
Az alább következő népnyelvi 
szövegeket földrajzi sorrendben kö
zöljük. Így következnek Békéstől 
északra a Tiszántúl, a Felvidék, a 
Dunántúl és Szlavónia magyar 
nyelvjárásaiból való szövegmutat¬ 
ványok. 

N É P N Y E L V I A D A T O K . 

BÉKÉSI NÉPNYELVI SZÖVEGMUTATVÁNY. 

A szegény ember és az óriások. 

Hát ëccër vóut, hun ne vóut, az Óuperencijás tengërën is túl 
vóut, vóut ëty szëgíny embër Elszánta magát, hoty hoty fog mëg¬ 
ílni ezutánn. Akkor elmënt ëty faluba, bemënt ëggy asztalos mes¬ 
tërhë. Kírt ëgy darab dëszkát, hogy ráírhassa, hoty százat ëcs 
csapásra. Akkor fëlkötötte a hátára. Elindúlt a kiráji lak fele. 
Ahogy mënt a kiráj háza víginéi, a kiráj kinkönyököl és olvasta, 
hoty százat ëcs csapásra. Akkor a kiráj behítta, akkor kérte tűlle, 
hogy micsoda embër maga, hoty százat ëcs csapásra. Ekkor el¬ 
monta, hogy ű század bír ëcs csapásra ütni. A kiráj asz monta, 
hogy van neki ëty kápolnája, osz lakja asztat tizenkét ördög, 
nem tuggya kiverni. Aszonta neki, hát ű ki fogja verni, csak neki 
háromheti üdöüt aggyo, hogy ű félerőüssöggyöm, mert lë vany 
gyëngűlve. Asz monta a kiráj : lëhet fijam, szívesën adok ënnëd 
és innod. — Akkor oszt teltek az üdőük takaroson, tehát lëtőütt 
az üdőü, csak ëgy nap va hátra. Mëkhívatta a kiráj, hogy mi 
kël néki ott a maga vídelmire. Asz monta az embër : át fësígëd 
ëty kardot nekëm. Rëndbe van, aszonygya, de mék hozzá a kartho 
viszëk ötven kila húst, két akóu bort, szinte oda a kápolnába. 
Mikor ez mëktörtínt, ejjött az este, jelentëttík, hoty kíszë vannak 
a boral mëg a hússal. Akkor este osz kocsira ültette az embërt, 
és elvitette a kápolna elébe. Bemënt az embër osztán a kápolnába, 
szijjelnízëtt, osz nem látót sënkit, fëlmënt a katédrába. Lëűlt, 
lëkucorgott, hogy várja a továbbit. Majd ëccër üt az óura tizen¬ 
ëggyet, óurát adot neki a kiráj, ojat adott, ammejik ütött. A tizen
ëggyet elkoppantotta. Minygyár jönnek nagy robajjal az ördögök. 
Kezdenek futkosni össze-vissza, hogy idege szagot érëznek. Mëk¬ 
tanálták a húst ézs bort. Akkor asz monták ëgymásnak, hogy ez a 
szag érzik. Akkor osz ne fitettek továp, hanem ettek és ittak a húzs¬ 
búl ézs borbúl. Lassam beruktak. Akkor az embër halgatóuddzot, 
mert mindig lassabban és lassabban vóutak. Ahogy osztán el¬ 
csëndësëttek, az embër lassa lëballagott a katédrárúl. Akkor 
szípen kihúszta a kargyát, minnek egymásutá lévákta a fejëket 
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a törzsrűl, elvákta a nyakát. Akkor osz visszamënt a katédrába ; 
még akkor ne vírat mëg. Ot várta a rëggelt a katédrába, nem 
mert azír lëjönni. Osztán ëccër hajja, hogy dübögnek az ajtóunn, 
mert az ajtóut az ördögög behúszták magok utánn, a kápolna¬ 
ájtóut. Hát jőtt a kiráj kocsissa kocsival, és beűlt a hintóuba és 
vitte a kiráfi lakra. 

Akkor osz kérdi a kiráj, hoty hogy állunk szëgíny embër. 
Akkor monta el az esetët. Aszonta, tizenkette vóutak, mind a 
tizenkettőünek hullaszagok van, elvákta a nyakát a törstűl. Akkor 
oszt aszonta a kiráj : vam még nékëm ëgy váram, három óurijás 
foglalta el. Még asztat kéne kiverni, av vóuna a kíváságom. Lëhet 
fësígëd, de nekëm, én ugyan kifárattam az íffel, mék három hét 
pihenőü këll. Mëgado fijam, aszonygya, a pihenőüt, három hetet. 
Na osz tőütt az üdőü lassan. Majd ëccër az utóulsóu napot elírtík, 
kűd a kiráj ëggy embërt, hogy mënnye fël. Mi hát a kívásága, 
mert hóunap mám mënni këll. Hát bemënt a kirájho, asz monta, 
mi a kírelmëd a magad vídelmire, mi szërszám kël nékëd. Aszonygya 
osz vëgyën nékëm ëgy budlibicskát, ëgyép szërszám nem këll. 
Mëg is vëtte a kiráj a kíváságát. Akkor oz befogatott a kiráj, 
elvitette a várkapuho. Odaírtek a várkapuho. A kiráj kocsissa el
mënt haza, ű pedig rugdosta a vár kapufát. A nagy rugdosásra 
kijött az óurijás. Kérte az embertűi, hogy mit akar. Erez be, 
mer mos má szít akarok nízni, de erez be, mer betöröm a kaput. 
Nahát oszt ű kinyitotta. Beeresztette ; a kapu tövinél minygyár 
mëglátott ëty kis físzket, hát ëty kis pacsirta vóut a físzëgbe. Asz 
hírtelem mëkfokta, zsebre dukta. Akkor asz monta az óurijás, 
nem eresztelek, mit akarsz, mëk këll eléb mírkőüznün nékünk. 
Szóuval hogy mírkőüzzün mëg, kérte az embër. Ammékőün nagyob¬ 
bad bír kijátani. Hát aszonygya, kijács të elép te óurijás. Kijátott 
ojat az óurijás, hogy a fáknak a gajjai töredësztek lë a hangjátúl. 
Akkor mikor ez mëgvóut, hát mos mán aszonygya az óurijás, 
të jössz. Hát az elmënt ëty fűszfabokorho. Mit akarsz, aszonygya 
az óurijás, de mán akkor tekerte a gúst. Én evel a fejemet össze 
akarom kötni, mert ojat akarok kijátani, hogy a të fejed is szíjjel¬ 
hasad. Akkor beszalatt az óurijás a többieknek mondani a hírt, 
hogy mijen embër van itt. — Kiszalatt ëgy másik óurijás. Mit 
akarsz, aszonygya. Aszt akarom, hogy innem pakojjatok. — 
Eléb mám mëgmírkőüzünk, addig innen nem pakolunk. Hogy ? 
aszonygya. — Hát úgy aszonygya, it van ez a buzgány, esz fël¬ 
hajítom a levëgőübe, ëggy óuráig mëgy fëlfelé, ëggy óuráig jö 
lëfelé, oszt elébetartom a lábomat, osz kettéhajlik (— ű mék csak 
mozgatni së tutta a buzgánt, nemhogy fëlemelni). Felhajította 
a buzgánt, ëggy óuráig mënt a fël, ëggy óuráig jöt lë, osz ketté
hajlott a buzgány a lába élinn. Akkor aszonygya, na mos mán 
të jössz. Az embër lëhajlott a buzgányír, alík tutta mozgatni, de 
mozgatás közbe fëleresztëtte a pacsírtát. Micsoda az, ammit el
eresztëttél? Az aszonygya : az ëcsém. Kűdöm, aszonygya, 
az égbe, mert a bátyám az égbe kovács, hogy van-i vasra szüksíge. 
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Akkor fëlkapta az óurijás a buzgánt, hogy ű asz nem aggya. 
Beszalatt a várba, oszt aszonygya a társainak, hogy micsoda embër 
van itt. Én ennek — a harmadik — nem adok hitelt. — Mëgyëk 
kifelé — kérdi a szëgíny embërt : mit akarsz ? Pakojjatok ki ! 
Az nem úgy va, hoty pakojjun ki, eléb mëgmírkőüzünk. Hát 
osz hogy mírkőüzzün mëg ? — kérdi a szëgíny embër. Hát úgy 
mírkőüzzün mëk, hogy akki nagyobbat tut szarni, azé a hatalom. 
Nahát szarjál të elébb — az óurijásnak. Az oszt lëóutta a nadrágot, 
gyűri a gatyát is lëfelé. Na osz nyomja is a ganét kifelé. Hát ű 
annyira nyomta a ganét kifelé, hogy átfokta az útat, a lába köszt 
ne fért mëg a szar, bisztosan nem ëgy litër paszujt ëvët mëg. 
Aszonygya : na mos mán të jössz, nincsen több, aszonygya az 
óurijás. Ez mék sëmmi, aszonygya. Odamënt ëty fáho, kezdi 
nyezsdelni. Mit akarsz, aszonygya : esz kivágom, oszt annak a 
tetejibe mëgyëk, mert én annyit szarok, hogy úszol hazáig benne. 
Jaj Istenem, asz ne tëdd — mer fílt, hogy belefúlad — hanem 
gyere be. Bemënt a szëgíny embër oszt utánna, mind a három 
összetëtte a kezit, könyörök, hocs csak az íletibe ne gázojjon. Nem 
bántalak, aggyatok ënnëm és innom. Attak neki kűkënyeret, 
jakést. Aszonygya : ez nekëm nem këll, nem ijennel ílëk én. Akkor 
hosztak osz kënyeret mëk szalonnát. Hát mos mám pakojjatok, 
mert jóulaktam — a szëgíny ember. Akkor osztán elkűtte az óurijá¬ 
sokat. Elmëntek könyörögve. Még akkor ne vírat mëg. Hát mëg¬ 
víratt osztán ëccër, jött a kiráj kocsissa a kocsival. Kiját, hú 
vaty szëgíny embër — a kocsis kiját, szóull a szëgíny embër: 
it vagyok — a szëgíny embër. Hajdzs be ! Behajtott a kocsis. 
Na aszonygya : van-i kedvet szíjjelnízni ? Van, aszonygya. 
Bemënt a kocsis is. Szíjjelnísztek, akkor kiindúlt mindakettőü 
a kocsiho. Fëlűltek, eroboktak haza a kiráji lakja. Akkor asz kérdi 
a kiráj, hoty hogy mënt vígbe a munka. Ere a : könyörögve 
távosztak el a góulijátok. — Na ha ez így va fijam, mi a kírísëd 
ezír a tëttëdir ? Asz, hoty fësígëd míg ílëk, kikosztojjon éngëmet. 
Rëndbe va fijam. Akkor oszt a kiráj elkűtte az adjatánossait 
a várba, hogy mëg-győüzőüggyö, hogy úgy van-i, ahogy monta 
a szëgíny embër. Bátra járhattak-kelhettek a várba mindëm 
bántóudás nélkűl. — A kiráj osz mëgatta a kíváságát. Ha mëg 
nem atta vóuna, az ém mesém is továp tartot vóuna. 

