, 159 
kiskabala — 45. tk, 235. kép 
kiskereszt — 45. tk, 235. kép; 58 
kiskígyó — kis, S alakú motívum (Nm). 
kiskönyökös — (rég) vagdalásos minta ingujjon (Kf). 
kiskör — (ritka) kicsi írásos rózsaminta (Mv). 
kislevél — vagdalásos motívum (Nm). 
kismajoránnás — írásos szegélyminta (Bh). 
kismajoránnás fog — 95. fk; 102 
kismák — 180. kép, 84. fk; 91, 98 
kismakk — 180. kép, 91, 98 
kisnyárszai — 82—3. fk; 97, 170, 197 
kisolló — 40 
kispénz — 143 
kispénzes — 112, 261 
kispukétos — 150. kép; 87, 94, 95 
kisrózsa — 16, 44. tk, 235. kép; 126. fk; 116, 138, 150 
kisrózsás — 16. tk; 95, 96, 115 
kissima — fonatos öltés vagdalásos hímzésen: kissíma (Asz). 
kisszarufa — 45. tk, 235—6. kép, 110. fk; 116, 170, 252 
kisszarufás — 124. fk. 
kisszék — 46 
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kistáblás — négyszögű vagdalásos mintákkal díszített (lepedő) (B) 
77. fk 

kistányéros — (új) kör alakú írásos minta (S). 
kisterítő — 82—5. kép; 41, 42 
kistöltés — kicsi vagdalt négyzet: kistőtís (Gym). 
kistulipános — 66. kép; 58 
kistürei — 16. tk, 87. fk; 98, 138 
kisvetés — 45. tk, 235. kép, 110. fk 
kiszab — kellő alakú, méretű darabot vág ki anyagból, bőrből (Kal.). 
kiszabódik: kiszabóu̯dik (Bh). 
kiszed — (szálat az alapanyagból) (Nk). 
kiszorít — kinyom, kicsavar (nedves bőrt): kiszorit (Kszt). 
kitép — (szálakat az alapanyagból): kitíp (Mv). 
kitölt: kitőt — 1. vagdalás után megmaradó szálakat átcsavar (Mv). 

2. üresen maradt részeket kisebb motívumokkal díszít (Mv) 169 
kivág — 84, 169 
kivágásos — 19. tk; 140 
kivagdal — 19. tk; 84 
kíván — megkövetel, szükségessé tesz (vmely mintát) (Bh). 
kivarr — 124, 169, 247, 255 
kivarrat: kivàrat (Nd). 
kivarrattat: kivārattat (F). 
kivarratlan — 9. tk; 133, 134 
kivarródik: kivāróu̯dik (Bh). 
kivarrottas — hímzéssel díszített (kozsók) (Va). 
klott — 111, 112, 155, 162 
kocka — 35. tk, 240. kép; 109, 147, 188, 253 
kockás — egyszerűbb darázsminta (kötényen, szoknyán) (Fsz) 240. 

kép 
kockásdarázs — 35. tk, 240. kép, 102, 116. fk; 147, 183, 255, 256 
kockás közép — keresztszemes abrosz négyzetes mintával díszített 

közepe (Kszt). 
kockáz — 35. tk, 240. kép; 147 
kockázás — 240. kép; 109, 253 
kocsikerék — írásos mintaelem (Bh) 59. kép, 2. fk; 188 
kocsikerekes — 59. kép; 57, 192 
komasszonyruha — 43 
komasszonyos kendő — hímzett kendő, mellyel a komatálas kosarat 

letakarják (Gyv). 
komaruha — 26. fk; 43, 194 
kondorvászon — 5. tk; 131, 132 
konfirmáló szoknya — rendsz. sötétkék színű, ünneplő szoknya (B). 
kontyolócsipke — 99, 170 
kontyolókeszkenő — 144 
kopertás — (új) írásos minta: kópertás (Kp). 
korallszín — 39, 183 
koromlé — 47, 255 
korona — tenyér nagyságú gyömgyhímzés (zsebkendőn, bokorköté- 

sen) (Nm.) 188 
kosár — 41, 52 
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kosaras — 16. fk; 76, 255 
kosárruha — 43, 171 
kosártakaró — 43. fk; 43, 95 
koszorú — 92, 114, 244. kép; 41, 52, 125, 178, 187 
koszorús — 244—5. kép, 14. fk; 76, 168 
koszorús abrosz: koszorus abrosz (Kp). 
koszorúsgörgina — 124, 251 
koszorús mellrevaló: koszorus mērevaló (Gym) 244—5. kép 
koszorúzás — kör alakú minta hímzése mellrevalóra (Va) 251 
kozsók — 124, 156, 251, 262 
köntös — (rég) egybeszabott gyermekruha (Kal.). 
könyvjelző — (új) írásossal hímzett vászoncsík (Bh, Mb). 
könyvtábla — (új) írásossal hímzett könyvborító (Bh). 
körbevarr — (géppel szoknya alját): körbevār (Kszt). 
körmös — 78, 200. kép; 76, 104, 105 
körmös alja: körmös āja (Mv). 
körmösbimbó — 125 
körmösszőr — 119 
köröm — 27. kép; 49, 104, 188 
körösfői — (ritka) vállfőminta: körösfüji (Mv) 168 
körösfőies — szálánvarrott (hímzés) (Mv) 18. tk; 165, 168 
körösfői minta — (ritka) írásos minta: körösfüji minta (Gym) 12. tk 
körösfői varrás — 12. tk; 135 
körte — 27, 50, 51. kép; 52, 68, 85, 161, 187 
körteforma — írásos mintaelem (Mv) 7. fk 
körtés — 50—1. kép, 51. fk; 68, 86, 95, 96 
körtésrózsa — írásos motívum: körtisrózsa (Jt) 86. kép 
körtésrózsás — írásos minta: körtisrózsás (Bh) 86. kép 
körtulipános — 95. kép; 61 
köt — 1. hímzéssel összehurkol, összevarr és ezáltal díszít (Kal.). 

2. horgol (K, Ny, T). 3. recemintát készít (It, Gym). 4. magára ölt (kö- 
tényt) (Kal.) 39, 94, 158, 161, 174, 186 

kötény — 38. tk; 147, 148, 177, 194, 250, 256 
kötés: kötís — 1. a kötény részeit összefogó és egyben a kötényt dí- 

szítő összehurkolás (Kal.). 2. csipkeszerűen hímzett kötés lepedő, abrosz 
v. más nagyobb varrottas részeinek összefogására (Kal.). 3. különböző 
női ingtípusok ujjának széles hímzése (különösen a Nádas mentén) (Kal.). 
4. női ing részeit egybefogó díszes összehurkolás (Kal.). 5. pendely részeit  
összefogó díszes varrás (Kk, Nk). 6. horgolt dísz a lepedő szélei között 
(D, T) 39. tk, 1—7, 218—9. kép, 15. szfk; 38, 39, 101, 102, 106, 111, 112, 
113, 119, 145, 149, 159, 167, 175, 250, 252, 254 

kötéses: kötíses (Km), kötísës (Fsz). 
kötésesing — 30. tk, 14. szfk; 100, 102, 103, 145, 251 
kötéseskötő — 42. tk, 225—9. kép, 20. szfk; 112, 134, 150 
kötéseslepédő — 10. tk; 134 
kötésesruha — 42. tk, 225—9. kép, 19. szfk 
kötő: ~ (Km, Nm), kötőü̯ (Asz, Fsz, M, It). 1. kötény (Kal.). 2. hím- 

zett férfi kötény (Kp. Mv). 3. bojtos zsínór ing ujján, gallérján (Kp, Kk, 
M, It, T) 38. tk; 112, 148, 149, 150, 152, 167, 177, 252, 254, 256 

kötőbevaló — 107 
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kötőcsináló — 112, 167 
kötőnekvaló: kötőü̯nekvaló (B) 251 
kötött csipkésmellrevaló: kötött csipkésmērevaló (Nd). 
közbülső púp — mintaelem ingujj kötésének közepén: közbűrső púp 

(V) 93. fk; 103 
közép — 40, 41 
közhely — közti hely: köszhej (It). 
krepin — 28. tk 
krepp — kreppfonalból készült, hullámos felületű könnyű textil- 

anyag mint rátét bújkán (B). 
kreppes — kreppből készült rátéttel díszített (bújka): krëppës (B) 

168 
kreppes bújka — 106 
kreppszatén — 106, 112 
kukorica — 54, 187 
kukoricacsipke — írásos szélén lévő hímzett csipke egyszerűbb, ré- 

gibb változata: kukuricacsipke (Bh) 188 
kukoricás — 69—70. kép; 62 
kurtamellrevaló: kùrtamērevaló (Kf). 
kurvarózsa — 124, 161, 187 
kutyás — 90. kép, 58, 117 
kutyarózsás — szőrkendő mintája (Nk) 261 
küllős — (rég) vagdalásos minta (Kf). 
küllősrózsa — csillag alakú minta női mellrevalón (Mé) 127. fk 
 
láb — 126, 157—8. kép; 84, 91, 103, 186, 188 
labdarózsás — (rég) 1. darázsminta: loptarózsás (Kf). 2. szőrkendő 

mintája (Nk) 261 
ládás — 76 
lájbi — 33. tk, 98. fk; 107, 146, 152 
lajtorja — 1. darázs mintaeleme kötényen (D). 2. kötés mintaelem 

lepedőn (K) 188 
lajtorjás — 32. fk; 44, 94, 107 
lajtorjás kötés — 32, 77. fk; 219. kép 
lajtorjás kötő — (ritka) vállpántos, melleskötény kislányoknak: làj- 

tórjás kötőü̯ (D, Jt, Ny). 
lakk — mellényre rátétként és szegélyként használt lakkbőr v. lakk- 

vászon: lagg (Gym, T, Va) 155 
lakkbőr — 125, 251 
lakkvászon — 134. fk; 125 
lánc — 24. fk; 95, 97, 161, 188 
táncolás — láncvarrás darázs szélén, kötényen (Nk) 110. fk; 167 
láncöltés — 15. kép; 48, 158, 188 
láncszem — a láncöltés egy eleme (szűcshímzésen): láncszëm (Kszt) 

188, 257 
langyos — (bőrfesték) (It, Va). 
lapocka — 52, 68, 71, 72, 188 
lapockás — 76, 109. kép; 71, 72, 254, 255 
lapockalevél — négyszögű írásos mintaelem: lapickalevél (Kp). 
laposhímzés: laposhímzís (Bh) 9. kép 
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laposkötés — 2. kép; 43 
laposöltés: laposőtís (Mv) 9. kép 
laposránc: lapisránc (Fsz). 
lappancs — 44. tk; 116, 150, 184 
laskanyújtótartó: laskanyútótartó (Mé, Bt, Kp, Mb, Bh, Kszt, D, Mv), 

laskanyútóu̯tàrtóu̯ (Ny) 42 
laskáscondra — 106 
lé — főzés után a diófagombából kiszorított festékanyag (Va, It, 

Kszt). 
leányos csillagos — 246. kép; 124, 257 
leányos görginás — 243. kép; 124 
leányos koszorús — 245. kép; 124, 257 
ledarázsol — 36. tk 
ledörzsöl — (festékport bőrről) (Gym). 
leeresztő pántlika — 99, 167 
leesik — szabáskor levágódik: lëesik (Mv). 
lefércel — (szegélyt mellényen): lëfírcël (Kszt) 169 
lefest — (bőrt): lëfest (Kal.). 
lefog: lëfog — 1. ráncot lerak (Nk, Kk). 2. ráncot hímzéssel rögzít (F). 
lefordít — lehajt (szegélyt plüssözéskor): lëfòrdit (Kszt). 
leforráz — (vásznat): lefōráz (Bt) 169 
lefütyög — (lepedő, falra akasztott kendő stb.): lëfütyög (K). 
legényfogó — 27. tk; 143, 170, 188 
legénying: leginying (V). 
legépel — (bőrrátétet mellényen): legéi̯pèl (Va). 
légyszárnyas szálvonás — 87 
lehagy — viseletet elhagy: lëhagy (Kal.). 
lehajt — (szegélyt bőrmellényen) (Kszt). 
lehajtás — szegély visszahajtása és varrással való leerősítése (bőr- 

mellényen) (Kszt). 
lehűl — (bőrfesték): lehülik (Va). 
lehűt — (bőrfestéket) (Va). 
leír — (ritka) lerajzol (mintát): lëír (Mv). 
leirház — irhával levarr (almásolást bőrmellényen) (Va) 166, 169 
lejuhászolódik — levarródik egy szíjjal az almásolás női mellre- 

valón: lëjuhászolóu̯dik (Bh) 263 
leköt — 45 
lekötés — (ritka) összehurkolás (ingujjon) (B) 161, 169 
lemarad — kimegy divatból: lëmarad (Mv). 
lemos — 111 
lenagyol — 20. tk; 152—3. kép; 141, 169 
lenes — (ritka) olyan vászon, melyben lenfonal is van: lënës (Bh). 
lénia — 47 
lenvászon — 34, 36, 253 
lepedő — 10. tk, 75—8. fk; 40, 96, 134, 177, 248, 252 
lepedőalj — (vetett)ágy oldalát borító vászonlepedő hímzett alsó 

sávja: lepedőāj (Kszt, S). lepödőāj (Mb, Mv). 
lepedővászon — 34, 247 
lepedővég — 40 
lepliszíroz: lëpliszëroz (Kszt). 
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lerajzol — 11. tk 
lerak: lërak — 1. berakással lát el (Mb). 2. gyönggyel díszít (Bt) 169 
leráncol: lëráncol (B, Kp, Mb) 250 
leszed — 111, 206, 249 
leszerel — (ritka) díszes népi öltözetből levetkőztet: lëszërël (Gym). 
leszirnyoz — 125, 251, 263 
lesző: lëszű (Sz). 
letűzöl — (ritka) ráncot rögzít öltésekkel: lëtűzöl (D, Jt, Ny, Kf). 
levarr — 20. tk, 152—3. kép; 141 
levél — 14. tk, 26—8, 79, 132. kép; 49, 62, 63, 71, 82, 84, 91, 96, 98, 

107, 115, 125, 137, 158, 177, 178, 187 
leveles — 94 
leveles mákos — (rég) vagdalásos minta (Kf). 
leveles szél: leveles szíl (Kszt). 
levélfog — laposöltéssel varrt, levél alakú motívum vagdalásos hím- 

zésen (Kf). 
lever — keresztszálat vászonba bordával beüt, sző (T) 169 
levesz — 47, 161 
levirágoz — 110 
libafog — 5. kép; 102, 187 
libafogas bokor — 5. kép 
libafogas kötés — 5. kép; 43 
libagége — gyapjúzsinór, melyet különféle női ruhadarabok és boj- 

tok kötőjeként használnak (Nm). 
libaláb — 141. kép; 86, 95, 187 
libás — 96 
libatoll — 47 
lila — 39 
liliomos — (rég) vagdalásos minta (Kf, Mv) 191 
lobogó — 105 
lobogós — bő (ingujj): lobogòs (Nm), lobogóu̯s (D). 
lobogósing— 105, 152 
lóherelevél — 100. kép; 52, 62 
lóhereleveles — 100. kép; 62 
lovas — (rég) stilizált lóalakot ábrázoló szálánvarrott minta (Kf). 
lúdtoll — 47, 255 
 
lyuk — (ritka) kivágott négyzet vagdalásos hímzésen (Mv) 152—3. 

kép 
lyukas — 19. tk, 152—3. kép; 84, 140, 175 
lyukasbimbó — 169. kép; 91, 97 
lyukaslevél — 172. kép; 91, 93 
lyukason szeg — 95 
lyukas szegély — 32. tk 
lyukas szegő — szálhúzásos hímzéssel díszített szegély: jukas szegő 

(B, Mv) 75 — 6. fk 
lyukas tyúkszem — 34. kép; 49, 58 
lyukasztó — szűcsszerszám, mellyel a rátétként használt fémkarikák 

helyét kilyukasztják a mellrevalón: jukasztó (Bh, Kszt, Gym) 167 
lyukatos — 19. tk, 152—3. kép; 140, 182 
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macskanyom — 36, 183—5. kép, 65, 78. fk; 91, 93, 104, 187, 192 
macskanyomos — 21. tk, 146, 152. kép; 87, 107, 141 
macskanyomos töltés — 21. tk, 146. kép; 141 
macskázik — 7. tk; 133 
madár — 52, 115, 187 
madaras — 114. kép; 44, 76, 94, 96 
madaras kötés: madaras kötís (B, Zs, Mb) 34. fk; 172 
magas — 98, 183 
magyarbolha — (ritka) egyszerű kötésmód női ingen: magyarbàlha 

(Kk) 170 
magyartulipános — 63. kép; 58 
majoránna — 14. tk; 29, 42—3, 212—3. kép; 49. 51, 57, 71, 104, 108, 

137, 178, 187 
majoránnás csipke — ráncokat rögzítő mintaelem darázs szélén (Nd). 
majoránnás gomboscsipke — hímzett csipkeminta vagdalásos lepedő 

szélén (Mé). 
mák — 22. tk, 175—82. kép; 49, 91, 96, 141, 144, 178, 187, 191 
mákai — darázsminta muszujon: mákaji (Mé). 
mákai rózsa — darázsminta kötényen: mákaji rózsa (V). 
mákai rózsás — darázsminta: mákaji rózsás (Bt) 110, 248 
makk — 41. tk, 219. kép; 99, 149, 187 
makkos — vagdalásos mintaelem (Mb, Kf) 164—5. kép 
makkos kötés: makkos kötís (It) 164—5. kép 
makkos kötéses: makkos kötísës (It) 164—5. kép 
mák lába — 177—8. kép; 172 
mákos — 22. tk, 61—2. kép, 3. szfk; 44, 57, 96, 105, 141, 144 
mákos kötés — kötés minta lepedőben: mákos kötís (Ny) 3. szfk 
mákosrózsa — 39. kép, 79. fk; 51, 57, 63 
mákostöltés: mákostöltís (Mk), mákostőü̯tís (Ny, Sz) 175. kép 
mandzsetta — 158 
margaréta — 111, 187, 263 
margarétás — (rég) szálánvarrott minta (Kf). 
mariaforma — (ritka) írásos vállfőminta (Bt). 
márvány — gyöngyszerű dísz mellényen (It). 
márványgyöngy — szögletesre csiszolt üveggyöngy (F). 
másolódik: másolóu̯dik (Bh) 166 
matring — (Kal.) 
matringos — (Kal.) 
medvés — stilizált medve-motívummal díszített szálánvarrott hím- 

zés (Kf, Mb). 
megcérnáz — 20. tk; 141 
megcsipkéz — ráncokat rögzít öltésekkel (Zs) 208. kép; 253 
megcsúful — 39 
mégdarázsol — átcsavarásos hímzéssel ráncokat rögzít: mëgdarázsol 

(It, Kp, Kszt, D, Ny, Mv) 241—2. kép; 250 
megerősít — sötétebb színűvé tesz (bőrfestéket) (Kszt) 169 
megfakul — 39 
megfehéredik — (vászon): mëkfehírëdik (S). 
megfodrodik — 97 
megfodrosit — (vásznat): mëkfodrosit (S) 169 
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megfodrosodik — (a vászon): mëkfodrosodik (F), mekfodrosodik (Nd, 
Va). 

megfodrozik — (a vászon): mëkfodrozik (B) 166 
megfon — (zsinórt): mekfon (Kp), mëkfon (B, Mk) 169 
megfő — (a festék bőrfestéshez): mekfő (Kszt) 169 
megfőz — (festéket bőrfestéshez): mëkfőz (Kszt, Va). 
meggalléroz — (szoknyát): mëggalléroz (K, Mb). 
meggircsol — fonás közben megsodor (fonalat): meggi̮rcsol (T). 
meghagyul — 39, 155 
meghány — átcsavarva díszíti a vagdalás után megmaradó szálakat: 

mëkhány (Mv). 
meghúz — átcsavarással ölt: mekhúz (M) 169 
megír — 11. tk; 134, 169, 253 
megkeresztszemez: mëkkërësszëmez (Mv). 
megkezd — (hímzést): mëgkezd (Mv). 
megkékít — (vásznat): mekkíkit (Nk), mëkkíkit (V) 260, 261 
megkíván — szükségessé tesz: mëkkíván (Bh). 
megkockáz — 35. tk, 240. kép; 109, 147, 169, 253 
megköt — kötéssel díszít (kötényt): mëgköt (Mv). 
megkötő: mëkkötő (Kf) 41 
megkülönbözik — eltérővé válik a hímzés mintájában: mëkkülöm- 

bözik (Kszt). 
megnyirkít — megnedvesít (mellrevalót): mëgnyírkit (Gym). 
megolvas — 83 
megölt — öltéssel átcsavar (kivágás után meghagyott szálakat): 

mëgőt (Gym) 169 
megőszül — 39 
megpillangóz — flitterrel díszít (pártát): mëkpillangóz (Kp) 250 
megplüssöz — (mellényt) (Kszt) 166 . 
megplüssözés: mëkplüssözés (Kszt). 
megrajzol — 11. tk; 134 
megrak — díszítésül gyöngyöt erősít (ruhára) (M). 
megráncol — 169, 252 
megrendelés: mëgrëndëlís (Bh, Kf, Nk). 
megrostélyoz — 35. tk; 240. kép 
megsorul: meksorul (Nd), mëksorùl (Sz, Kf), meksurul (Bt). 
megszaggat — egymástól bizonyos távolságra varrja a kötés egysé- 

geit: mëkszaggat (It, Ny). 
megszakít — szakaszosan varr kötést (kötényre): mëkszakit (Ny). 
megszapul — (fonalat) (Kal.) 156 
megszárad — (vizesen lerakott ruha v. lefestett bőr): mëkszárad 

(Kal.). 
megsző: mëkszű (Kal.). 
megtölt: mëktőt — 1. kivágás után megmaradó szálakat átcsavar (D). 