Elmondta Csapó János 74 é. fm., Békés, 1938 

Debrecen. Végh József. 
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SÁRRÉTI NÉPNYELVI SZÖVEGEK. 

Visszaemlékezések a régi gazdálkodásra, 
agarászatra, halászatra. 

Abba az időübe (1863-ban), mikor learattak, hát az összes 
kereszteket elvitte a vihar, útyhogy az összes öregemberek a mi 
óulungba tüzeltek. De azír ne vóut hatvaháromba szűk esztendőü, 
azír, hogy még marat hatvankettőürűl. De hatvannígynek osztá, 
az újat míg elírtík, akkor vóut a nehíz esztendőü. Útyhogy elin
dúltak vándorolni szekérel, úty kérdesztík egymást : „Mere vóutál, 
pajtás, hunnat hosztad, amit vettél ?“ 

Útyhogy az innet valóuk, konyárijak Szíplakrúl1 hosztak 
búzát. Szekérel, mert ne vóut vonat, még az ény gyërmekkoromba 
jis, Debrecembe ha bementünk, ot láttun vonatot. 

Még abba az üdőübe meg lúval nyomtattak, meg szűrűn a 
lapáttal szóurták, akinek elébb ot vóut a lapáttya, a szóurt, meg a 
szárazmalomba kajszoltak.2 Mégis szeb világ vóut, pedig nehíz 
időük vóutak. 

Ha lejaratták sallóuval a búzát, akkor kívíbe kötösztík, akkor 
osztánn így az udvaronn ige szípen felseprettík, lovat vezetlek rá, 
oszt ot karisztaltunk.3 Ém mek csak mindíg ot rimánkottam, eresz
szenek rá, de csak nem hattak, a vizet kellet vinni. Akkor asztat 
mek kellett fordítni háromszor, villával felrázni, hogy ot maraggyík 
a szem a főüdö. Körűlkarimászták, kihánták rúlla a szalmát. 
Akkor van az a rígi ötfogú vazsgerebje, aval kigerebjélni ja gaszt 
a búzárúl, a lehúszta a naggyát. Akkor összetoszították csomóura, 
a szűrűnek a ety sarkába, a szekére ponyvái teltek, kivittík a kert 
alá, várták, hoty fú a szél, osz falapáttal góurálták4 az Isten áldássát. 

Ott is szűrű vóut nyesve, oszt azonn is szípenn elrendesztík ; 
az erűlvalóu (emberek) az erűsű faluvíge, a másikfelőülli a túsóu 
faluvíge. Még akkor nagyob vóut Konyár, nagyob vóud Derecs¬ 
kénéll is. Még mikor Rákóuci jit vóut, nagyob vóut Konyár. 
Ezerhétszáz hámba is, Istenem, de vóut Konyáron, a konyárdia¬ 
kat, úgy monta, megdícsírte. 

De mán osztán a hetvenes évegbe annyibúi könnyebbedet meg, 
hogy mán akkor szóuróurosta vóut, nem kellet lapáttal szóurni. 
Abba az időüszagba a főüdbírtokos osztájnak minnek lova vóut. 
A marhás ember süvegelte a lovas embert : csak nyomtazsd el az 
ém búzámat ! Mos meg mán a marhás ember nagyobb úr, mint a 
lovas. 

Kurucné : Teccik tudni, abba az időübe é já vóutam. 
Oszt nekem is jel kellet venni az ostort, oszt hajtani ja lovat. Ety 

1 Berettyószéplak, Bihar vm. 
2 Körben forog. 
3 Ide-oda jár, mászkál. 
4 Szór, dobál. 
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kosár búzát attak, oszt azír hajtottam. Ém meg má ríttam, hogy 
vegyík el tűllem az ostort, mer mán én nem hajtom. 

Kuruc: De csak ne vettík, ugyi, hajtani kellett ? 
Attúl kezve, mitűl kezve mekkesztík a hordást, két óurára 

haza kellet jönni. Ha ja fijatal elalutt, osz kísőü jött, kitettík a 
kapufélre a lámpást. Aval csúfolták, hogy nem kőüt fel idejíre. 
A mek csak leütötte, mer hát szígyelte, mi. Naty húzavona vóut. 
Ém még azóuta se alszok meg ety hajnal se, megyek pedig este 
rádijóuzni mi. 

Most felkél, fröstökkor mely ki ja mezőüre, de abb' az üdőübe 
úgy mentek ki má hajnalba. A tengerit úgy vetettík, kézzel, nehéz 
vóut asz kapálni. Ha abba az időübe valakinek szász keresztye 
vóut, mám mindenki gazdajember vóut, meg mék harmadévi búzája 
jis vóut a maktárba. 

* 
Abba az időübe mék szabat halászat, vadászat, agarászat 

vóut, még nekem is agaram vóut. Eccer csak jön ez a Mándel 
Marci, a bírta vóut eszt a nagy bírtokot, monygya idesapámnak : 
„Kuruc pácsi, aszonygya, hoty a mi lejje ki, ere meg amăra, esz 
asz én naty akárom, esz a naty tedd-ide, tedd-oda kutya, e mek ne 
fokja ja nyúlat !“ 

Ez a Mándel Marci meg úgy agarászott, hoty felűlt a lúra, 
aval cílba fokta (a nyulat), oszt úzsgyé utánna, osz mikor mán 
közel írtek, a karikással elcsapta ja nyúlat. Mert a kutyája ugyam 
meg ne fokta, csak ot szaladgált neki ja lába köszt, nem tudott 
odakapni neki (a nyúlnak). 

„Jóu vam, monta jidesapám, akkor ém megyek, de hogy?“ 
Felnyergeltetet neki Marci egy lovat, oszt aval neki ! Jött is a 

nyúl, ez a Marci meg utánna ! A lova addik futott, amík csak az 
agár, a meg futott a nyúl utám, mer nem bírta mekfogni. A lú 
osztá vitte Marcit neki ety kóuróukúpnak,1 a mek csak nízet, mer 
nem tutta mekfogni ja lovat, a kutya meg a lú eggyüt szalattak. 

„Nem úgy a, monta idesapám, nem úgy agarászunk !“ 
Ha leszereltek a lúrúl, elindúltak a határba gyalok, puská

val, kettem, meg a két agár. Monygya jidesapám Marcinak, hogy : 
„Erezd el az agarat, nízzük, mi csinál az agarad a nyúllal?“ 

Eleresztette, osztán ot szaladgált a lába köszt (a nyúl az agár
nak), nem tutta mekfogni, ne vóut kapása.2 

Aszonygya jidesapám : „Nincs kapása az agaradnak !“ 
Akkor asz monygya Marci : „Kuruc pácsi, eressze mán el 

az akarat !“ 
Az agarat eleresztette, osztán a felbuktatta az ű agara előüli 

(a nyulat), osz lenyomta, két ölet felvákta,3 oja jóu agár vóut. 
Mikor meglátta Marci észt az agarat, hogy ot megnyomta : 

1 A levágott tengerikóró kévéi kúpba voltak rakva a tengeriföldön. 
2 Vadászkifejezés : nem tud ta elkapni a nyulat. 
3 Feldob. 
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„Hínnye, mi p... sza mek eszt asz akarat ! Kuruc pácsi, aggya 
nekem eszt asz akarat !“ 

„Nem athatom, mer a fijamé.“ 
Én kapta vóut még a rektoromtúl.1 Reggel kimente vélle, 

felbukkant egy nyúl, odaszalatt, megnyomta. A nyúl csak monta : 
más, más !1 

„Hínnye, fen' egyem mek, te vóutál — mondok — nem más !“ 
Ara világ vóut. 

Még akkor oszt apámék elfogattak három nyúlat az agárral, 
de akkor oszt aszonta jidesapám : 

„Nem lehet, hé ! Elíg vóut, Marci, erugja fa körmít !“ 
Na, amikor elköszöntek, aszonta Marci : „Bemegyek aho a 

köjökhö, megveszem az agarát.“ Még akkor ezek a Mándelék 
nagyon gazdagok vóutak : rudazsba vóut a pízök. Aszonták, a 
csizsmába, a lába alat vóut a bankóunyomóu, minde lípisenn a 
nyomta a píszt. Be jis jött osztám minállun Marci, aszonta : 
,Na te köjök, hogy adod nékem az agarat?“ Aszonygya : „Gyere, 
osztán amijen két örűt választol, a vezérörümet neked adom.“ 
Ém meg aszontam neki, ha jaz összes nyájat nekem aggya, akkor 
se adom az agarat. Abb' az üdőügbe úgy örűltem neki, ha a sze¬ 
kerenn a nyúlat megláttam, szóullottam neki : „Héjja, Lóura, 
amott a nyúl, ni !“ Úty szalattam én is, mint az agár. 

* 

Szabat halászat vóut abba az üdőübe. Van ez a emelihálóu 
még ma jis. Aval halásztak oh a hídnál. Meg azutá jött ez a húzóu¬ 
hálóu, úgy monygyák, ot kötöttík előüsször a mi házunnál. Osz 
ha kötöttík, hát jött ez a Vaskabaji, oszt aszonygya: „Gyertek hé, 
ott a sok hal !“ Kimentek, de bijon nem tutták vóun kihúzni, ety 
szekérel vóut olt, annyi vóut. A vizet még akkor nem szabájoszták, 
oszt amikor megnőütt ez a fojóu, minden ajjat elöntött. It lenn, a 
falu alat halásztunk. Két anyalíket váktunk ot lenn a Búzás¬ 
tóun, osztán beleeresztettük a húszöles hálóut, eggyik rúdat a 
más utánn alányomtuk, a másikom mek kihúsztuk, osz két szekér 
hal jöt ki. Vittüg Debrecembe, de mám Mikepírcsenn az eggyiket 
megvettík. Jöhetett a szekér üresse hazajele. 

Akkor ezek a halász, vadász, madarász emberek — még 
akkor sok vóut ijefajta, oja vóut ez a Vaskabaji is — jöttek, szo 
szóullottak, ahú hálóu vóut, mim mám minállunk is. Ez is hogy 
meglátta a halat, — mer mind asz kutatták-járták, húm mi va — 
hát meglátta a rengetek halat, mér ahun a sok hal va, felnyajja a 
jeget. Úgy mentek osz ki. 

Elmondta Kuruc Imre 79 é. fm. és felesége : Kuruc Imréné 
Kis Eszter 74 é., ht. Konyár, Bihar vm. 1941. 

1 Református kántortaní tó, igazgatótanító. 
2 Hangutánzó szó. 
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Kotlók, csirkék. 

Panaszkodunk, hogy nincsen koraji kotlóunk. Asz monygya 
egy jó ismerőüsünk : „Kicsi az orvassága !“ Ha mán tojt a tyúkja, 
hát aggyunk — aszonygya — neki ojjan tengerit, amit kenyír alá 
tesznek, mikor a kenyírt kiveszik a kemencébűl. Asztat megítetni 
vele, a tyúk megbetekszik, oszt elkotlik. Morzsóukát ítetnek meg 
vele, akkor is elkotlik. 