2. darázs alapját öltéssel átcsavarja (Kk) 169 
megtör — (festéknek szánt diófataplót) (Va). 
megtűzöl — díszítő öltésekkel ráncol: mektűzöl (Kp, Zs), mëktűzöl 

(K, Kp, Kszt, Ny) 208, 212. kép; 250, 253, 255 
megvagdal — (szironyt): mëgvagdol (Kk). 
megvarr — kihímez: megvār (Bh), mëgvār (It, F, Mk) 169  
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megvasal — (vásznat): mëgvasal (Kal.) 46 
meggyszín — 125, 188 
mejli — (ritka, rég) hímzett női mellény (Kf) 258 
mellény — 33. tk 
melleskötő: ~ (Bh), mejjeskötőü̯ (D, Jt, Kf, Mv). 
mellpántlika — 107 
mellrevaló: mèlrevaló (Kszt), mērevalò (It, Nk), mèrevaló (M, Sz), 

mērevaló (V, Mé, T, It, Va, B, Mb, Ny, Kk, Nk, Gym, Mv, Kf), mēre- 
valóu̯ (K, Jt, S), merevalóu̯ (Gyv) 243—6. kép; 124, 125, 156, 162, 172, 177, 
182, 186, 248, 259, 263 

mellrevaló rózsa — 243. kép, 127, 134. fk; 101, 124, 172 
menyasszonyi csipke: mënyasszonyi csipke (Nm) 168 
menyasszonyi lepedő: mënyasszonyi lepedő (Nd). 
menyecskésing — 30. tk, 95. fk; 102, 145, 168, 171, 197 
méretet kiad — megfelelő méretűnek bizonyul: míretët kiad (Gym). 
metélés — (ritka, új) kivágandó rész vagdalásos hímzésen: metélis 

(Va). 
mézespogácsa — 9. fk; 41, 52, 188, 265 
mézespogácsás — 41 
miliő — 33. fk; 33, 41, 158, 253 
minta — 45, 158, 177, 178, 186, 255, 256 
mintás: ~ (Kp, Kk, Mv), mìntás (Bt, Np). 
méregjói — (rég, ritka) írásos vállfőminta: mírëgjóji (Kf). 
mismás — 6. tk; 132, 133, 152 
mismásvászon — 6. tk; 132, 264 
míszer — 35 
míszervászon — 34, 35 
mos — (varróttast kivarrás után) (Kal.). 
mosódeszka — 111, 170, 171 
munka — (ritka) hímzés, varrottas (Bh). 
muszuj — 37. tk, 99. fk; 21, 105, 111, 147, 148, 152, 186, 194, 254 
muszujdarázs — 141—2. kép; 109, 171, 198 
muszujos — (Mk) 168 
muszujposztó — 18. szfk; 261 
műrostos vászon — 35 
műselyem — (ritka) bolti selyemszál: műsejëm (K). 
 
nagyabrosz — 91—2. kép, 9—10. fk; 41, 94, 265 
nagyabrudi — (rég) mértani motívum kézelőmintán (Kszt, Kf). 
nagyágas — 46. fk; 95, 253 
nagyasztallábas — 97 
nagybokor — 219. kép 
nagycsillag — 94—5. kép; 97 
nagycsipke — 21. fk; 82, 184 
nagyfoglaló — S alakú mintaelem köténydarázson (V) 184 
nagyfoglalós — 97 
nagyfolyó — 105 
nagyfolyós — 105 
nagy függöny — (Mv). 
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nagy gyöngy — pártára és bújkára díszként tett nagyobb üveg- 
gyöngy (Kp, Mb) 184 

nagyírásos — 13. tk, 16. kép; 47, 80, 136, 159 
nagykabala — 233. kép 
nagykendő — 161, 170, 197 
nagykereszt — 233. kép 
nagykeszkenő — 98, 155 
nagykígyó — nagy, hullám alakú mintaelem (Nm). 
nagykönyökös — (rég) vagdalásos ingujjminta (Kf). 
nagykötés — szélesebb kötés kötényen: nagykötís (Fsz). 
nagymakk — 169. kép, 84. fk; 91 
nagynyárszai — 85. fk; 98 
nagyobbra vesz — megnagyobbít (mintát) (Gym). 
nagyol — 20. tk; 141, 158 
nagyolás — 20. tk, 152. kép; 141 
nagypáfrányleveles — (ritka) írásos minta (Kk). 
nagyparipás — (rég, ritka) vagdalásos ingujjminta (Kszt, Kf). 
nagypatkós — 111. kép; 72 
nagypukétos — 151. kép, 9. szfk; 87, 94, 95, 194 
nagyrózsa — 16, 44. tk, 36, 235. kép; 51, 115, 116, 138, 150 
nagyrózsás — 16. tk; 95, 184, 248 
nagysima — laposöltéssel varrt motívum vagdalásos hímzésen: naty- 

síma (Zs). 
nagyszarufa — 45. tk, 233. kép; 116, 252 
nagyszarufás — nagy, négyszögű rátéttel díszített (kötény) (Kf). 
nagyszemű gyöngy: natyszëmü gyönygy (It). 
nagyszíves — (ritka) írásos, szív alakú minta (Kk) 71 
nagytöltéses — vagdalásos hímzéssel díszített: natytőtísës (Kf). 
nagy töltöttrózsa — 110. kép; 49 
nagytulipán — írásos motívum: natytulipánt (Mv). 
nagytulipános — 110, 248, 255 
nagytulipános szívvel: natytulipántos szívvel (Kf) 94. kép 
nagytürei varrás — 88. fk; 98 
nagytyúkszem — kerek, írásos motívum: natytyúkszëm (Mv) 33. kép 
nagyvetés — 45. tk, 233. kép 
napraforgó — 187 
napraforgólevél — írásos mintaelem (Kp) 187 
napraforgórózsa — vagdalásos motívum: napraforgóu̯rózsa (Ny) 187 
napraforgós — 49, 52. fk; 93, 95, 96 
narancssárga — (kötény hímzésében) (T) 39 
násznagykendő — 42 
nefelejcs — 244. kép, 103. fk; 110, 125, 187, 257 
négyasztallábas — (ritka) darázsminta (Mé). 
négybe fog — negyedére összehajt (vásznat): nígybe fog (Mv). 
négybúbos — négy, gombszerű motívumból álló darázsminta: nígy- 

búbos (Zs). 
négyfoglalatos — X alakú elemekből álló darázsminta: nìtyfoglalatos 

(Nm). 
négylyukú — 183—4. kép; 91, 97 
négymákos — 182. kép; 105 
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négymákú — 182. kép; 91, 171 
négynyüstös — 34 
négypatkós — négy, patkó alakú írásos mintával díszített (párna): 

nítypatkós (Kk). 
négypókos — 112 
négyrecerózsás — 126. fk; 110 
négyrózsa — darázsminta: nígyróu̯zsa (Zs). 
négyrózsás — 111, 117—8. fk; 110, 115, 248 
négyszálára varr — úgy varr, hogy négy szálat vesz egy öltésnyi 

egységnek az alapanyagból: nítyszálára vār (Mv). 
négyszálas — négy szálat átfogó (akasztalat): nítyszálas (S). 
négyszél lepedő — 10. tk; 40, 134, 172 
négytincsű rózsa — négy sziromlevelű rózsa: nítytincsü ròzsa (M). 
négytulipános — 17. tk; 110, 138 
nippalávaló — (új) kicsi hímzett terítő (Mb, Bh) 255 
női hosszúmellrevaló: nőji hosszumērevaló (It). 
női ing: nőji ìng (Bh). 
női koszorúsmellrevaló — 244. kép; 124 
női mellény — (új) szegélyén hímzett, ujjatlan bőrmellény (Va, 

Kszt) 168 
női mellrevaló — hímzett, ujjatlan bőrmellény: nőji mērevaló (Gym, 

It, Nk) 243—4, kép 
 
nyak — 5, 243. kép; 43, 125, 186, 188 
nyakaskötés: nyakaskötís (V) 220. kép 
nyakravaló — 105 
nyalka — szép, díszes (varrottas): nyàlka (Mv). 
nyalkabimbó — 167. kép; 91, 188 
nyárszai — 82—4, fk; 97, 186 
nyolcas — 34. tk, 139, 210. kép, 31—2. fk; 36, 86, 87, 94, 108, 146 
nyolcasbojt — ingváll elejét díszítő bojt: nyòcazsbòjt (Nk). 
nyolcascsipke: nyócascsipke (Kp) 210. kép 
nyolclábas: nyóclábas (Zs), nyóclábos (Va) 175, 179. kép 
nyolclábú — 22. tk, 175. kép; 91, 95, 96, 103, 141, 182 
nyolclábús: nyóclábus (Bt, Kp). 
nyolcsoros — (darázs kötényen): nyócsoros (D). 
nyolctulipános — 96. kép; 61 
nyolcvirágú vőfélykendő — 68. kép; 58 
nyomtat — másolópapírral v. más eszközzel mintát másol (Mv) 264 
nyomtatásos — az alapanyagba gépi úton belepréselt (minta) (It). 
nyújt — előkészíti a vászon hosszanti szálait: nyút (Sz). 
nyújtó — a vászon hosszanti, a szövőszékre felhúzott szálai: nyútó 

(M, B, Zs, Mb, Kszt, Nd, T), nyútóu̯ (K). 
nyújtópendely — hímzéssel díszített pendely: nyùjtòpenygyel (Nm). 
nyújtóvászon — gyapot- és kenderszálból szőtt vászon: nyútòvászon 

(Mé) 247 
nyúlfüles — 190. kép; 93, 98, 192 
 
oldal — női ing hímzett kötéssel díszített, ujj alatti része: ódal (Mk, 

Kszt, Gym), óu̯dal (K). 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse 

305 

oldalgomboló — (férfi bőrmellény): ódàlgombolóu̯ (Bh). 
olló — 45. kép; 51, 188 
ollós — olló formájú levelekkel díszített (minta) (V). 
oltottrózsa: ótotrózsa — (új) 1. vagdalásos mintaelem (Va). 2. kereszt- 

szemes motívum (Kszt). 3. kötény pántlikájára varrt színes mintaelem, 
(B) 187 

oltottrózsás — 28, 37. fk; 94, 95 
órás — (új) geometrikus írásos motívum (Kf, Nk). 
orsó— (minták előrajzolásához) (Bh). 
orsóhegyes — (ritka) erős sodrástól összetekeredő (fonal) (T). 
ovál — (ritka) ovális alakú motívum: óvár (Mv) 188; 9. fk 
oválalak: óválalak (Mv) 9. fk 
 
ökörszem — 243. kép; 124, 156, 187, 257 
ölt: őt (Bt, Nd, Kp, Np, Va, F, Zs, Kszt, Jt, D, S, Kf, Kk, Nk, Gym, 

Bh, Mk, Mv, V, Mé, T, M), öt (T), öü̯t (M, It, Sz, B, K, Ny, Gyv, Gym, 
Mb) 45, 162, 174 

öltés: őtés (Va, M, Kszt), őtís (Sz, Bh, Kf), őü̯tés (M), őü̯tís (Sz, Bh, 
Kf, Gym). 

öltöget: őtöget (Kf). 
öltözet: őtözet (Bh) 167 
öltözik: őü̯tözik (K). 
öreg — régi (minta, ruhadarab stb.) (Bh). 
öreges — 158, 184 
ősz — 156 
összeállít — (hímzett mellrevalót, kozsókot): összeálit (Kszt, Gym). 
összeállítás — ruha részeinek összevarrása: összeálitás (Kszt) 167 
összeállítódik — (kozsók): összeálitóu̯dik (Bh). 
összebodroz — fodrossá, hullámossá tesz (vásznat) (K). 
összecsíp — 101 
összefesti magát — (a hímzés alapanyaga) (Kf). 
összefodrodik — fodrossá, hullámossá válik (vászon) (Gyv). 
összefodrozik — 1. fodrossá, hullámossá válik (vászon) (Kk). 2. fod- 

rossá, hullámossá tesz (vásznat) (Zs). 
összefog — 103 
össszefoglal — varrással összeköt, összehurkol (Bh). 
összefon — (pamut- v. selyemszálat bojtnak) (It). 
összefőz — (növényi és gyári festékanyagot) (Gym). 
összefut — 133 
összegépel — (vásznat hímzéshez): összegéi̯pël (Bh). 
összehúz — 1. a pókos kötés utolsó munkamozzanata (Bt). 2. méretet 

csökkent (Bh) 161 
összehúzódik — (a hímzés alapanyaga) (Bt, Kp) 166, 250 
összeköt — 112, 169 
összekötés: összekötís (Nk). 
összekuporodik — összemegy (az alapanyag szála) (Bt) 156 
összemegy — (a varrottas alapanyaga): összemënyën (Ny, Gym, K, 

Bh), összemëgy (Gym). 
összemocskolódik — 45 
összeráncol — (kötényt) (Gym). 
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összeráncolódik — hullámossá, fodrossá válik (vászon) (Ny) 166 
összerétel — összehajt: összerítel (Nk). 
összeszed ráncba: összeszëd rándzba (Bt, Mv). 
összeszeg — összevarr, összehurkol (Kf). 
összeszegődik — részekből összevarrják (a mellrevalót) (Kk). 
összetold — varrással egymáshoz erősít: ~ (Nk, Mv), összetód (Kf), 

összetóu̯d (Sz). 
összetűr— (varrottast) (Kf) 46 
összevarr: összevār (Kal.) 162, 169 
összevarrás — az anyagszéleket összefogó öltések sora: összevārás 

(Mk). 
összevarródik: összevāróu̯dik (Va). 
összever — ütögetéssel hullámos felületűvé tesz (vásznat) (T, Bt, 

Nd). 
ötakasztalat — 145. kép; 86, 160 
ötcsíkos — 21—2. fk; 82 
ötmákú — (rég, ritka) vagdalásos ingujjminta: ötmáku (Kszt, Kf). 
ötöspók — öt pontszerű motívumból álló dísz szoknya derékrészén 

(Gyv). 
öttetejű — 201. kép; 105 
ötvirágú — 67. kép; 58 
öv — bojttal viselt hímzett ruhadarab (Mv). 
őz — 31. fk; 87, 94, 187 
őzes — 31. fk; 94, 96 
őzikés — 35. fk; 94 
 
páfrány — 101. kép; 52, 187 
páfrányleveles — 101. kép; 62 
páfrányos — 101. kép; 62 
Pálbandiné formája — vagdalásos ingujjminta (Kszt). 
pálca — 84, 188 
pálha — 91. fk; 101 
pálmafás kötés — (új, ritka) horgolt kötésminta vagdalásos hímzé- 

sen: pálmafás kötís (Mb). 
pamut — (ritka) gyapotszál (Mk) 256 
pamutcérna — (ritka) gyapotcérna (vagdalásos hímzéshez) (Gym). 
panama — varráshoz használt gyolcs (Gym). 
panamagyolcs — 36, 170 
pánkó — 44. tk; 235; 116, 150, 184 
pántlika — 1. hátul a pártához erősített, a szoknya aljáig lecsüngő- 

széles szalag: ~ (Mb, K, Bh, Gym, Mv), pándlika (Mé, V, T, Nd, Kp, Zs, 
Mb, Mk, Kszt, S, Mv, It, Ny, Bt), pánlika (F, Kp). 2. kötény széleire: rá- 
tétként varrt széles szalag: ~ (B, Mk, K, Mb, Gym), pándlika (M, It, Zs, 
D, F), pánlika (F, Nk, Ny). 3. hajba font széles szalag: pándlika (Nk, Mv). 
4. ingvállra díszként varrt széles szalag: pándlika (D). 5. posztónadrág 
összevarrásába tett három színes posztócsík: ~ (Zs) 230. kép; 177, 179, 
194, 195, 256 

pántlikás — 42. tk; 230—6. kép; 150 
pántlikáskötény — 43. tk. 230—6. kép: 112, 150, 157, 184, 194, 252 
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pántlikáskötő — 43. tk, 230—6. kép, 115—26. fk, 21. szfk; 115, 116, 
171, 184, 251, 254 

pántlikás nyakravaló — selyemből készült nyakkendő: pántlikás 
nyakravalóu̯ (Mv). 

pántlikásruha — 43. tk, 230—6. kép, 115—26. fk, 22. szfk; 115, 249, 
259 

pápaszemes: pápaszëmes 1. írásos minta (Gym, Kf). 2. darázsminta 
(Kk, M) 80—1. kép; 76, 192 

papír — (kötény összevarrásához használják erősítéknek): pappìr 
(Gym, Mb, Mk). 

papírosoz — papír ráfércelésével megerősíti (kötény alapanyagát): 
pappirosaz (M). 

papundekli — (ritka) pártához használt kartonpapír: papondekli (S). 
paradicsomos — 87; 140. kép 
paráma: ~ (Kal.), práma (T) 152—3. kép; 87, 94, 95, 105, 141, 160, 

260 
parámáz — szegélydíszt varr: ~ (Ny, Nk), prámáz (Va) 106, 166, 260 
parámázás — 87 
parasztja — 9. tk; 37, 133, 134, 179, 180, 184 
paraszt borsóhím — 152—3. kép; 172, 183, 184 
paraszting — 30. tk; 100, 101, 102, 134, 144, 184, 193, 251, 260 
parasztkötő — 115, 161, 184 
parasztruha — (ritka) népi öltözet (Ny). 
paripás — (rég) vagdalásos ingujjminta (Kszt, Kf). 
párna — 19. fk, 3. szfk; 158, 177, 255, 258 
párnacsúp — 45, 54, 59, 63. fk; 41, 94, 95, 171, 259 
párnahéj — 41, 171, 248, 262 
párnahuzat: párnahúzat (Kf). 
párnaminta — olyan írásos minta, melyet párnára hímeznek (Mv). 
párta — 98, 193, 194, 195, 250, 254 
pártabélés — a pártát alkotó kartonpapír bevonata: pártabélís (Kp) 

171, 250 
pártacsúp — díszként rakott gyöngycsomó pártán (Bt). 
pártakötő — hosszan leeresztett, színes, mintás szalag, mellyel a 

pártát megkötik: ~ (Bt, Nd, It, Zs), pártakötőü̯ (Gyv) 171 
pártapántlika — 99 
pártarakás — gyöngycsomó pártán (Bt). 
pártás — pártát viselő (személy) (Kal.) 168 
paszomány — 116 
patkó —111. kép; 72, 138 
patkós — 15, 35. fk; 72, 95, 254 
pátyaszösz — 35 
pátyaszöszfonal — (ritka) finom szöszből font, hímzővászon készíté- 

sére is alkalmas fonal (B). 
páva — 53. fk; 187, 191 
pávadíszes — (ritka) páva motívummal díszített (szálánvarrott hím- 

zés): pávadíszës (Kf). 
pávás — 53, 59, 60. fk; 94, 96, 126 
pávatollas — (rég, ritka) írásos szélminta (S). 
pecsét — 45 
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pecsétespántlika — (új) mintás pántlika (Nm). 
pecsétnyomó — (ritka) szűcshímzés mintája mellrevalón (Kk) 188 
pendely: pëndej (T, Mé), penygyel (Np, Nk, Bt, Kk, V, Nd, Kp, Va, 

F, Zs, Mb, Mk, Kszt, D, Kk, Gym, S, K, Bh, Jt, Kf), pënygyel (Mv, Ny, 
It, Nk), pënygyël (Nk, Kk, Sz) 39, 105, 111, 155, 251, 261 

penna — írásos minták rajzolásának eszköze: ~ (Kp), pënna (Sz, 
Gym). 

pénz — 22, 28. tk, 128, 175. kép; 81, 82, 91, 103, 142, 143, 144, 188 
pénzes — 22. tk; 142, 261 
pereces — (új, ritka) darázsminta (Kk). 
perlaselyem: përlasejëm (Ny) 170 
petrezselyemlevél — 31. fk; 87, 94, 187 
petrezselymes — (ritka) kötésminta asszonyosingen: petrezsejmes (T) 
petty — 41. tk, 219. kép; 149, 188 
picula — 22, 28. tk, 175—82. kép; 91, 107, 142, 143, 144, 188 
piculás — 28. tk; 142, 143, 260 
piculás szél — vagdalásos szegélydísz: piculás szíl (Zs) 64. fk 
picus — 171. kép; 138, 187 
picusos rózsa — 16. tk, 189. kép; 93, 138 
picusosrózsás lepedő — csillag alakú motívummal díszített vagda- 

lásos lepedő: picusosróu̯zsás lepedő (Kp). 
pillangó — 28. tk; 99, 143, 144, 187 
pillangós — flitterrel díszített (párta) (It). 
pipa — 14. tk, 22, 23. kép; 49, 51, 56, 58, 71, 104, 105, 137, 161, 188 
pipacs — virágmotívum kisebb asztalterítőn (Nk) 187 
pipirga — 34. tk, 209. kép; 146, 187 
piros — 37, 38, 99, 116, 125, 158, 162, 179, 180, 192, 193, 194 
pirosas: pirossas (V, Kf) 38 
piros bársonyposztós — alul piros bársonnyal szegélyezett (muszuj) 

(It). 
pirosfejtős — szőttes, melynek mintáit piros fejtőből szövik (Mv). 
pirospántlika — 116 
pirosposztó lájbi: pirosposztóu̯ lájbi (M). 
pirosposztós — alul piros posztóval szegélyezett (muszuj): ~ (Nk). 

pirosposztóu̯s (It) 261 
pirosrózsás — piros rózsamintákkal díszített (kendő) (Nk) 261 
pirossurc — piros színű kötény férfiaknak (Nm). 
pityke — 107, 125 
plüss — 124, 125 
plüsskeszkenő — (új, ritka) bársonyszerű szövetből készült kendő: 

plüskeszkönő (Kszt). 
pogácsa — 25, 49. fk; 85, 93, 188 
pogácsás — 49. fk; 96 
pohár — 32. fk; 47, 87, 188 
poharas: puharas 1. poharat utánzó vagdalásos minta (T, M, Mb, S, 