Ha el akarják verni, megmártyák a kútnál vízbe, meg meg
verik, kikötik, oszt akkor elhaggya a zűllíst, meg nem kotlik. 

Bevarjuk a szemit, amejik, veszünk alá csírkét, osz nem 
fogaggya el. 

Kappant szokás megríszegíteni pájinkába mártot kenyírrel. 
De kotlóuba is teszünk. 

Ha a kotlóu vertyog, akkor harakszík, mer nem szereti, hogy 
a tojáso va; vertyog, mek csíp. 

A tojást pár nappal kelís előüt mek szokták lanygyos vízbe 
mosogatni, hogy gyengéb legyík a haja, könnyeben kikelhessík. 

A kotlóujegyezís ? A kotlóut egyépkíppen nem tudom meg
jegyezni, csak elvágom a farkát, vagy a szárnyát, hogy ez az én 
kotlóum. 

* 
A kiscsírke, ha kikőüttek, megjegyezzük ; elvágjuk vagy a 

sarkát, vagy a körmít. Ez a jegyezís. Hamuba vaty korpába mártyuk, 
hogy a víre el ne fojjík. 

Elsőü héten nem ijen tengeridarát adun neki, hanem köles
kását. Jó erőüs tűlle. Szokták neki a túróut is adni. Asz kísőübb 
is aggyák. 

A kiscsirkét elsőübbet is melek kendőübe tesszük, sudba. Ott 
ük mekszáradnak. 

Ha ja csirke tetves, az ajjára, ahú hál, oda hamut hintünk, 
előüsször az annyát petrouval, petróusvízzel vaty hagymázszsírral 
mekkenik. Szokás sóus téfellel is kenni. Ha ettűl nem múlik el, 
a kicsiket is mekkenni, de csakis nappara, mer ha íccakára keny¬ 
nyük meg, beríszegűlnek a kiscsírkék, osz megdögölnek. 

Szokott a kiscsirke elgémberedni. Asz mek pájinkával, vagy 
ecette mekkennyük neki, mer aszonygyák, akkor köszvínyes a lába. 

Mikor má szíp ölőüre írnek, a szíp jércéjit mekhaggyuk tyúk
nak, a kokassájit, a szípit magnak, a többit kiheríjjük kappannak. 
A kappa fel lehet hasznáni csírkenevelísre, meg leölísre. 

Elmondta özv. Katona Sándorné Horváth Erzsébet 57 é. 
háztartásbeli, Konyár, Bihar vm. 1936. 
Debrecen. Bakó Elemér. 
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DEBRECENI NÉPNYELVI SZÖVEGMUTÁTVÁNY. 

Emlékezés a régi tímárcéhre. 

A cérentszernek többek köszt eggyik elengethetetle szabája a 
vóut, hogy minden évbe Víszkereszt napján tartották a cégyűlíst, 
ami a maji közgyűlíst hejjettesítette. Erre a cégyűlísre nem hívó¬ 
gattak külö, hanem a cémestertűl kiindúló tábla továbbításával 
értesítettík egymást. Ez a tábla eggyik mestertűl a másikho járt, 
eze jelesztík az időpontot, miszerint a gyülís mindíg reggel nyóc 
órakor kezdődött. Mivel még abba az időübe gyűlístermük ne vót, de 
hogy mégis az ég alat pusztán ne legyenek, a gyűlíst ety padlásta¬ 
lan nagy üress ípűledbe, az árúlószímbe tartották meg, ahú juház¬ 
bundágba, meg jól kibélelt csizsmágba gyűltek össze. Mivel a 
cérenlszer szabájai szerint a gyűlíst mindíg nagyom pontosan 
kesztík meg, aki a nyócórás harankszótúl csak ety percet kísett, 
azonnal felírták. Eszt úgy vígesztík, hogy a céelőjjárónak, akit 
szógáló mesternek nevesztek, fel kellet jegyezni az elkísetteket, 
osztán a néfsorbúl a cémester pízbelileg megbírságolta a kíső jövő
ket. Hosszú idejik tartott a gyűlís, mer az előjjáróság nemcsak az 
elmúlt évrűl adot számot, hanem az eggyes tagoknak a sérelmít-
panasszát is mekhalgatták és elintésztík jó móddal. Meg ótán a 
cébe újonnam beálló fiatal remekelő legínyek remegdarabjainak 
a bemutatása, elbírálása is sok időt vett ígénybe. Mer hát nagyo 
szigorúam bírálták el a remekműveket. Ha nem felelt meg valamék 
remegdarab, bijo rövídesen odamonta a cémester az illetőnek, hogy 
„mennyen kend öcsém mék haza, osztán tanújja meg a mestersígít 
jobban, kíszíccsem másikat !“ Előfordúlt, hoty kéccer-háromszor 
is visszaatták a remeket, míg tökíletesen mekfelelőt nem adot be. 
A tímárinas az inasi esztendők után eggy évik köteles vót Debre¬ 
cembem, mint segéd dógozni (novícijus legíny). Ótán a város 
pecséttyível ellátot vándorkönyvet szereszte meg. Ebbe a vándor¬ 
könybe mindenüt beleírták, hoty hol dógozott, mijen eredmínnyel 
és viselkedissel. Ez a vándorlási idő három esztendőnél keveseb 
nem lehetett, osztán ezalat legaláb három kiráji vározsba dógozni 
kellett. Továb marathatot akármennyivel, de ha valaki három évre 
pontosa jöt meg, bijon a cémester úr odavákta a szót : „Tán a város 
alat halgatta kend, öcsém, a harankszót?“ 

Hej, jó vóna, ha a cészokásokat rízbe még ma is fentartanák, mer 
akkor a rend, a tisztelet az idősebbek iránt jobban meg vót, mint ma. 

A cérentszer mekszüntetíse sok kontárnak módot nyútott 
arra, hoty csak bitorolta, de meg nem tanúlta a mestersígít. Így 
letteg zsidógbúl is iparosok, akik nem dógosztak eggy órát sem a 
mestersígen, hanem űzletvezető címín fogattak fel ety szakembert 
(keresztény tímárt), aki vezette annak az újdosűlt iparosnak az 
üzemit. Debrecembe ugyan a cérentszer idejín zsidó, sőt rómaji 
katólikus se vót a tímár cében és más vározsbúl valók is csak 
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magassab belépési díjakkal juthattag be. A tímár cé nagyom büszke 
vót a maga mestersígire. Mer hisz valóság is a, hogy eggyik leg¬ 
erőseb társúlat vót létszámba is, vagyomba is. Hijába vótak a tímá
rok meg a csizsmadiják egymásra útalva, mékse szívleltík egymást. 
A tímárok mindig elvárták a kijáró tiszteletet, mer a tímár mes¬ 
tersígnek nem lehet kontárja. Még a báljaigban is nagyom meg
válogatták, hogy a tímárokon kivűl kiket tisztelnek meg a mek¬ 
hívóval. Az ifjúság tartotta ugyan a bált, de mindig a cé előjjárói¬ 
nak tuttával, beleeggyezísível. A bálok arra szógáltak, hogy baráccsá¬ 
gos, egymást megértő szórakozásba részesíccsík a cé tagjait. A tímár¬ 
legínyek rendesztík a bált, akik mán októberben, novemberbe 
szerveszkedni kesztek a bál mektartása ügyiben. Mer a bál naty¬ 
szabású vót a rígi világba. A bált január második felibe kél este 
tartották. Mindík szerdám, mek csütörtökö. Ez a város legelőkelőb 
szálodájának a tánctermíben, a rígi Fehír Lú-ban fojt le, mej a 
maji Megyehász hejín állott. A bált megelőzőleg kiválasztottak 
mindík kéd derík, ügyes fijatalembert, akiket táncmestereknek 
nevesztek. Ezek etyformán ezüzsdgombos magyar ruhába öltözve 
ezüssarkanytyús csizmában járták fel a cé tagjait és mindazokat, 
akiket méltónak találtak a város közösígíbűl, hogy megjelenísük¬ 
kel, meg díszes mekhívójukkal előb szóbelileg, ótán a mekhívó át¬ 
nyútásával a bálba való részvételre felkírjenek, mekhíjjanak. 
A bál rendezősígíbe vótag gazdák : öreg-gazdák, kizsgazdák. Ezek 
az előkíszűleteket mindíg az atyamester házánál tartották. Az 
öreggazdák bevásárolták a szüksíges dógokat, mivel vacsorával 
vendigéltek meg mindenkit. A vacsorát a kizsgazdák kivarott, 
szípe hímezett sejemkötínyben szógálták fel. Ezenkivűl vótak 
még szógáló legínyek, akik az italokat szógálták fel. Maguk közzűl 
választották a ruhagazdákat is. A bor és sör kiadásánál pedig vód 
bor- és sörgazda. Vacsorára pújkát, kappant, sonkát attak ugor¬ 
kával, céklával, mek hófehír kenyeret, nem ojat mint mámma. 
A bál este hét órakor kezdődött. A táncterem közepire bevonúlt a 
rendezősíg, körbeállott és a zenekar eljáccotta a Rákóciindúlót. 
Akkor a két táncmester a terem közepín egymással szembe felált 
és a zenekar rákeszte a magyar szóllót, eljáccotta ety szakasszát, 
amire a táncmesterek a magyar verbunkost táncolták el. Akkor 
mekkezdődött az első osztótánc. Elősször csak az asszonyokat hítták 
fel a táncmesterek, mékpedig sorba : elébb a cémesternét, másod¬ 
mestérnét, pésztárnoknét, jeddzőnét és utánna az asszonyokat 
eggy-ety hozzáillő tímármesterhez kézreatták. Ótán kezdődött a másik 
strófa. A táncmesterek újra feláltak, táncoltak és jött a másik 
osztótánc a jányokkal, akiket ety-két fordúló utá hozzáillő fijatal¬ 
ember kezíre attak, útyhogy mindenkit néfszerint szóllítottak a 
táncosnőjíhe. Ekkor a harmadik strófára járták el a táncot a tánc
mesterek, majd tapsal kikijátották, hoty szabad a tánc! Akkor 
osztám mindenki kedve szerin táncolhatott. Csárdást, körmagyart, 
francijanígyest meg magyar keringőt táncoltak. Ífélkor vagy másfél¬ 
óra vacsoraszünet vót, ótám megín tánc reggelig, közbe narancsai, 
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almával kínálták az asszonyokat, akik fűkötőbe jöttek a bálba 
soknak vót sejemruhája, különösen a módosabbaknak. Na persze, 
a fányokat is kínálgatták gyümőcsfélível. Reggel hazamentek a 
bálbúi, s még aznap este elűrűl kesztík az egísszet, s a jányok 
osztótáncánál a táncmesterek lektöbször ojanokat szólítottak fel, 
akik rövidese felesígűl is vettík a kézre adot virákszált. 

Elmondta Ormós Gábor 81 é. tímármester, 
Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 34 sz. 1941. 

Debrecen. Pető József. 