Gyv, Sz, Zs, Kf, Mv). 2. darázsminta (Mv, M, Gyv). 3. kötésminta lepe- 
dőn (K) 64—6. fk; 96 

pók — 22. tk, 216—7, 175—82. kép; 91, 111, 142, 178, 182, 187, 191 
pókos — 175—82, 216—7. kép; 44, 112, 168, 194 
pókoskötés — 39, 105 
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pókosszoknya — 214—5. kép; 112 
pókozás — pók nevű motívum varrása szoknyára: póu̯kozás (Mk) 167 
pont — 188 
porcelángyöngy — 110 
posztó — 106, 176 
posztóharisnya — (rég) posztónadrág (Nd). 
posztónadrág — (rég) fehér v. szürke posztóból készült, szűk szárú 

nadrág (Mk, Mv). 
posztós — posztó szegéllyel díszített (muszuj) (D, Gym, Mv). 
pótol — varróházi közös étkezéshez összead ételt: póu̯tol (Kf) 160 
pozsonyi — 57, 80, 81. fk; 97 
próféta — dísz (nyakravalón, kalapon) (Nm). 
prófétás bújka — 106 
pucástöltés — 21. tk, 152. kép; 84, 141 
pukét — 150—1. kép; 87, 138, 182, 187 
pukétos — 94, 138, 168 
puliszkatörő-tartó — 42 
púp — 129, 216—7. kép, 93—4. fk; 82, 103, 105, 109, 112, 161, 178, 

188 
púpos: púpos 1. kicsi, kerek gallérminta (Nk, Kk). 2. szoknyaránco- 

lás kerek mintája (Sz, Nk) 95. fk 
púposgerezdes — (ritka) horgolt csipke mintája vagdalásos lepedőn 

(Nk). 
púposkötés — kicsi, kerek motívumokkal díszített ingkötés (T). 
púposrózsa — 129. kép, 22. fk; 82 
púpos szedettes — kézelőminta ingen (Nk) 95. fk 
púposszoknya — 216—7. kép 
purunyi — kicsi, apró (motívum) (K). 
puszta — 9. tk; 133, 161 
pusztavászon — 41, 265 
 
ráfércel: ráfírcël (Zs, Gym). 
ragyogóspénz — flitter: ragyogóspínz (Mb, K, Bh, Kszt). 
rajz — (mintáé) (It, Mv). 
rajzol — (mintát) 134, 135, 152 
rajzolás — minta vonalainak meghúzása (Bh). 
rajzoltat — (mintát) (B, Mv). 
rak — (ritka) 1. felvarr (vmit) (It). 2. hímez (Mv). 
rákap — divatba hoz (Mv). 
ránc — 108, 158, 162, 256 
ráncba szed — 108, 250 
ráncol — 108, 119 
ráncolás — 108, 167, 250 
ráncoló — 111, 167 
láncos — (ruha) (Sz) 168 
ráncosing — ráncolt kézelőjű férfiing (Bt). 
ráncos pendely — 105 
rászed — átcsavarással díszíti (darázs alapját): rászëd (K). 
rávarr: rávār (K, Kszt, Zs, It, Kp) 169, 249 
rávarródik — 94 
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rázott gyapotvászon — 5. tk; 131, 172 
rázottvászon — 6. tk; 132, 133, 152, 160, 186, 253 
rece — 102 
receforma — csomózással készült kötés (lepedőben) (Nd). 
recekézimunka — 19. tk, 152—3. kép; 141 
recelepedő — 10. tk; 134 
recerózsa — 16. tk, 189. kép; 138 
recerózsás — 16. tk, 87, 126. fk; 110, 138 
recés — 19. tk; 141 
recésing — 100, 102, 145, 195 
recéslevél — 173. kép; 91 
redő — fodor (férfiak kötényén) (B) 119, 161 
redőskötő — fodros kötény (nagyobb lányoknak): redőskötőü̯ (Fsz). 
régiség — régi minta: rígisíg (Mv). 
rekamiéterítő — 33 
rékli: lékri (Fsz) 155, 162 
rend — 96, 107 
rendel — (varrottast): rëndël (Mv) 167 
rendes — soros díszítésű (hímzés): rëndës (Nm) 117 
rendestöltés: rendestőü̯tís (Gyv) 152—3. kép 
retkes — (ritka): retkës (Mv) 7. fk; 68 
réz — fémes csillogású szál rátétdíszként (Nm). 
rezes — 107, 111 
rezespillangó — fémes szálra fűzött csillogó lapocska (Nd). 
rézfonal — rátétként használt fémes csillogású szál (K, It) 249—50 
rigómadaras — 96 
rigós — 96 
rigósfukszia — (ritka) vagdalásos minta madár- és virágmotívummal: 

rigósfokszija (Kp). 
ritka — 3. tk; 34, 131 
ritkán ölt: ritkán őü̯t (It) 3. tk 
rojt — 106 
rojtos — 106 
rojtoskeszkenő — 99 
rókáné — 35. tk; 81, 147, 164, 187 
rosta — üresen maradó négyzet vagdalásos hímzésen (Bh) 152—3. 

kép; 188 
rostás — 19. tk; 95, 96, 97, 140, 182 
rostély — 36. tk, 240. kép; 71, 72, 147, 188, 248 
rostélyos — 21. tk; 72, 84, 141 
rostélyozás — 35. tk, 240. kép; 109, 147, 248 
rózsa — 1. írásos rózsamotívum (Kp, Bh, Kszt, Jt, S, Kf, Nk, Gym, 

Mv, It, Sz, K). 2. szálánvarrott mintaelem (Bt, Sz, Va, B, Kf, Gym, Mv, 
K, Zs, Mk). 3. gallér és kézelő mintája (T, It). 4. vállfő mintaeleme (Bt, 
Kk, Nk). 5. mintaelem vállfőmintás hímzésen (K, Kf Kk). 6. mintaelem 
ing kötésében (Nd). 7. színesen hímzett mintaelem kötény kötésében (Nk, 
Kp, Zs). 8. mintaelem darázsban (kötényen, szoknyán) (F, S, Kf, Kk, Nd, 
T, Va, M, Kszt, Mb). 9. szűcshímzés (V, Kszt, Kk, Gym, Bh). 
10. rózsa alakú rátét pántlikából kötény sarkaiban (V, Bt, M. It, Kp, Np, 
B, Bh, D, S, Kk, Nk, Mv, T, Nd, Sz, Zs, Mb, K, Jt, Ny, Kf, Gyv). 11. 
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gyöngyhímzés mintája bújkán, kötényen (S, Mb) 16, 44. tk, 36—40, 129— 
31, 189, 204. 230, 243. kép; 2, 9, 31, 67, 95, 110, 114, 121. fk; 41, 49, 56, 
71, 82, 91, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 104, 105, 107, 110, 115, 116, 124, 125, 
138, 150, 177, 178, 187, 191, 251, 264 

rózsabimbós — (ritka, rég) szálánvarrott minta (Kf). 
rózsás — 16. tk, 84—8, 144. kép, 21, 35—6, 95—6. fk, 17. szfk; 44, 

86, 94, 95, 101, 105, 107, 110, 138, 186, 194, 249, 259 
rózsásabrosz — keresztszemes rózsamotívumokkal díszített terítő 

(Kszt). 
rózsás alj — írásos szegélyminta rózsamotívumokkal (Mv) 72. kép 
rózsásbokor — 6. kép; 102, 171 
rózsásbúb — (ritka) kicsi mintaelem darázson (Zs). 
rózsásbújka — 106 
rózsásdarázs — 36. tk, 106—7, 114. fk; 147 
rózsás elő — (mellrevalón) (Gym). 
rózsásférc — (új): rózsásfírc (Kk) 106—7. fk 
rózsáskötés — 43, 114, 194 
rózsás sujtásos — (rég, ritka) írásos minta (Kf). 
rózsaszín — 38, 125 
rövidmellrevaló: rövidmērevalò (It) 130—3. fk 
rucás — 54. kép; 52 
rúdravaló abrosz — szőttes mintájú hosszú vászon, melyet rúdra 

akasztva a szoba díszítésére használtak (V). 
ruha — 1. női hímzett kötény (Nm, Km). 2. férfiak köténye (Mé, Bt, 

Nd, Kk, It) 38. tk, 225—9. kép; 112, 115, 148, 149, 150, 152, 156, 177, 185, 
248, 249, 259 

ruhaférc — 36. tk, 242. kép; 147 
ruha földje — kötény alapszíne: ruha főggye (Nm, Km). 
ruhahányás — 36. tk, 242. kép; 109, 147 
ruhakötés: ruhakötís (Nd, Nk, It, T) 218—24. kép; 171 
rücskölés — 45 
 
sallang — 106 
Sándor vállfője — (ritka) írásos vállfőminta: sándor válfűje (V). 
sárga — 39, 179, 180 
sárgagyapot — sárgás színű pamut (V). 
sárgagyolcs — 36 
sárgagyolcs-lepedő: sárgagyócs-lepedő (V). 
sárgalepedő — sárgavászonra hímzett lepedő (Kp). 
sárgaposztós — sárga posztócsíkokkal szegélyezett (muszuj) (Nk, It) 

261 
sárgatarka szalag — (kötényen): sárgatarka szallag (V). 
sárgavászon — 4. tk; 35, 131, 170, 183, 262 
sarkantyú — vállfőminta része (D, Gym, Mv) 188 
sarok — 100, 116. kép; 41, 108 
sarokrózsa — 92. kép; 51 
sarokvirág — díszítőmotívum mellény sarokrészein (Kszt) 257 
sastollu — 47 
segbosszantó — 27. tk; 143, 188 
selyem — 37, 106, 109, 112, 125, 158, 162, 176, 253, 263 
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selyemáru — (szoknyához, kötényhez): sejëmáru (Kp). 
selyembojt — 27. tk; 99, 143, 249 
selyemcérna — (kötény hímzéséhez): sejëmcérna (Mb). 
selyemcsipke — (ritka) műselyemszálból kötött csipke férfiak ün- 

nepi kötényén: sejëmcsipke (B). 
selyemcsokor — 27. tk; 143 
selyemfonal — kötény hímzésére használt műselyemszál: sejemfonàl 

(Mk) 256 
selyemkendő — írásos motívum: sejëmkendő (Mv) 9. fk 
selyemkendő rózsa — írásos motívum: sejëmkendő rózsa (Mv) 9. fk; 

172 
selyemkendős — 9. fk; 57, 254, 255 
selyemkeszkenő — (rég) 1. színes fejkendő: sejëmkeszkönőü̯ (D). 

2. átlós felépítésű írásos minta: sejemkeszkenő (Fsz) 98 
selyemkeszkenős — írásos minta: sejëmkeszkenős (Zs), sejëmkesz- 

könős (Kf), sejemkeszkenyős (Jt). 
selyemnyakravaló: sejëmnyakravalóu̯ (Gyv). 
selyem-tuszorvászon — (ritka, rég) hímzésre használt, fényes felü- 

letű vászon: sejëm-tuszòrvászon (Ny). 
selyemvászon — (ritka) vagdalásos hímzéshez használt, fényes fe- 

lületű gyári vászon: sejëmvászon (Gym). 
selymes — selyemszállal hímzett (mellény): sèjmes (Kk) 168 
selymes mellrevaló — selyemszállal hímzett női mellény bőrből: 

sèjmës mērevaló (Nk). 
seprű — 110. kép; 188 
seprűs — 77. szfk; 72 
serített gyapot — erősen megsodort gyapotszál (Nd). 
serített pendely — 105 
serített vászon — 5. tk; 131, 172 
seses — 26. tk; 94, 97, 143 
sevrett — juhbőrből készült piros rátét mellrevalón: zsevrett (Bh, 

Kszt). 
sifonvászon — hímzésre is használt pamutvászon: sifonyvászon (Kf). 
sima: síma — 1. hímzéssel nem díszített (Bt, Va, Bh, It, Mb). 2. ránc, 

gyűrődés nélküli (varrottas) (K, Bh). 3. lazán megsodort (gyapotszál) (Bh, 
Gym). 4. egyenletes felületű (vászon) (Bh). 5. egyszerű (hímzés) (Bh, D, 
It, F, K). 6. hímzés nélküli rész (varrottason) (Bt, Mb) 9. tk; 113, 133, 
179, 180, 184 

simabokor — (Mv) 2. kép; 184 
sima bokorkötés: síma bokòrkötís (Gyv) 2. kép; 172 
simagyöngy — egyenletes felületű, egyszerű üveggyöngy (F) 184 
simakötés — 2. kép, 91, 108. fk; 43, 102, 113, 119, 249, 260 
simakötéses ruha: simakötésës ruha (T) 108. fk; 183, 184 
simalevél — 28, 171. kép; 49, 51, 105, 183 
simaruha — pántlika nélküli kötény (Bt) 156 
simavászon — 34, 35, 184 
sing — 40 
sodros — (ritka) erősen megsodort (fonal) (Kr). 
sodrott — erősen megsodort (fonal) (T) 167 
sor — egymás mellé varrt motívumokból álló kompozíció (Bt, Bh) 
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sorlós — nagyon megsodort (gyapot- v. selyemszál): sòrlos (Mb), 
sòrlós (Bh), sollòs (Gyv) 132 

sorlós gyapot: sòrlos gyapott (Bt), sòrlos gyapot (M), sollos gyapott 
(B, K, It, V, Nd) 247, 248 

sorlósgyapotos vászon — 131; 5. tk 
sorlós selyem — megsodort műselyemszál: sollas sejëm (Kf). 
sorosdarázs — 115. fk; 110, 111 
soroskocka — csíkos hímzés a kötény ráncain (D). 
sorulva tölt — öltéssel átcsavar kivágás után megmaradó szálakat: 

sorùlva tőt (Mv) 152. kép 
sovány — 112 
sörcégér — ujjatlan férfi mellény hátának felső részén lévő bőr- 

rátét: sèrcégér (Kk) 188 
sötét: sütít (Kal.). 
sötétbordó — 125 
sötétkék — 38 
sötétpiros — 38 
sötétzöld — 39 
stafírung — 46 
stoppolócérna — 37, 109, 167 
suhad — foszlik (az alapanyag széle) (Nm). 
sujta: sújta — 1. egyszerű laposöltés; laposöltéssel varrt hímzés (Kal.). 

2. egyenesvonalú, laposöltéssel varrt mintaelem vagdalásos szegélyén 
(Kal.). 3. laposöltéssel varrt töltelék-elem írásos hímzésen (Fsz). 4. nagy- 
írásos öltés (Va, Gym). 5. duplakeresztszemes öltés (Mb) 13, 18, 24. tk; 
9, 12, 16, 152—3. kép; 82, 84, 87, 101, 103, 104, 114, 136, 137, 140, 142, 
159, 160, 260 

sujtakeresztszem — 18. tk, 12. kép; 139, 140 
sujtarózsa — 95. fk; 101 
sujtás: sújtás — 1. egyszerű laposöltés; laposöltéssel varrt hímzés (V, 

T, Bt, M, It, Nk). 2. egyenesvonalú, laposöltéssel varrt motívum vagda- 
lásos szélén (V, Bt, Nd). 3. laposöltéssel varrt töltelékelem írásos hímzé- 
sen (Mk, Jt) 24. tk, 9, 152—3. kép; 103, 142, 175, 249 

sujtásos — 12. tk; 135, 136, 249 
sujtásos rózsa — 16. tk; 93, 138 
sujtásos rózsás — laposöltéses kézelőminta (V). 
sujtás szedettes — laposöltéses gallérminta ingen: sújtás szëdëttes (Kp). 
sujtázás — 24. tk; 37, 84, 142 
surc: súrc — 1. férfiak hímzett köténye (V, Sz, Bt, B, Ny, Kk, Nk, 

Gyv). 2. munkakötény (Nm, Fsz) 116, 119, 193, 194, 260 
surgyécsúp — 40, 41, 95, 171 
surgyévászon — 34 
sűrű — 46 
süveg — 124, 188 
 
szab — (alapanyagot varrottasnak) (Gym). 
szaggatásos kötés — 220. kép 
szaggatott bokor — 220. kép, 101. fk; 114, 167, 184, 250 
szaggatott bokroskötés: szaggatot bokroskötís (V) 220. kép, 112. fk 
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szaggatott kötés: szaggatott kötís (M, It, Gyv, Kk) 220. kép; 172 
szál — 1. az alapanyag szála. 2. hímzőszál 158, 162 
szalag: szallag — 1. hajba font szalag (Kal.). 2. párta mellé, a nyakba 

akasztott szalag (Kp). 3. kötény megkötésére használt szalag (Mb, Mk, 
Kszt, D). 4. rátétdísz kötényen (M, B). 5. rátét menyasszonyi fátyol szé- 
lén (Kp, F) 112 

Szalainé-forma — (rég) darázsminta (Zs, Kf) 170 
szálal — szálszámolást elvét (Fsz). 
szálán — olyan hímzés, melynek öltései az alapanyag szálai szerint 

haladnak (It, Mb, Bh, Kf, Kk, Gym, Mv) 11—2. kép 
szálángallér — szálszámolásos technikával hímzett gallér (Kf). 
szálánkézelő — szálszámolásos technikával hímzett kézelő (Kf). 
szálán varr — szálszámolásos technikával hímez: szálám vār (T, Mb, 

Ny, Gyv) 45, 258 
szálánvarrás: szálámvārás (It, Kk, Gym) 152—3. kép; 262 
szálánvarrásos: szálámvārásos (Gym) 152—3. kép; 168 
szálánvarrott — 12, 152—3. kép; 159 
szálánvászon — 34 
szálfejtő — többszálú hímzőpamut (Gym) 171 
szalmagyöngy — 99, 158, 183, 188 
szalmagyöngyös — (párta) (It). 
szalmarózsa — 111, 187 
szalvéta — (új) hímzett asztalkendő: szèlvéta (Mv). 
szálvonás — 17. kép; 159, 167, 170 
szálvonásos borsóhím — 17. kép 
szár — 1. gyöngyösbojt selyemből font, díszített zsinórja (Kal.) 2. nö- 

vényi dísz indája (Kszt). 
szarkaláb — 219, 243. kép; 156, 187, 257, 263 
szárny — (új) hímzett drapéria oldalsó része (Bh). 
szarufa — 45. tk, 231. kép; 116, 150, 158, 188, 194, 251, 252 
szarufás — 231. kép, 21, 123. fk; 36, 82, 97, 116, 168 
szatén — 111, 112 
szed: szëd — 1. ráncokat rögzítve hímez (K, Kp). 2. mintásán sző oly 

módon, hogy bizonyos szálakat felszed (Nk, T, Va). 3. ráncokat lerak vi- 
zesen (kötényen, szoknyán) (Bt, Nd) 35. tk; 45, 147, 161 

szedés — 1. darázsolás: szedís (V, Kp, B, Mé, Va), szëdís (Kp, Va, 
B). 2. tűzött csipke ing kötésében, vállfőben, kézelőn: ~ (T), szedís (B, 
Nk), szëdís (K, Ny, Mv). 3. ránc (kötényen, szoknyán): ~ (M), szedís (Nd), 
szedís (Sz, Va, Kf) 36. tk, 241—2. kép, 95. fk; 101, 111, 147, 167, 175, 
251 

szedéses — színes pamuttal mintásan szőtt vászon: szedíses (V, Bt, 
Nd). 

szedettes — színes pamuttal mintásan szőtt vászon: ~ (Gyv), szëdët- 
tes (Sz, Kp, Np, B, Gym, Zs) 33 

szedettescsillagos — tűzött csipke-minta kézelőn: szëdëttescsillagos 
kézelő (Kszt) 92 fk 

szedettes kötő — sűrűn ráncolt kötény: szëdëttes kötő (Kf) 167 
szedettes pendely—105 
szedettes ruha — szőttes mintájú kosártakaró (Kp). 
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szedettes szoknya — sűrűn ráncolt szoknya: szëdëttes szoknya (Kf, 
Sz). 

szedettes vállfű — tűzött csipkével díszített vállfű (Gyv). 
szedődeszka — 111 
szedőfejtő — ráncokat rögzítő darázs alapozására használt pamut: 

szedőü̯fejtőü̯ (K) 167, 170 
szedőpamut: szëdőü̯pamut (K) 170 
szeg — díszítésül szegéllyel lát el (vmely ruhadarabot) (Kal.) 174 
szegély — 1. vagdalásos varrottasok szélét rögzítő és díszítő öltés- 

sor: szegéj (Gyv, Sz, Gym), szegíj (Mb, S, Gyv, Gym, Ny, Kf). 2. vissza- 
hajtott szél: szegéj (It). 3. szélminta: szegéj (S). 4. díszként a szélre varrt 
anyag (bőrholmikon): szegéj (It) 17. kép; 87 

szegés — 17. kép; 84, 87, 111, 175 
szegfű — 244. kép; 110, 115, 125, 187, 191, 251, 257, 263 
szegfűs: szëkfűs — 1. keresztszemes minta (Kszt, Sz, Kf). 2. vagda- 

lásos minta (Mv). 3. cifradarázs mintája (Mk). 
szegő — 17. kép; 95, 106, 125 
szegőalávaló — szegély alá varrt erősíték bőrmellényen (Gym). 
szél: szíl — 1. varrottas, hímzett ruhadarab külső része. 2. szélminta. 