HAJDÚNÁNÁSI NÉPNYELVI SZÖVEGEK. 

Az ajándék. 
Két öreg bácsi kint vóut a Ríte, váktak nádat, és ebít közbe, 

mikor mekfőütt a kécceres kása, leültek ebídelni. Odaált elébek egy 
nagy iszonyú zőüd bíka, osz szinte tátogott a szájával, mintha kírt 
vóuna enni. Hát osztán nagyapám asz monta, hogy ű ád neki ety 
kanál kását. A másik ember pedig asz monta : „Ne agy neki, 
mert felállok oszt agyonnütöm.“ De nagyapám asz monta : „Csak 
én adok neki.“ Oszt odalökött egy naty kanál kását és még egy 
másik kanál kását is odalökött és két naty kanál kásád beett. Es 
majd üdőü elteltível elment a nagyapó, vásárra Miskóucra. Be
ment ott ety fogadóuba, kírt ennivalóut és mikor fizetet vóuna, ne 
fogatták el a píszt, sőüt megajándíkoszták pízzel, ety szíp naty kövér 
asszony. S nem akarta nagyapám elfogadni, hogy mír van ez, 
mikor ű soha nem járt ott. Es asz monta, hogy jut-i eszíbe, mikor 
a Rítenn egy nagy bíkának enni adott. Hát osztám monta : „Igenis 
jut.“ „Hát oszt é vóutam az, öreg bácsi és avval az íletemet men
tette meg, ém magának köszöhetem az íletemet.“ És asz kérdeszte, 
hát az a másig bácsi it van-i, aki vélle vóut. Monta, hogy nincs. 
Na akkor asz monygya : „Majd annak is kűdeni fogok eggy aján¬ 
díkot, hogy aggya átal annak a másik emberneg, de csak saját¬ 
kezűleg. De valaki feleszelte, hogy ne vegye magára, hanem lökjík 
rá ety kutyára a ruhát, és a kutyá langot lökött, amír agyonn akarta 
ütni a bikát. Bisztosan csak annyi az értelme. Na ennyibűi ált. 

Reszegi Lászlóné 70 é. fm. Hajdúnánás, 1941. 

Az utolsó vívás. 

Esztet is szegíny ídesanyámtúl hallottam, hoty kint a mezőü¬ 
sígbe vóut. Akkor mek tengeritörni vóutak, törtík a tengerit. És 
vóut annak a gazdának ety cseléggye, ety fijatal ember s leültek 
szalonnasütni fröstökre és a fijatal ember nem akarta enni, csak 
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rettenetes szomorkodot s kérdesztík tűlle az emberek, mír vagy oja 
szomorú, hát egyél, mer dóugozni kel. De a fijú nem akart nyilat
kozni, mír oja szomorú, mert asz monta, útyse tudnak rajta 
segíteni. De addik faggatták, hogy mégis monta, hogy : „Minygyá 
jön nekem az ellesígem. Majd jön egy barna felleg és mikor az 
ideír, lez belőülle egy naty füstözs bika. Ém pedig leszek egy naty 
szőüke bika. És nekűnk mek kell eggyüt vívni és amék így győüz, 
legyűri a másikat.“ Hát asz monygya : „Nekem is ez lessz az 
utóulsóu vívásom és fílek, hogy most elpusztúlok, mert az erőüssebb, 
mint én.“ Hát osztán addik kérdesztík az emberek, hogy nem tud¬ 
nának-i segíteni. Hát oszt a monta, hoty tudnánag, de csak annak a 
fekete bikának az elsőü körmít üssík a gagucs hátújjával, de egyebüt 
ne üssík, se űtet valahogy meg ne űssik. 

És mikorra el lett a beszíd vígezve, ott is lett a füstözs bika. 
A fijú felált és az is let röktönn egy bika. És asztán összedűltek és 
egymázs bírkoszták. Az emberek csak meretten nísztík, hogy mit 
tegyenek, elgázojja űked, de azír sikerűit a körmít ütni. És eccer 
a szőüke bika mekseggeltette a barnát és akkor eltünt. Nem is látták 
az emberek, hova lettek, csak eggyik a másik utá szalatt. És az 
emberek még él sem írkesztík vígezni a fröstököt, csak álmílkottak, 
na még ijet nem láttak. Akkorra ot lett a fijú és kérdesztík, meddig 
zavarta a másikat, s asz jelelte a fijú : „Csak a grájnicig.“ Hát 
akkor osztán ot hatta ű, visszajött. Az emberek osz csak csudál¬ 
kosztak rajta, ű meg rettenetes köszönte a szívessígeket, mert mozs 
bisztos elpusztúlt vóuna, ha nem let vóuna a segíccsíg. 

Reszegi Lászlóné 70 é. fm. Hajdúnánás, 1941. 

Dávid. 
Eggy embernek vóut annyi gyermeke, mint a rostánn a juk, 

még eggyel több is. Hát ety szegíny ember vóut ez is. És a szegíny 
embert elkívánták katonának, háborúba. Sok-sok idejig odavóud, 
de a csalággyárúl nem tudot semmit. Eccer osztám mekszabadúlt 
katonáéktúl, gyöt hazafele. De eccer egy nagy víszhe írt, és azon 
nem tudot keresztűlmenni. Mindenkinek fizetet vóuna, hogy 
vigyík keresztűl, de senki se vállalkozott. Eccer odaugrott ety sánta 
ember ; hát ety sánta ördög ! És asz monta : „Te szegíny ember, 
én átalviszlek, ha nekem adod aszt, amit én kérdezek tűlled és nem 
tudot felírni, aszt ad nekem.“ Hát a szegíny ember gondolkozott, 
hogy mit hagyott odahaza. Mindent felíratott, amit csag gondolt 
a házánál. „Na szegíny ember, én átalviszleg, de amit én kírtem, 
osz nem írattat fel, aszt nekem adod.“ A szegíny ember asz felelte : 
„Igen. “Hát oszt átal is vitte az ördök, haza is ment az ember. 
S asz monta, hogy maj hóunap írte megyek az ígíretír. De mikor 
az ember hazament, szíjjelnízett a csalággya köszt, hát látott egy 
gyönyörű szíp kis fijút s asz kérdeszte a felesígítűl : „Ki ez a szíb 
gyermek ?“ Hát osz monta az asszony : „A mi kis fijúnk, az időü 
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alat születet, mík te odavóutál.“ De az ember elfelejkezet, hogy 
állapotosom maratt a felesíge. Hát az ember nagyonn elszomoro
dott, akarmid beszíltek, nagyo szomorú vóut, a fél szeme mindig 
ríd, de a másik mindíg nevetett. Hát oszt asz kérdeszte tűlle a fele
sige, hogy mír oja szomorú. Hát oszt akkor elmonta az ember, 
hoty hogy járt az ördöggel. „Jaj akkor mitívőük legyünk — tus¬ 
pánkottak rajta, mert — ezír a gyermekír hóunap írte jön az ördög.“ 
Hát az asszony asz monta az urának : „Ne búsúj, majd elbánúnk 
vélle. Majt keresűnk eggy ijeny gyermeket, min Dávid, oszt majd 
aszt aggyuk oda az ördögnek.“ És a gyermek ety csűrhézs bojtár 
vóut. Asztat kerestek és mikor az ördög odajött és szóullod : „Dávit 
fijam gyere“ — kiment és asz kapta a hátára, osz szalat vélle. Mikor 
odaírt, ahova ű akarta vinni, asz kérdeszte tűlle : „Mit látol, 
Dávit fijam ?“ A gyermek asz felelte : „Eget, főüdet, meg a sok 
malacot, hisz mindig itt őüríszte világíletembe a csűrhét.“ Akkor az 
ördög elhajíntotta : „Eriggy, et vóuna meg a fene, te nem az é 
fijg vagy.“ Ment röktö, hogy megy Dávidír. Akkorra meg egy 
bornyúcsordás fijút vettek, asztat vette a hátára. Attúl is kérdeszte : 
„Mit látol Dávit fijam ?“ Az is asz felelte : „Eget, főüdet, meg a 
sog bornyút, hisz mindig itt őürísztem a sog bornyúcsordát.“ 
Mán ekkor osz nagyo haragudott az ördögnek a felesíge, monta : 
„Vím büdös, ne mennyéi Dávidír, ebbűl nem lesz jóu, többet tud
nak, min te.“ És harmaccor is csak írte men Dávidír. De mán 
akkor nem tutták kicserélni, muszáj vóut a gyermeknek az ördök 
hátára ülni. Hát osztám mikor odaírt arra a mezőüsígre, megint 
kérte tűlle, hogy mit látol Dávit fijam ? „Eget, főüdet, meg a főüd 
alatt ety kis jukat.“ Erre asz monta : „Te vagy az é fijam, eriggyél 
abba a kis jugba.“ És mikor bementek a kis jugba, gyönyörű palota 
vóut, sütöttek, főüsztek, terített asztal vóut. Dávidot mektraktáltág, 
de az asztalnál űlt az ördögnek ety szíp jánya, Marcibellának hít
ták. De a kéd gyermek abba a pillanadba egymázsba szeretett. És 
az öreg asszony minygyán észrevette, hogy a kéd gyermek szerelmes 
egymázsba s figyelmesztette az urát, hogy Dávidot távolíccsa el a 
hásztúl, minek vitte oda. 