3. a vászon szövési szélessége mint hosszmérték 41, 94, 162, 256 
széles — 183 
szélesség: szílëssíg (Bh, Mv) 165 
szem — 41. tk, 219. kép; 149, 188 
szembehorgas — 209—10. kép; 108 
szembehorgas tűzés — 209. kép; 108 
szemberózsás — (rég) vagdalásos ingujjminta: szëmberózsás (Kf, Kszt). 
szemestöltés — 21. tk, 152. kép 
szemez — kicsi mintaelemet varr kötény kötésének bokra közé: sze- 

mëz (Nm). 
szénvonó — 34, 72. fk; 85, 95, 188 
szerel — rátétdísszel ellát (bőrből készült ruhadarabot) (Va). 
szerelés — 243. kép; 124, 125, 251 
szétbont — (vászonból készült ruhadarabot): szítbont (Gym). 
szilvamag — 17. szfk; 103, 149, 187 
szilvamagos — 75. kép, 93, 126. fk; 68, 71, 102, 110, 255 
szimplagörgina — 243. kép; 124, 171, 183, 184 
szimplakötény — 112, 157, 184, 256 
szimplarózsa — 36. kép; 183, 184 
szimplatöltés: szímplatőtís (Gym, Mk) 184 
szín — 179, 180 
színel — 1. laposöltéssel fogat varr vagdalásos hímzésre (Np). 2. szí- 

nes hímzőszállal varr (It) 147; 35. tk. 
színelés: színëlís — 1. egyenesvonalú laposöltéses motívum vagdalásos 

szélén (M, Nd, Kk, Nk). 2. laposöltés-sor ingujj kötésében (M, Nk). 3. kö- 
tény darazsát szegélyező öltéssor (M). 4. vonalszerű motívumok hímzésére 
használt öltés (Kk) 24, 34. tk, 10, 152—3. kép: 84, 103, 142, 146 

színelő posztó — 106 
színes: színës 168, 183 
színesgyöngy: színezsgyönygy (Kp) 
színespénz — rikító színű flitter: színëspínz (K). 
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színetlen — homályos, fakó színű (Kp). 
színez: színëz (Bh). 
színezés — laposöltéssel varrt motívumok vagdalásos hímzésen: szí- 

nezís (Np). 
színt ad — fényesít (bőrt) (Gym). 
szirnyol — szironnyal varr (bőrholmit) (Bh) 167 
szirnyozás — szironnyal való varrás, díszítés (Gym). 
szirony — 156 
szív — 103—5. kép, 8. fk; 52, 178, 188, 191 
szívecske — szív alakú írásos motívum (Mv). 
szíves — 8. fk; 68 
szíves abrosz — 106—7. kép. 
szoknya— 105, 112, 158, 162, 177, 194, 195, 252, 254 
szoknyadarázs — 109 
szoknyadarázsolás — szoknya ráncait rögzítő és díszítő varrás ké- 

szítése (Kf). 
szoknyagallér — szoknya keskeny felső pereme (Kszt). 
szólóabrosz — 155, 167, 170, 194 
szotyogóskötés — 220. kép; 114 
sző: szű (Kal.) 156, 247, 262 
szőlőgerezd — 197. kép; 93, 187 
szőlőgerezdes — 44, 259 
szőlőgerezdes kötés: szőlőgërëzdës kötís (Kp). 
szőlőlevél — 125, 187 
szőlőleveles — (kötésminta) (Nd). 
szőlős — 37. fk; 96 
szőr — 111, 112, 156, 176 
szőrkendő — mintás szövetkendő (Asz, Nm) 261 
szőrkeszkenő: szőrkeszkönő (Fsz) 98, 155 
szőrruha — 112, 171 
szőrsurc — 119 
szőrszoknya: ~ (Kp, Zs, Kszt, Bt), szőü̯rszoknya (K). 
szöszvászon — 34, 248 
szőttes: szűttes (Mb, Sz, Gym, Mv, T) 167 
szőttesgyolcs: szöttesgyóu̯cs (M). 
szőttesvászon: szűttesvászony (It). 
szövés: szüvís (Kal.). 
szövet — 112 
szövetszoknya — (B). 
szövőcérna — nyújtónak használt pamutfonál: ~ (Kszt, Jt, D), szö- 

vőü̯cérna (S, Kf, Mv). 
szűcs — 156 
szűr — 107 
szürke — 34 
szürkeposztó — (Mk). 
szürkés — 38 
szűrminta — 108. kép; 71 
szűrös — szűrről másolt írásos minta (Kp, Kszt). 
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tábla — 67. fk; 41, 72, 97, 188 
táblás — 10. tk, 110. kép, 28, 41. fk; 72, 87, 94, 96, 97 
tábláslepedő — 75—6. fk; 171, 197 
tacsmol — két szál vékony szironnyal levarr (rátétet mellrevalón 

(Bh). 
tacsmolás — 125, 156, 251 
takar — hímzéssel befed (kirajzolt mintát) (Bh) 161 
takaróruha — szőttes v. hímzett terítő a komatál befedésére (Mé) 

170, 247 
tálasstráf — 42 
tálcakendős minta — (ritka, új) írásos minta (Gym). 
tálcaterítő — 42 
tányéros — (rég) kör alakú írásos minta: tánygyéros (Kf). 
tányérrózsa — 9. fk; 41, 51, 187, 265 
tányérrózsás — 38. fk; 95 
tapló — 119 
taréjos — 1. írásos vállfőminta (Bh, Gyv, Gym, Mv). 2. szálánvarrott 

kézelőminta (Bh) 200. kép; 104 
tarisznya — hímzett női oldaltáska: tarisnya (Bh, Mv). 
tarka — 37, 115 
tarkakötés — sokféle színnel hímzett kötés (kötényen) (M). 
tartás — hímzésre használt vászonnak az a tulajdonsága, hogy álla- 

potát megtartja (Mv). 
táska — (új) vászonból készült, hímzett női oldaltáska (Mv). 
téglaszín — 39 
tejgyöngy: tégyönygy (Mé) 162 
telik — (a vászon méretéből): tellik (Gym). 
telitábla — három hímzéscsík (díványpárnán) (Nk). 
telitáblás — 82 
teljesrózsás — 85. kép; 57 
tenyérnyi — (dísz) (Nd). 
terítő: teritő (Bt, Kf, Kk, Gym, Mv), teritőü̯ (Sz, Bh, Mv) 167, 177, 

255 
tető — 103 
tetves — 3. tk; 45, 131, 161, 188 
tincs — 124, 125 
tincsesrózsa — 124, 171 
tiszta-fonalvászon — (S). 
tiszta-gyapotvászon — (S). 
tízcérnás — (rég) vagdalásos minta lobogósingen (V). 
tizenkétszemélyes abrosz: tizenkétszëméjës abrosz (Mv). 
told — hímzéssel összevarr, hozzávarr: tód (Mé, T, Nd). 
toll — minta rajzolásához használt íróeszköz (Bh). 
tollszár — (minta rajzolásához): tolszár (Bh). 
tompa tű — (írásos varrásához) (Mb). 
tornyosfog — 82 
torony — toronyhoz hasonló motívum vállfős párnán (K) 188 
tótos — más vidékről vásárolt, mintás szőttes (Zs) 168 
tő — az öltésnek a vásznon áthaladó része: tű (Gym). 
többszálú fejtő — 172 
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tök— 115. kép; 52, 187 
tökös — 82—5. kép; 68 
tölgyfaleveles: tőtyfaleveles — 1. írásos minta (Kk). 2. vagdalásos 

minta (Kf) 94 
tölt — 1. vagdalás után megmaradó szálakat öltéssel átcsavar: tőt 

(T, Bt, Va, Mb, Kf, Gyv, Nk, Gym, Mv), tőü̯t (Sz, Zs, Ny, Kf, Gym). 2. a 
minta körvonalait hímzéssel kitölti: tőt (V), tőü̯t (K) 152—3. kép; 112, 
161, 174 

töltés — 1. vagdalás után megmaradó szálak öltéssel való átcsavarása 
és az így keletkező dísz: ~ (Gym, Bt, Mk), tőltís (D), tőtés (B), tőtís (Bt, 
Kp, Va, Mb, K, Bh, Kf, Gym), tőü̯tís (Sz, Np, Zs, K, Ny, S, Gyv, Gym, 
Mv). 2. ki nem vagdalt részek laposöltéses hímzése: tőtís (Bh), tőü̯tís 
(Sz) 152—3. kép; 97, 167, 175, 184 

töltéses — 19. tk, 152—3. kép; 84, 140, 168, 175 
töltődik: tőü̯tődik (Bt) 166 
töltöttbokor — 219. kép; 114, 170, 183, 184, 250, 252 
töltöttbokros — 219. kép; 252 
töltöttcsipke — 1. kötény darázsa mellett húzódó öltéssor: tőü̯tött- 

csipke (M). 2. kötény ráncait rögzítő darázs: tőtötcsipke (Kk). 
töltöttférc — mértanias díszítésű darázs: tőtötfírc (Kk, Nk) 242. kép; 

167, 184, 260 
töltöttrózsa — 37. kép; 49, 51, 58, 72, 76 
töltve rózsa — 37. kép 
tömött — 34, 46 
tömöttödik — sűrű szálúvá válik (S). 
törökkontyos — (rég) írásos minta (Kf). 
törökös — (rég) vagdalásos minta (T, Kf). 
töröktulipános — 64. kép; 58, 170 
törpe — 98 
törülköző — 70. fk; 42, 97, 98 
tövisrózsás — rózsával hasonló mintával hímzett (pántlika kötényen): 

tüvisrózsás (B). 
tulipán — 17. tk, 41, 133. kép, 20, 28—30. fk; 41, 51, 58, 82, 87, 94, 95, 

100, 107, 110, 115, 124, 138, 177, 178, 187, 251, 265 
tulipános — 17. tk, 91—2. kép, 30, 41, 58. fk, 11. szfk; 44, 95, 105, 

110, 117, 138, 186, 253 
tulipános bécsi: tulipántos bécsi (Kk, Nk). 
tulipános folyó — (rég) hullámvonallal tagolt tulipános minta: tuli- 

pántos fojó (Kf). 
tulipános kötés — 31. fk; 94 
tulipános rózsa — vállfőminta: tulipántos rózsa (T). 
tű — 39, 158 
türei varrás — (rég) férfi ingvállba varrt vagdalásos minta: türeji 

vārás (Nm) 172, 186 
tűre szed — több ráncon átszúr tűt: tűre szëd (Kf) 101 
tűretés — 46, 167, 259 
tűretvászon — egy vég vászon: türetvászon (Sz) 
tűre vesz — ráncokat átszúr tűvel (M). 
tűzés — 34. tk, 208. kép; 108, 146, 175, 250, 260 
tűzöl — ráncokat rögzít öltéssorral: ~ (K, Ny), tüdzöl (Kk). 
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tűzölés — 108, 111, 141, 146, 167, 253, 255, 256; 25, 34. tk 
tűzöléses kötéseskötő: tűzölísës kötísëskötő (Kszt) 100. fk 
tűzpiros — 38, 188 
 
tyeptár — 124, 155, 156, 182, 183, 257 
tyúkfül — 15, 41. tk, 33, 219. kép; 137, 149, 187 
tyúkláb — 104, 187 
tyúklábas — (rég) egyszerű összevarrás mintája (Ny). 
tyúkszem — 15, 41. tk, 33, 219. kép; 41, 45, 48, 49, 57, 90, 93, 105, 

137, 149, 181, 187, 260, 265 
tyúkszemes rózsa — 40. kép; 51 
tyúkszemforma — 15. tk, 33. kép 
tyúktollu — 47 
 
ugorka — 68 
ugorkás — 104. kép; 68 
újít — új mintákat varr, új hímzőszálat használ (Np, Mv). 
újítás — megkopott ruhadarab, dísz felújítása (Kp) 167 
ujj — 177 
ujjaz — ruhaujjat felvarr: újaz (Kszt). 
ujjazás: újazás (Kszt). 
ujjnyi — 106, 112, 116 
ület — 1. bőgatya szárai közti négyszögű betoldás (Kal.). 2. kicsi 

hímzett terítő (Kp, Ny, Gyv, Bh, Kf) 42, 46, 106, 167, 186, 255 
ünneplő — (ruha): inneplő (Kal.) 165, 167, 184, 185 
ünneplő pendely — 105 
üti — kiadja a mértéket (It). 
üveggyöngy — (Nd, K, Gyv). 
üvegkékítő — kékítő (minta, rajzolásához): üvegkíkitőü̯ (It) 171 
üvegtoll — 8. kép; 47, 155, 255 
 
vadkecskés — (rég, ritka) őzet utánzó vagdalásos minta (Sz) 96 
vág — 174 
vágás — 1. az a művelet, hogy díszítés céljából elvágják és kihúz- 

zák az alapanyag bizonyos szálait (V, Mé, T, Bt, Sz, Np). 2. a művelet 
eredménye, a kivágott minta (uo.) 19. tk, 152—3. kép; 146 

vágásos — 19. tk, 152—3. kép, 40. fk; 140, 182, 248 
vágásos lepedő — 10. tk, 36. fk; 134 
vagdal— 166, 174 
vagdalás — 97, 146, 167 
vagdalásos — 19. tk. 152—3. kép, 40—88. fk; 95, 140, 159, 168, 175, 