El akartág Dávidot pusztítani, ojan dóugokat követeltek 
tűlle, ami lehetetlesíg vóut. Asz követeltík tűlle, hogy a lábonnállóu 
búzábúl még melek kalácsot tegyík reggerre az asztarra. De Marci
bella többet tudot mám, mint az annya. Mindig mekkérte, mikor 
kimentek az evízsbűl, hogy mi dóugot hattak anyámék. Hát oszt a 
Dávid nagyg szomorú vóut, a jány asz monta : „Ne búsúj, lesz 
minden, csag gyere é hozzám.“ És ífélbe adot neki ety fütyőüllőüt, 
asz monta neki : „Ebbe fújjál háromszor.“ És reggerre ot lett a 
melek kalács az asztalon. Mikor eszt az öreg asszom meglátta, 
mírgíbe típte a haját, átkoszta az urát : „Megmonta vín kutya, 
hogy ne hozd ide Dávidot, többet tud, min te, elviszi a jányodat.“ 
Másoccor is, asztat is atták neki, hogy ety kosár kása ot van, asztat 
szeggye fel ety szemig, mert halál a fejín. Háromszor belefútt a 
síbba és az is fel let szedve ety szemig. Na de mán ekkor az öreg 
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asszon nagyom mírges lett és asz monta, hogy bejütik a kemencét 
ézs Dávidod belökik. Eszt osztám, mikor mektutta a jány, ezenn a 
jány is nagyom mekszomorkodot : „Mics csinájjak véllet, szívem 
szíp szerelme. Hanem mék teszek ety próubát, mert mán az anyám 
nagyom mírges. Mielőüt még betennének a kemencébe, hát te maj 
mekhalsz. Majd rugdos apám, mek kípe vér, de mozdúlatlanúl 
ájjad.“ És ekkor monta az annya : „Na vín kutya, mán ne viszi 
el a jányodat, megdöglöt, vit ki a szeméddombra.“ „Ne busújj, 
— asz monygya — majd elviszlek én onnan, — a jám monta — 
mire anyámék felkelnek.“ Hát oszt úgy is led, de a jány ám, meg¬ 
viratt egísszenn és a jány mán akkor szokod bemenni segíteni az 
annyáho, de a jány még akkor nem ment. Nem győüszte várni az 
annya és kijátot neki : „Marcibella kej fel mán.“ És a jány akkor 
köpött eggyet és a köp kijátotta vissza neki : „Kelek.“ Másoccor 
mikor kijátott, asz monygya : „Mos mozsdok.“ De a jám még 
akkor se ment és az annya megint kijátotta, hogy mennyík mán. 
Akkor asz kijátotta : „Mos törűlkőüdzök.“ Akkor leugrott az 
annya az ágyrúl és asz monta : „Erity csak, níz meg a szeméddom¬ 
bon Dávidot.“ De mán ekkorra hűlt hejje vóut a halotnak, elszökött. 
Ekkor oszt az öreg asszony neki az embernek : „Megmonta vín 
kutya, hogy elviszi a jányodat. Űj röktö seprűre és eriggy utánnok.“ 
De Marcibella eszt röktönn észrevette az út közbe, ahogy mentek és 
monta Dávidnak : „Na szívem szíp szerelme, jön az apám, mos 
mám mics csinájjúnk. Tudod mit, — asz monygya — é leszek egy 
nagy óucska templom, te meg leszel benne ety kűmíves, és kalapá
csolod, ütöd, vísed aszt a téglát ot, majd mikor ideír az apám, 
kérdezi tűlled, hogy nem láttál-i eggy ijem pár cselédet it menni. 
Te meg mondot, hoty száz esztendeje mijóuta reperálom eszt a rosz 
templomod, de senkit se láttam.“ Ekkor a vín ember mekfordította 
a seprűt, szalat visszafele. Mikor hazaírt, kérdi a felesíge : „Nem 
hozod Dávidot te vín kutya ?“ „Nem, — asz monygya — nem lát
tam, csak egy rosz templomod, benne egy ronygyos kűmíves.“ S a 
felesíge asz monta : „Nem tudod, a templom a jányod vóut, a kű
míves meg Dávid vóut. Erigy röktö vín kutya, osz hozzad, mer 
kitaposom a béled.“ Marcibella megínt meglátta, hogy megyen az 
apja. Megínt monta : „Jaj Dávit, szívem szíp szerelme, megínt 
jön az apám. Hanem mos mán — asz monygya — é leszek ety 
szíp tábla búza, te mek felveszel ety kaszát, osz kaszálgatod. Maj 
kérdi az apám, nem láttál-i eggy ijem pár cselédet.“ És arra is 
asz monta, hoty száz esztendeje, hoty kaszálgattya eszt a tábla 
búzát és senkit se látott. Ekkor megínt visszament a vín ember, de 
mikor meglátta oszt a felesíge, hogy mék se viszi se a jánt, se a 
fijút, hát osztán nagyo szitta : „Megáj vín kutya, mos mán ém 
megyek, nem láttat, hogy a táblabúza a jányod vóut, az az ember 
meg Dávid vóut, aki kaszálta.“ Ekkor az öreg asszon kapot seprűre, 
felvett ety kaskát a karjára és asz monta az urának : „Na megáj 
kutya, meglázsd, é visszahozom űket.“ Az ember meg asz felelte: 
„Visszahozod a sz..t.“ Na de ekkor mán a Marcibella is megíjjet, 
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mikor meglátta az annyát, hogy megyen. „Na lelkem Dávit, szívem 
szíp szerelme, mos mit tegyűnk? É leszek egy naty kerek tóu, te meg 
leszel a közepibe ety hal. De arra vigyász, hogy a közepitűl kíjjeb 
ne gyere és ott is mindík csapkolóuggyál a közepibe. És mikor 
odaírt az annya az nem kérdeszte, hoty ki vagy mi, hanem : „It 
vatytog gyönyörűk?“ És vóut nálla ety horog és avval a halat 
akarta kikapni a vizbűl. De sokáik killóudot vélle, nem sikerűl, 
de eccer mégis a félszemít kikapta, kicsapta a halnak, ézs belelökte 
a kaskájába. Továb mekharagudot küzdeni és ot hatyta űket. De a 
jány észrevette, hogy a halnak nincs félszeme, hírtele felugrott, 
utánna szalatt az annyának. Tényleg a szemit kikapta a fijúnak a 
kaskábúl és egy darap sz..t lökött a hejjíre ézs Dávit szemít mek 
hejjíre tette, osz látott. És mikor az asszony hazaírt, monta neki az 
ura : „Na te gyönyörű, hozod űket ?“ „Nem hozom űked, de leg¬ 
aláp hozom a félszemít.“ A vín ember meg monta : „Hozot te a 
sz..t.“ És mikor vette vóuna ki a szemjít a fijúnak, hát mán akkor 
egy darab gané lett ott. Hát ekkor az öreg asszony nagyom mek¬ 
haragudott és nem is űszte űket tovább. A két fijatal egymásé lett 
és még most is ílnek, ha meg nem hóuttak. 

Reszegi Lászlóné 70 é. fm. Hajdúnánás, 1941. 

Szilágyi László. 

RÉTKÖZI NÉPNYELVI SZÖVEGMUTATVÁNYOK. 

A próféta. 

Vóut eccer Demecserbe is ety próuféta, oja jövendőümondóu. 
Széles Tamás vóut a becsületes neve, Kékrűl valóu, Amerikát 
megjárt ember vóut. Magas nyövésü, szép ety szál ember vóut. Fejér 
lepedőübe búrkolta be magát, oszt ugy járt a faluba, sipka nélkül. 
Ugy nézet ki, mint valami zarándok. Mikor végigment a falun, 
a gyerekek utánnasereglettek, oszt késérték. De ojan nagy vóut 
a becsüllete, hogy nem csufolták, mint más ijefélét. 

Ez a Széles Tamás esténként összegyűjtötte egy jóu cimborája 
házába a falu népet, különösen a fejércselédeket, merhogy ezek 
mentek inkáb. De későubbet az emberek is halgatták. Prédikált az 
összegyűlt embereknek a Biblijábóul. Mindenki, de leginkább a 
a reformátusok, hit neki, és nagyo szerették halgatni. Mer az igaz, 
hogy nem beszélt az rosszat. Eggyik falubúl a másigba járt, oszt 
mindenütt ellátták ennivalóuval. Jóul is ment a sora. Vóutak oja¬ 
nok is, akik a tűzbe is ementek vóuna érte, uty hittek neki, mer 
sokat tartottak a tudományárúl. Vóut ojan ember is, aki aszt 
állitotta rulla, hogy anygyal beszél belülle. Sokakat ebolonditot, 
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különösen a fejércselédeket. Az egész faluba csak arrúl beszéltek 
az asszonyok, hogy mit mondott a próuféta tennap. A munka 
ne fogot senkit, merhogy mind eze rágóuttak. 

Akkor történt csak ety kis kétélkedés, mikor a próuféta 
megjóusolta, hogy nemsokára vége lessz a világnak. Még aszt is 
meg merte mondani, hogy mikor lessz. Aszt monta, hogy ezer¬ 
kilencszáznégybe, szeptember harmadiká jön a világ vége. A falu 
el is hitte neki. 

Ebbe az esztendőübe igen naty szárasság vóut. Ez is segitett a 
próufétának, mer az emberek aszt hitték, hogy Isten igy bünteti 
az embereket. Eggyik napon aszt monta, hogy mindenki késziccse 
sok vizet a kudbúl. Amennyi edénye csak va, horgya tele, mer éjjel 
a viz vérré fog változni. Sokan tettek is el vizet, csak aszt nem tutták 
bisztosa, hogy az edénybe ne fog-e vérré változni a viz, mer errűl 
a próuféta nem beszét. 

Másszor meg ety házba mend be, oszt meglátta, hogy ot kotláu 
ül a tojáso. Asz monygya a gazdasszonynak : „Egyék meg, lelkem, 
a tojást, mer úgyis vége lessz a világnak, nem lessz ideje kikelni a 
csirkéknek. Neki is látott a háznép a próufétával eggyütt, oszt meg
ették a tojásokat. 

Mások meg a disztóut is leölték, azut minden ehetőüt meg
ettek, meg minden ihatóut megittak ety pár nap alatt. 

Eccer meg aszt jóusolta, hoty kénkűves, tüzes essőü fog esni, 
mijelőütt elmúlna a világ. Aszt tanácsolta hát mindenkinek, hogy 
az eresz alá ájjék, merhogy megégeti az essőü. Ige sok ember 
minde hummiját epusztított, meget-megit mindent, még a dinnyét 
is felhuszták a dinnyefőüdrűl, mer ugyis vége lessz a világnak. 

É sohase hittem és nem is halgattam eszt a próufétát. De azér 
másodikán este, mikor kivittem a lovajimat a kanális-partra legelni, 
féltem én is ety kicsit, de gondoltam, hotyha vége lessz a világnak, 
itt is utolér. Hát ahoty kijérek, a lovajim legelészni kesztek, ém 
meg nyugotta ledűllem, hogy aluggyak eggyet. Aluttam is egy jóut, 
de osztám mikor felébrettem, nagy világosságot látok. Naty hirte¬ 
lennyébe én is félni kesztem, mer aszt tuttam, itt a világ vége. 
Eccercsak látom, hogy a Verezsbűl gyön a világosság. Két dohám¬ 
pajta gyullat meg a naty szárasságtúl. Nemsokára kűldött a jóu 
Isten ige szép, csendes essőüt, oszt nem led baj. 

Reggere azomban a próufétának hűt heje vóut. Emenekűlt, 
mer ű maga is látta, hogy nem akar vége lenni a világnak. Jóu 
is vóut, hogy ement, mer agyonütötték vóun az emberek. Azok 
meg, akik az ű szavára minde jóuszágot, apróumarhát megettek, 
italt megittak, ige szégyelték magukat. Szitták a próufétát kegyetle. 
Későübbet uty hallottuk, hogy megénlelen kiment Amerikába. 

Aszt monygyák ezér Demecserre, hogy ety próufétája vóut, 
az is mekszökött. 

Elmondotta Luca János 82 éves fm., Demecser, 1941. 
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Az egyszeri gazda, meg a szolgája. 

Vóut eccer egy gazda, oszt vóut neki eggy igen derék kocsissa. 
Nagyon ely serény ember vóut. Sűrvedésig dóugozot mindég. Ety 
télem, mikor mán a jányok a fonóuba jártak, alikhogy megvacso
rált, minygyám ment a fonóuba, oszt vóut úty többekszer, hocs 
csak reggel gyüt meg. Meksokalta a gazda a mulaccságot, mer 
nem akarta, hogy annyit járjon a legény a fonóuba. 