182, 253 
vagdalásos lepedő — 10. tk; 134 
vágó — almásolás kivágásához használt, félhold alakú élű szűcsszer- 

szám: vágóu̯ (Bh). 
vágottas — 19. tk, 152—3. kép, 40—88. fk; 140 
vágottas ág — ágszerű vagdalásos motívum (M). 
vágottas kislevél — (M). 
vágottas levél — (M). 
vágottas lepedő — 10. tk; 134 
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vágottas rózsa — (M). 
vágottas vonó — (ritka): vágottas vonóu̯ (M). 
vakfehéres — (rég, ritka) olyan hímzés, melyet vagdalásos mintaele- 

mekkel díszítenek, anélkül, hogy szálakat vágnának ki: vakfejírës (Va). 
vakvirágos — 100 
valkai — (rég) vállfőminta: vàlkaji (Kf, Gym, Mv). 
valkai papné mintája — 11. fk, 6. szfk; 71 
váll — 33. tk; 146, 152, 177, 194, 251, 260 
vállfő — 31. tk, 199—205. kép; 38, 103, 104, 145, 171, 188, 194, 249, 

259 
vállfőminta: válfűminta (S, Mv). 
vállfőmintás — 8. szfk 
vállfőmintás írásos — 81 
vállfőpárna — vállfőmintával varrt díványpárna: válfűpárna (Jt). 
vállfős — 21. fk; 145, 254. 
vállfős futó — vállfőmintával hímzett, hosszú, négyszögű terítő: vál- 

fűs futó (Kk). 
vállfősing — 31. tk; 100, 101, 102, 103, 145, 168, 171, 184, 193, 198, 

249, 251, 259 
vállfőspárna — 22. fk; 82 
vállpánt — női mellrevaló rátétdísze (Gym). 
vállpántlika — 107 
váltás — 167, 259 
varr — 45, 157, 174, 258 
varrás — 2. tk; 45, 46, 130, 161, 258 
varrásos — hímzett: vārásos (It) 168 
varrásos hányás — hímzett darázs: vārásos hányás (Nd) 109, 184 
varrásvászon — hímzésre alkalmas vászon: vārásvászon (Gyv). 
varrat — mással hímeztet: vārat (Kf, Kk, Nk, Mv) 258 
varratás: vāratás (Gym). 
varratlan — 9. tk; 133, 184 
varratos — hímzett: vāratos (Nm)167 
varrnivaló — 46 
varró — 2. tk; 45, 130, 131, 167 
varróasszony — 45, 167 
varródik: vāródik (Bh, Mk), vāróu̯dik (Va, Bh) 166 
varrogat: vārogat (Fsz). 
varróház — 46, 170, 258 
varrószék: vārószék (Bt, Kf) 258 
varrott: vārott (Bh) 167 
varrottas — 2. tk; 45, 130, 131, 167, 184 
varrottas kötés — 113, 184 
varrottas mellrevaló: varottas mèrevaló (Sz). 
varrótű — 39, 167, 170 
varróvászon — 34 
vasal — 167 
vasaltasing — 30. tk; 145, 167 
vasalting — 30. tk; 101, 145, 156, 170, 254 
vasaltujjú ing — 30. tk: 145, 251 
vásáros kötés — üzletben vásárolt horgolt csík: vásáros kötís (Mv). 
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vasgyűszű — 40 
vastagpapír — kötény hímzése alá tett kartonpapír (Zs). 
vastagvarrás — laposöltéssel varrt motívumok vagdalásos hímzésen: 

vastagvārás (Np) 161 
vastagvászon — 34 
vászon — 131, 158, 174, 176, 247, 248 
vászonbújbelé — (rég) vászonból készült nyári kabát (Mk, Kszt, Jt, D). 
vászoning: vászonying (Bh, It, Ny, Kf, Zs, Gym) 174 
vászonpendely — 105, 174 
vászonsurc — vászonból készült munkakötény (Asz) 174, 183 
vászonváll — 107 
vég — a vászon teljes hosszúságában, ahogy a szövőszékről leveszik: 

víg (Kal.) 186 
végigmegy — hímzést öltögetve halad előre: vígigmenyen (T). 
végvarr: vígvār (K). 
vékony — (vászon) 34, 183 
vékonyvászon — 34 
vendégbojt — ingek hasítékát összekötő zsinór végére kötött bojt: 

vendígbòjt (Asz, Nm). 
vendégcsokor — három pár gyöngyös bojt, melyet a mellre tűznek: 

vendégcsukor (Nd) 188 
ver — 1. keresztfonalat vetélővel átdob (Kal.). 2. vmihez odaütöget 

vizes vásznat, hogy hullámos felületű legyen (Kk, Bh, It, Ny). 
vereshárászos ing — vörös hárásszal hímzett női ing: vërëshárászos 

ing (Zs). 
verestarka — 38 
verő — keresztfonal (vászonban) (Nd, M, Np, Kk, Nk) 167 
verődik: verőü̯dik (F) 166 
vesz: vëszën — 1. ruhadarabot testére illeszt: 2. az alapanyagból bizo- 

nyos számú szálat átölt (Mé, Bt, Gym). 
vessző — 120. kép; 80, 82, 84, 187 
vesszőzés — 24. tk; 87, 142, 161, 167 
vetés — 45. tk, 231. kép; 150 
vetélős — 144. kép 
vetélős bokrétás — 144. kép; 93 
vicsori — 3. tk; 131, 186 
világos — fehérhez közel álló árnyalatú (Kal.) 184 
világospiros — 125 
világoszöld: világozsződ (Kal.). 
villaág — 220. kép; 114, 188 
villás — (rég, ritka) szálánvarrott minta (Kf). 
vinettás — írásos minta: ~ (Kszt), vinëttás (Gyv). 
virág — 110, 111, 112, 114, 115, 124, 177, 178, 187 
virágcserép-kötés — 64. fk; 44 
virágdarázs — 36. tk; 147 
virágférc — virágmintával díszített darázs kötényen: virákfírc (Kk). 
virágkötés — (kötényen): virágkőtís (Kk) 171 
virágos — virághoz hasonló mintájú (Kal.). 
virágosbokor — 229. kép; 252 
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virágosbokros — 229. kép; 252 
virágosdarázs — 36. tk, 109. fk; 147, 255 
virágosférc — virágmintás darázs kötényen: virágosfírc (Nk) 36. tk, 

109. fk; 184 
virágoskötés: virágoskötís (Nk, K) 229. kép 
virágoskötéses: virágoskötísës (Gyv) 229. kép 
virágoslájbi — (Nm) 107 
virágosruha — virágmintákkal hímzett kötény (Nk) 229. kép 
virágosszedés — színes virágmintákból álló darázs szoknyán: virá- 

gosszëdís (B) 184, 251 
virágoz — virágmintákat hímez (Mb). 
virítós — 38 
viselő — 167, 184, 185 
viselő lepedő: viselő lepödőü̯ (Ny) 172, 183, 184 
vistai majoránna — hárászos ing kötésének szélső, a kötést az ujjhoz 

rögzítő motívuma: vistaji majoránna (Nd). 
visszája — 45 
visszahajtó — 111 
visszavarr: visszavār (Va) 169 
vitézkötés — (ritka) zsinóros díszítés (kozsókon a gombház mellett): 

vitészkötís (Va). 
vízbe ver — vásznat vizesen vmihez hozzáütöget v. sulyokkal meg- 

ütöget, hogy hullámos legyen (Zs, Gym, Va, B). 
vízfolyás — 1. kép; 43, 97, 256 
vízfolyásos — 1. kép 
vóc — bőrből készült ruhadarabok varrataiba illesztett bőrcsík: vóu̯c 

(Va) 160 
volga — 37, 112, 265 
vonalzó — minta egyenes vonalainak rajzolásához használt eszköz 

(Bh). 
vonós — (ritka) darázsminta: vonóu̯s (M). 
vőfélykendő: vőféjkendő (Va), vőfíjkendő (B, Kf), vőférkendő (Bh, 

Mk), vőü̯férkendőü̯ (K) 74. fk; 42, 97 
vőfélyes kendő — lakodalomkor a vőfélynek adott, hímzett kendő: 

vőféres kendő (S), vőü̯féi̯rës kendőü̯ (K) 74. fk 
vőfélyi kendő: vőféri kendő, vőféri kendőü̯ (Mk) 74. fk 
 
zabgyöngy — zabszem alakú üveggyöngy (Nm) 171 
zöld — 33, 39, 112, 125, 162, 179, 180, 193, 194 
zöldelés — női mellrevalón a mintákat körülvevő zöld hímzés: ződe- 

lís (Kszt), zőü̯delís (Bh) 243. kép; 167 
zöldközepű galand — középen zöld csíkkal díszített széles szalag: 

zőtközzepü galand (Mv). 
zöld szőrszoknya: zőü̯t szőü̯rszoknya (K) 172 
zúzás — 158. kép; 90 
 
zsebezés — kozsóknak zsebbel való díszítése: zsebëzís (Kszt). 
zsinór — 1. nagyírásos öltés (Gyv, Mk, V, Bt, M, Kf, Kk, Nk, Mv, 

Mé, T). 2. egyenes, csíkszerű mintaelem (Kp, Mv, It, Sz, Nk, Mv, Nd). 
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3. vállfő mintaeleme (Mé, Nk). 4. duplakeresztszemes öltés (B, Va, Zs, T, 
Kp). 5. laposöltéssel varrt hímzéscsík vagdalásos szélén (Sz). 6. ráncot 
rögzítő hímzéscsík darázs mellett (V. T). 7. gyöngyös bojt (Mb, Bh). 8. 
hátul a párta alól leeresztett zsinór (Mv, Nk) 18, 27, 34. tk, 12, 16, 18, 
152—3, 241. kép; 41, 57, 80, 82, 83, 84, 101, 136, 139, 140, 143, 146, 155, 
162, 175, 249 

zsinór huroköltéssel — 13. tk, 16. kép; 136 
zsinóros — 12—3, 18. tk, 16. kép; 135, 136, 139, 140, 260 
zsinóros varrás — 12. tk 
zsinóröltés — 18. tk; 139, 140 
zsinórt húz — írásos hímzést varr (Bh). 
zsinórvarrás — 13, 18. tk, 16. kép; 136, 139, 140, 155 