Eccer is, mikor a legény a fonóuba vóut, a gazda se feküt le, 
várta, hogy mikor jöm meg a legény. Várt, várt jóu darab idejig, 
mán a kokas is kukorékolt, oszt akkor gyüt meg a legény. 

Megvárta, amég a legény lefekütt az istállóuba, oszt nem sok 
időü múlva kiment ű is az istállóuba. Mekkérdeszte a legényt : 

„Alszo, szóugám ?“ 
„Má nem, gazduram“ — monta a legény, mer szégyelte, 

hocs csak mos feküt le. 
„No, akkor jóu va ! Kejjé csak fel, oszt őürjünk ety kicsit, 

mer megyün majd a vágázsba fájér, messzi van nagyo, oszt eleséget 
is kel vinni.“ 

Fekel a legény. Őüröl egész nab, de mán este a vacsoránál 
sokat pőüszikét, merhogy nem alutt. 

Kérdeszte a gazda tülle : 
„Lefeksze, szóugám?“ 
„Nem én, gazduram, mer enézek még a fonóuba.“ 
„Hács csak erigy“ — monta a gazda. 
El is menygyen a legény. 
A gazda is megéntelen ne feküt le, várta, mikor jön meg a 

legény. 
Mikor hazagyütt a legény, úty tet, mint a másnap, oszt 

őürötek egész nap. Este a vacsoránál megéntelem mekkérdeszte 
a gazda : 

„Lefeksze, szóugám ?“ 
„Le !“ — monta a legény. 
„Hát nem mesz a fonóuba ? Eriggy, osz mulass ety kicsit, 

máma sokad dóugoszlunk.“ Így ingerkedet vele a gazda, merhogy 
a legény hencegett a fonóuba, hogy nem alul mán két éccaka. 
Mektutta eszt a gazda, azér akarta ekűldeni harmaccor is : 

Mérges lett a legény, monta a gazdának : 
„Nem menygyek én többet sose a fonóuba !“ 
„Tudom én asztat — így a gazda —, mer láttam, hogy mikor 

jösz meg, oszt én nem hatytalak aludni.“ 
Hát ily tet ki az ecceri gazda a szóugájával. 
Elmondotta Luca János 82 éves fm., Demecser, 1941. 

Debrecen. 
Szerdahelyi István. 
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PALÓC NÉPNYELVI SZÖVEGEK. 

A lólábú legény. 

No halgassatok ide jáonyok, máj mesélëk nektëk. Vóut ëccër 
ëggy özvegyasszony, oszt esz fonóuháozat tartott. Hát jáo jáort 
oda fonni, ötnek vóut szeretőüje, a hatodiknak ne vóut. Ez vóut 
az özvegyasszo jáonya. Az isz szév vóud, de annak ne vóut, oszt 
ige sajnáolta, hogy mindëggyiket kísíri a szeretőüje, osz neki ne 
vóut senki. Asz monta báonattyáoba, hogy őü máon nem báonáo, ha 
lóuláobú legény gyönne is, csak vóuna neki is. 

Máos estve tréfáoláos közbe, kilenc óura táojom bekopoktat ësz 
szép fijatal fijú. Széf fekete göndör gubáoba. Igënyes mënt ahoz 
a jáohoz lëűlni, akinek ne vóut szeretőüje. A többi jáony irígyëlte, 
hogy az őü szeretőüje ojan ige szép. Máos estve is elmënt ojan 
táojba hozzáojok. A jáonyoknak kétës vóut, hogy az mindég ojan¬ 
kor jáor, mëg az özvegyasszonnak is, akinél fonták, hoty sosë 
láossa a láobáot. 

Máos estvére mëkhamusztáok a háosz főüggyét, hogy mëg¬ 
láothássáok a nyomáot, ha mëgye haza. Lóunyoma vóut a fijúnak, 
osz sírt Katika, hogy őüneki lóuláobú a szeretőüje. Tanakottak a 
hat jáony ëgyüt, hoty hoty kéne mëgnézni, hoty hol lakik. Máos 
estvére összebeszéltek, hoty eggyüve fom mind a hat jáony. Ëgy 
gombojagra tekerték, a hat jáo fonaláot. Mikor elmënt hozzáojok 
a fijú, belëfűszték ëty tőü végibe a fonalat, oszt a gubáojáoba szúr¬ 
táok. Elmëntek utáonna, hoty hova mëgyën a fijú. Elmënt a tëmp
lomba, akkor oz behajintottáok a gombojagot utáonna, osz nézteg 
be utáonna az ajtóu, háot hóut embër újaigy gyútogatta gyërtya 
hejjébe, azok éktek. Akkor a jáonyok mëgijëttek, elszalattak a 
tëmplomajtóurúl haza a fonóuháoszhoz. Elmontáok az özvegy
sszonnak, hoty Katinak mije legényë van. 

Máos estve máon a fijú úgy mënt el mëgint, hogy akkor máon 
Katit is viszi mágáoval, szëggye össze a ruháojáot. Összeszëtte a ruháo¬ 
jáot, oszt elmënt a fijúval. Mikor mëntek a temetőü végig, mindég 
monta a fáonnak, hogy : 

— „Félsz-ë, Katikáom?“ 
A jáony asz monta neki : 
— „Hoty félnék, mikor veled vagyok ?“ 
Ëccër oszt ëty sírhoz értek, a sír mëgnyilt, a fijú asz monta: 
— „It van az é háozam, Katikáom, it fogjunk lakni.“ 
A fijú bëment, a jáom behajintotta a batut utáonna, hogy őü 

is mëgyën, de akkor máon a sír bezáorúlt. A jáony onnét szalat 
vóuna haza a temetőürűl, de sehol nem láotot viláogocs, csak ëty 
kis kunyhóuba égët láompa. Oda szalad be. Háto a ravatalon ëty 
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hóut vóut kiterítve. Elbútt az ajtóuszögbe a sarogba. A göndör¬ 
szőürű gubáos fijú utáonna szalatt, az ablakom beszóult, hoty : 

— „Hóutt, at ki az élőüt !“ 
Akkor a hóut fëlemelte a terítőün az ëggyik kezét, mëgi fel

emelte a máosik kezét. Mikor áolni akart lë a terítőürűl, a kakas 
mëkszóulalt. Akkor a jáom mëgijet, hazaszalatt, ijettébe máosnap 
mëkhalt. Az annya nem tudot velë mi csináolni, hogy në tuggya 
mëk sënki, eltemette, beáosta a temetőüáorogba. A göndörszőürű 
gubáos fijú mindék csak mënt az asszohosz, hoty hova tëtte a jáo¬ 
nyáot, aggya előü. Mindég tagatta, hogy őü nem tuggya, hol van. 
Ëccër ëty fejetle fakanáol előüugrott a táolazsbúl, mëkszóulalt, 
hoty: 

— „Küszöb alóul vitték, 
Temetőüsáondzba tëtték.“ 
Asz montá a fijúnak. A fijú elmënt keresni, de nem taláolta 

sëhol së. Hanem oszt elgyött a tavasz, oszt ige szép viráog nyőütt 
a temetőüsáondzba, de ojjat még nem láotot sënki së. Áora mënt 
ëty kiráojfi a szóugáojáoval, igëm mëkteccët neki a viráog, még őü 
ojjat nem láotot sohasë. Monta, hoty szakíjja lë neki a cseléggye. 
De nem tutta, mer nem szakat lë sëhoccsë a viráog. Asztáon elmënt 
a kiráojfi lëszakítani : neki má lëszakatt. Hazavitte, oszt a szo¬ 
báojáoba tëtte ëty puháorba. 

Ëccër ëgy vendékség vóut a kiráoj udvaráoba, pëcsënye, bor, 
sütemé vóut az asztalon. Vacsora utáon a viráog ëggy ige szép kis¬ 
asszon képibe lëgyüt vacsoráozni. A testőür megláotta, aki a kiráojfit 
őüríszte, osz mëgmonta a kiráojfinak, hogy a viráogbúl ëggy ige 
szép kisasszo lëtt, osz vacsoráozott. Vacsora utáo visszamënt, osz 
viráognak váoltozott. Máos alkalommal mëg nem hattak neki az 
asztalo sëmmit, háot akkor panasszal monta, hogy itt ëttek is, mëg 
ittak is, neki mëg nem hattak. 

Máos estve vacsora utáom megi hattak neki az asztalon ënni¬ 
valóut, oszt a kiráojfinak a láobáora spáorgáot kötött a testőür, 
azzar ráontotta mëk, hogy a jáon në vëgye észre, ha ébreszti a kiráoj¬ 
fit. Mikor hozzáofogott a jáo vacsoráozni, mëkhúszta a maddza¬ 
got, osz fëlébrett a kiráojfi, osz mëkfokta a jáont, az mëg azonnal 
kígyóunak váoltozott. Azutáon asz monta neki, hogy : 

— „Ojja légy, mint eléb vóutál !“ 
Akkor mëgim békáonak váoltozott. Harmaccorra mëg viráog

nak váoltozott, amije vóut a sifonon. Azutáom mëgin kérte, hogy : 
— „Ojja légy, mint azelőüt vóutál !“ 
Akkor lëtt osztán ëty szép jáom belőüle. Akkor elkeszte a 

síráos, hogy őü úccsë élhet velë, mer ëggy eláotkozot legénnek vóut a 
jegyëse. Több időükig ot vóut őü a kiráoj udvaráoba, de a kiráoj 
fija mindék csak arra készërítëtte, hogy esküggyöm mëg velë. De 
nem akart a kiráojfi kérésének engedni, hotyha őü mëgesküszik 
izs, de az őü vőülegényë őütet mëgöli. Azzal bisztatta a kiráojfi, 

http://beszou.lt
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hogy az összes katonasáogáoval őüríszteti, de neki nem lehet semmi 
báontóudáosa. 

Engedëtt oszt a kiráojfi kérésének, elmëntek az esküvőüre. 
A kiráoji palotáotúl a tëmplomik két sort áolt a katonasáog, ak kösz 
mëntek el. Mikor mëgesküttek, kigyöttek a tëmplombúl, a göndör¬ 
gubáos elsőü vőülegényë kívël váorta a tëmplomajtóuba, oszt ot 
széjjelszakította a mënyasszont. Asz monta, hoty : 

— „Háorom év óuta kereslek, ha az enyém nem lëttel, de 
máossal së foksz élni !“ 

Fóris D. Erzsébet, 44 é., Szuhogy, 1941. 

A hétfejű sárkány. 
Vóut ëccër ëggy özvegyasszony, ennek vóut háorom gyerëke : 

két fija, mëg ëgy jáonya. Ëgy rëggel mënt vóuna a két fijú száon¬ 
tani, de ne vóut kënyerëk. Asz monta az annyok, hogy maj süt 
nekik láong előüt láongost, oszt elkűdi Mariskáoval. Rít Mariska, 
hogy őü nem tuggyd nekik elvinni, mer nem tanáojja mëg őüket a 
hatáorba. Asz monta a nagyobbig báottya, hogy őü maj mëg
jëgyëzi, hogy mére lësznek, ëggy ekefogáos tësz, oszt azom mënnye 
végig. De itt a kis jáony eltévet, mer máozs baráozda is vóut előütte, 
asz mëg a hétfejű sáorkáon csináolta. Ám mëg bevezetëtt ëgy nagy 
erdőübe, ahol a hétfejű sáorkáo lakáosa vóut. A jáont elvezette a 
hétfejű sáorkáom, mer sok szoba vóut, minde szobáoba sok arany, 
ezüs, mëg mindeféle sok élelmek vóutak. Ëty szobáoba nem engette 
be, mer abba hóuttak vóutak. Mindég rítt a kis Mariska, hogy 
ëccër őüt is mëk fogja ölni, oszt odatëszi a többi hóuttakhoz. De 
őüt nem báontotta, ha mëkhatta a háoznáol, hogy ügyejjë fël 
mindëre. 

Máosnap mënt a báottya keresni. Az is adaért, ahol a kis 
Mariska el vóud záorva. Bekopoktatott. Mariska maga vóut 
othon. Asz monta neki, hogy ide hijáoba gyöttel, mer innet soha 
nem mész haza édësanyáothoz. A tekenőü aláo rejtëtte, mer gyött 
a hétfejű sáorkáony, oz zúgott az erdőü. Mikor bemënt a lakáozsba, 
asz monygya, hoty : 

— „Hű, de idegëm bűz van /“ 
Akkor asz monygya Mariska, hogy : 
— „A sóugrogy gyütt.“ 
— „Akkor hídd előü, hogy vacsoráozzunk ëggyütt !“ 
Mikor előügyött, akkor a hétfejű sáorkáony az asztarra tët két 

vasvakaróut, mëg begömbörgetët két hordóu bort. 
— „No mos, sóugor, az ëgy vakaróu a tijed, mëg az ëty hor

dóu bor, osz mënnyüng birkozni.“ 
De őü mëk së bírta mozdítani a vakaróut, nem hogy mëgëtte 

vóuna. Ity háot akkor nem mënteg birkozni, hanem lëváokta a 
fejét, oz betëtte a tizenkettedik szobáoba a testét is, fejét is. 

Az édësannya máon nem győüszte váorni, mëgint elmënt 
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a máosik fijú, annak is ugyanúgy lëtt a kimúláosa. Nem marat 
háot neki ëgy gyerëke së. Elmënt az erdőüre fáot szëdëgetni. Kérte 
a jóu Istent, hogy aggyon neki egy gyerëkët, ha, csak ojjat is, mint ëgy 
zőüd levelke, aki vígasztalgatnáo. Akkor egy zőüd levelke beugrott 
a gelebébe, őü aszt onnan kihajintotta. Mëgim belëugrott, asz monta, 
hogy arra kérte az Istent, hogy aggyon ëggy ojjany gyerëket, mint 
ëgy zőüd level, akkor në hajincsa el. Azutáon őük othon ëggyüd 
dóugosztak, osz monta, hogy őü elmëgyëm mëkszabadítani a háo¬ 
rom testvért. Nem akarta az annya ereszteni : 

— „Nem ijjenëk vóutak a të báotyáojid, mék së szabadítot¬ 
táok mëg Mariskáocs csë, minek mënnél të ?“ 

De ázér őü kikövetëlte magáonak az útravalóut, oszt elindúlt 
ugyanazon a baráozdáon, amin a báottyaji. Beért abba a nagy 
erdőübe, tanáolt annak a közepén ëty kútat, mëg ëggy öreg embërt. 

— „Jóu napot aggy Isten, öreg báotyáom !“ 
— „Szóut hallog, de embërt nem láotok !“ 
— „É vagyok ëgy zőüd levelke, it van kéd báotyáom, mëg 

ëgy jáontestvérëm, őükegy gyöttem kiszabadítani.“ 
Erre asz felelte az öreg báocsi : 
— „It van ez a hét máozsáos ostor, ha pattantani tucc velë, 

bemëhecc.“ 
Felvette az ostort, mëkháormasztatta, ojjanokat pattantot velë. 

El is mënt a hétfejű sáorkáonnak a kastéjáohoz. Az ablakon nézët 
ki Mariska. Köszönt neki : 

— „Jóu napot aggyon Isten !“ 
— „Ággyon Isten ! Szóut hallog, de embërt nem láotok.“ 
— „É vagyok ëgy zőüd levelke, akit az anyáom kérésére az 

Isten adott. Elgyöttem, hogy mëkszabadíccsalak titëket.“ 
Mariska beeresztëtte, de nem sok időü múlva megérkëzëtt a 

hétfejű sáorkágny. 
— „Fű, de idegëm bűz van !“ 
Asz mongya Mariska, hogy : 
— „A testvérëm a zőüd levelke, az gyött ide vendékségbe.“ 
Háot akkor az asztalhoz ültette, odatett egy nagy vasvakaróut 

magáonák is, mëg neki is, begömbörgetët két hordóu bort. A zőüd 
levelke mëgëtte a vasvakaróut, behajtotta a hordóu bort : 

— „No, mos máony gyerüng birkozni !“ 
A vas-szírőübe, ahol birkosztag, beváokta úty, hoty csak a 

fejë marat ki a hétfejű sáorkáonnak. A hat fejét lëváokta, akkor 
kikérdezgette tőülle, hoty hol van az őü báottyaji. Mëgmagya¬ 
ráoszta, hogy a tizenkettedik szobáoba van. Van ëty katuláoba 
zsír, a nyakáot mëkkeni velë, a fejét ráotëszi, lehejjën a száojáoba, 
oszt élni fog. 

Bemënt, mëkkenëgette a zsírral, ráotëtte a fejëket a testëkre, 
belëlehelt a száojogba mind a kettőünek, oszt életre gyüttek. Akkor 
kimënt, lëváokta a hétfejű sáorkáonnak a hetedik fejét is. Így össze
akoltak temérdëk aranyat, ezüstöt, osz mëntek az annyokhosz 
haza. Megörűlt az annyok a gyerëkëknek, mëkháozasodot mind a 
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két fijú ëccërre, ojja lakomáocs csaptak, hoty két hétik tártot, hét 
orszáogra szóulott a hírë. 

Özv. Hermán Istvánné, 64 é., Szuhogy, 1941. 

Debrecen. Varga Lajos. 

Hogy járt L. ángyo Szombatban. 

It történt a natyhaború alatt. Nem lëhetëd bakancsot kapnyi. 
L. anygyo jart-kelt, hol tudná bakancsot szërëznyi. Szambadba 
jart (Rimaszombatban), tudakolóudzott a katonaktó, nem adna¬ 
nak-ë bakancsot kënyéré. Elsőü jaróujan kerűt neki. Kapot bakan
csot ëty fëkënyéré. A katunak bísztattak, hocs csak vigyek mék 
kënyëret, mire fëlmëgy, gyűtönek mét töb bakancsot összë. Mëbbe¬ 
széték, hogy a patakparton ëty ferehelyën ( = félreeső helyen) 
ëty szërdai nap délutan varja őköt. — Örölt anygyo, hoty kapot 
bakancsot. Hazahoszta nagy örömvei előüsször. Monta, mikor 
hazagyöt L. anygyo : „Hallyatok-ë, forgóus-kopogóus, majt hozok 
ma em bakancsot nektëk. Ha ëty sütet kënyëret elviszëk is, töbre 
mënëk, ha bakancsot vëszëk értë, osztan a bakancsot mëg eladom 
pézé.“ 

Masszor is útnak indol L. anygyo. Fëlkötöt ket náty kënyë
ret, hogy majd ëty-ëty fekënyéré kap ëty-ëty par bakancsot, hogy a 
ket egész kënyéré kap néty par bakancsot. Elindolt L. anygyo 
gyalok Szombadba ; csak úty csattogot, pattogot, suhogott a szok
nyaja allya a sartó-vísztő a labaszaraho ; a bokajat mëv vertë a szok
nyaja szegéssi. Örömibe el së faratt a nagy úton magaba, hogy 
majd lësz ma sok bakancs. Úttyaba azon gondolkozot, majt keres 
mém masütt is helyet, ahol kap kënyéré bakancsot. Mëgérkëzëtt 
anygyo Szombadba. Varja a mëbbeszét helyën a katunakot. Mëgy¬ 
gyöttek a katunak, mëg is alkuttak a bakancsra. A kënyérre ketten 
vóutak, a bakancsot lë së tëtték, „hogy mutassa a kënyëret“. Ki¬ 
bonytya a batujat L. anygyo. Ëggyik kënyëret ëggyik katuna fogja, 
a masikot a masik katuna fogja. À ket katuna összënézëtt. Alóu 
mars ! Atugortak a patakot, elszalattak. L. anygyo mëg a patak
parton maratt. A patakon nem tudott atmënnyi. Nagyétten ( = nagy
ijedten) összëkapta az üres tarisznyajat, lës-fël szalatt a patak
parton, hurigatfa-jajgatfa veri a tenyerit összë : 

„Jajj, jajj, fogjak mëg, elvitték a kënyërem mëg a bakan
csot is.“ 

Nem vóut sënki, mër ferehelyën vóut, mëg ő ot nem jart soha. 
Nem is mert soka hurigatynyi, fét, hogy mëhhallya ( = meghallja) 
a rendőür, oszt őt fogjak el. Gond üttë L. anygyot. Körőjarta a 
kaszarnyat, hathd kisül a ket katuna, mër ő aszt mëgösmeri a többi 
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köszt. Ot vart L. anygyo napestyig. Nem sült ki a katuna sëhonnan. 
Kigyöt Pafalaba hanyi ( = hálni), hogy ott elbeszélyi az esetët. 
Majd masnap, vígyazza a katunakot, ha rukkolnak, mër ő mëg¬ 
ösmeri kösztök. De nem ösmertë mëg a katunat. 

„Jajj, jajj, forgóus-kopogóus, üresen kël hazamënnyi; no a 
kalyika gyöjjön arrd a ket katunara!“ 

Hazagyöt L. anygyo nagybúsan, üresen, farattan harmad
napra. Ma az udvaron összëcsapta a kezit : 

„Jajj, jajj, még íty sosë jartam. Ket katuna becsapott.“ 
Kerdëszték tőle, hocs csapta be a katuna. 
„Mës së gondoltam, felfoktak a kënyëret, a bakancs is nalok 

maratt, atugrottak a patakot, elszalattak, em mëg a patakparton 
marattam. Tuggyatok, oszt mëhhagyom még a maradalyomnak is, 
katunaval në közösköggyék soha sënki. Mos ma asz monthatom, 
hoty së kënyërem, së bakancsom.“ 

Azutan a faluba fëlkapot szóu lët, hogy : „në mënnyetëk 
Szombadba, mër becsapnak a kdtunak, mind Barna L. anygyot. 

Csirke Franciska, 46 é., háztartásbeli., Óbást, 1941. 

Az Andris szigarillója.1 

Mikor Andris ollyan sűdőü suhanc vóut, kezdëtt a falu közé 
jarnyi, oszt ma cigaritazott is. A nagyob legényëk közőü mëg a N. el
vëttë tőle (t. i. a cigarettát). Andris mëh haza szalat nagyríva, 
hogy: 

„Ányam, gyöjjék, elvëttë tőlem a N. a cigarëtat !“ 
Az annya lëmënt a Bence hazokho, ahol a legényëk összë 

vóutak gyűve. Aszonygya a N.-nek : 
„Te, te, Csima te, ad vissza Andrisomnak a csingilingóu¬ 

jat !“ 
Andris mëg aszonygya, hogy : „Nem csingilingóu az anyam, 

ha szigarillóu.“ 
Akkor mëgént monygya, hogy : 
„Te, Csima te, add idë az Andrisom csingilingóujat !“ 
Csima mëg aszt monta, hogy ; 
„Nincs ennalam a csingilingóuja.“ 
„A rosz nehessék törjön ki, úgy-ë elszítad ma ?“ 

* 

Ëccër, mikor a tóumëgët kapatóunk, arra mënt ëggy óutóu. 
Naty sar vóut, oszt elakatt. Hat segíccsék këllët vóuna neki. Aki 
mëllatta, messzërőü is odaszalat. Andris is mënt vóuna a segícs¬ 
cségire, de az annya kijabat utanna, hoty : 

„Te, Andris te, në mënny oda, mër fëlírjak a neved, oszt 
mëttóudod ëggy utval (t. i. ha idézést kap).“ 

1 Cigerettája. 
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De Andris, elmënt, osz szërëncses lët, mër a kolbaszt ki¬ 
hantak az óutóubóu (t. i. azzal volt megrakva), ők mëg összë¬ 
szëtték, mëf fëlőüra mé pészt is kaptak. Mikor visszamënt, monta 
oszt Andris, hogy : 

„Úgy-ë, anyam, nem irtak fël a nevem?“ 
„Nem is azé montam en, csak azé, hoty kapallyóunk. Et 

tudva (ezt tudván) még en is elmëntem vóuná.“ 
Csirke Franciska, 46 é., háztartásbeli, Óbást, 1941. 

Sz. mamáról. 

Sz. mama szokja beszényi, hogy minyőü lyany vóut ő. Pusztan 
laktak. Mellettëk ëgy masik úri csalad lakott ; ott is vóutak lyanyok, 
de azokocs csak kisasszonyoknak hítak, Sz.-ékot mëg úri kisasszo
nyoknak. Hat ëccër mëkkerdëszték a lyanyok az apjoktó, hogy mé 
nëm híjjak őköt is úri kisasszonyoknak. 

„Hat azé lyányom, mër Sz.-ék nemesek, de mink nem.“ 
Hogy minyőü szép lyány vóut ő, őt ëlvëttë vóuna ez mëg az is 

(t. i. így beszélte mindenkinek), de az apja nem atta, csak S. úrho, 
mër ő nemes vóut, de a többi nem. 

Ëccër ot vóutam nalok, hat elkezgyi oz beszényi. Aszonygya, 
hogy : 

„Tudod-ë fijam, nem szoktam sënkivel veszekëgynyi, de ha 
hazagyön N. fija katunajéktó, annak lërakom jóu (megmondom 
neki jól, összeszidom), hogy mit mondott ez ő apja Azé, hogy 
nekik malomjok van, nem úgy lësz mindën, ahogy ők akarjak. 
Mër ez a haz úré vóut, úr lakja, úré is marad. Enyím fijam, ha 
nem lakja is, de més së aggya el soha, mer ő eszt mëttartya mindé 
maganak.“ 

Kerdëzëm osz tőle, hogy mé sziggya összë annyira. 
Hat monygya, hogy N. bacsi beszétë ma, hotyha Sz. mama 

mëhhal, a fija majd elaggya a hazat, ő mëm majd mëvvëszi. — 
Sz. mamanak mëg ez a filibe mënt, oszt ő ezé nagyom mëhhara¬ 
gudott. 

„Hogy az nem lësz paraszté soha, mër az úré vóut, úr lakja, 
úré is lëssz.“ 

Most ő arra gyűt, hogy az ambittyat, konyhajat lëtéglasz¬ 
tattya, kivërrőü-belőürőü (kívülről-belülről) kipucoltattya, marha¬ 
óulat mësz szénket csinatat, mindënt rendbehozat, mind valamikor 
vóut. 

Van Sz. mamanak ëggy időüs lyanyszolgálóuja M. A nyaron 
ëccër főüszték a szilvalëkvart. Hat sorba kavargattak ők aszt : 
a mama, a kisasszony mëm M. De M.-nek nehezire esëtt a fazékho 
száládoznyi. De mënnyi këllët, mër kűtték. 

„Mégallyatok, gondolta magaba, kitëszëk mos veletek, tudom, 
hogy nem kűttök oszt feléjë së többet. Kavargatom szépen, azutan 
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mëg az ëggyik óudarra is mëg a masik óudarra is kitaszítottam ëcs 
csomóu lëkvart.“ 

„Jajj, jajj, kijaba a kisasszony, csak ereggy innen M., mër 
të akkor mind kitaszigalod.“ 

Marcsu mëg oszt ëggy jóut nevetët rajtok. 
Kovács Anna, 18 é., háztartásbeli, Óbást, 1941. 

Beszélgetés a szövésről. 

Anyam font nekëm tizenhat feassóut. Ebbőü köt nyistët : 
tizënnégyeset is ëty parat mëk kilenceset is ëty part. Nyist ketfelë 
van : vak nyist mësz szëmes nyist. Nem tudom, emlékszël-ë ra, 
a vak nyist ollyan mind a nyóucas (az alakja, mintája), a szëmes
nek mëg ollyan kis karika, kis szëm van a közepibe. A szëmes 
nyizsbe jop szőnyi mind a vagba, mër a könnyebben mëgy a 
fonalon. 

„Monygya csak, komamasszony, mënnyit vethetnék abbóu a 
szasszabóu (száz szál, egység a motollálásnál) mëllyékit, úty hogy 
bellyi is ábbóu lënnë.“ 

„Körőbelőü nëgyven rőüföt vethet belőule, komamasszony. 
Tizënnégyezsbe majdnem ëlyfurman kel mellyékinek mëb bellyi¬ 
nek. Tizënkettezsbe töp kël mellyékibe, mër a vaszony keskënyebb.“ 

„Hat kilencezsbe hoty szoktak magok vetynyi ?“ 
„Úty komamasszony, hotyha van harmincöt paszma, abbóu 

ma kitelyik harmincöt rőüf bellyi, mellyéki.“ 
„Hát az apróuszöszt hoty szoktak ?“ 
„Nyóucazsba vaty hetezsbe. Nyóucazsba csak úgy vetyik, 

ha a java apróuszöszt kiszëgyik ; külömben, ha összëfonnyak a 
roszfal (=rosszal), könnyen kitöri a borda fogat. A rosszabbat 
inkab belëbellyük. Em mëg úty szoktam, hogy a java apróuszöszfel 
bebellëm a masotkat, hoty hosszab lëgyék a vaszony. A rosszát 
mëg hetes vágy halozs bordaba szövük kompérozszsaknak vagy 
ronygyvászonnak. Igász, hoty magamnak ronygypokróucot is mindé 
job bordaba szövök, mër úgy jobb a vaszony, több idejig eltart. 
Hallottam ma, hogy zsaknak-valóut fejibőü (finomabb fonálból) 
szőnek, hocs csinosab lëgyék.“ 

„Em mëg a fejibőü valóu vasznat mindég elraktam a lyanyok
nak. Abbóu szaptam oszt nekik mindënt, mikor férhëmëntek. 
Bijony, ha most is úgy lëhetnë pammutot kapnyi, mind valamikor, 
sok szép vasznat tudnék szőnyi.“ 

Csirke Franciska, 46 é., háztartásbeli, Óbást, 1941. 

Debrecen. Kovács István. 
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SZÖVEGMUTATVÁNYOK A MOSONMEGYEI 
SZIGETKÖZI NYELVJÁRÁSBÓL 

Kisbodaki csali mese. 

Ëccër, ammikor ém még oja jó bajszos legé vótam, a jidis¬ 
apám mëg oja lóti-juti gyerek vót, ékűdött engëm négy ökörre 
szántonyi. De ebbű ja négybű ketlő nem vót a mijenk, a másik 
kettő mëg ippem másé vót. Ammind barázdágotok, szántogatok, 
etörik a ustornyelem. Ejnye há, gondúkodok magamba, mics 
csinyájok ? Mire visszamëntem, há a ustornyelembű ëgy nagy 
jegënyefa lëtt, de oan nagy, hogy nem látok fő a tetejibe. Gondúko
dok, gondúkodok, lëssz-ë jezën ustornyél ? Annyira másztom, 
annyira másztom, mig benne jëgy likat talátom, abba a ligba mëg 
jegënyefijak tanyásztok. Továb gondúkodok magamba, hogy mos 
má mics csinyájok ? Beleszurtam há a öklömöt, as se gyül ki ; 
beleszurtam a fejemët, as se gyüt ki. Gondúkodok magamba, no 
má most mics csinyájok? Hazajutottam, idisapám ippen ekeszte 
a sirást. Ém mëg a fejszéve kiváktom a fejemët a ligbú, a jegënye¬ 
fijakat a fogam közé szëttem, azok mëg eberrentek velem. Annyira 
vittek, annyira vittek, hogy a Vöröstengër közepibe értünk. Gondú¬ 
kottam magamba, hogy mos mics csinyájok ? Bárcsak vóna nálom 
ëgy maddzag, de en nem vót. Hanem talátom a puruckám zsebibe 
ëty kis korpát, abbú hama-hama maddzagot csinyátom, lejerësz
këttem a tengërbe. Ere ja tengër két ódala annyi halat öntöt ki, 
hogy a kösség valamennyi szekeri se birták eszállittanyi, de ott 
futkározott ety cigánygyerëk pőrére őtözve, nos am mind a keblibe 
röjtötte, hazavitte, mëksütötte, mëgëtte. Eddig va, ippen így vót ! 

Elmondta Szúnyogh Márton 59 éves fm., Kisbodak, 
Moson vm. (Szigetközi nyj.) 1940. 

Tréfa. 

Hëdërvárott járlom águsztusba. Beűtem a kocsmábo ety 
fröcsre, nagy vót a foróság. Odaűt hozzám ëggy atyafi, kapatos vót 
má, valami szörződést tëtt, ara jittak többekënn. Kérdi tűlem, mi 
ujság a szigetëgbe ? Mondok neki, árott a Duna, nagy viz vót, 
nos most osztá sok a férëg, csipnek, mind a fene. Kérdi tűlem, 
miféle férgek, csak nem szunyogok ? De jazok bizo, mondok neki, 
osztá rémísztő nagyok mék tetejibe ! Tëszëm aszt : Bodakonn akad 
akkora szunyog is, mind jó magam. Aszonygya : ijent má në 
monygyak nekije, ű eszt e nem hiszi ! Há fogaggyunk ëggy átolag 
borba, hogy vam Bodakonn akkora Szunyog is, mind jó magam ! 
Fogaggyunk, — aszonygya. 

Tanukat hiftam, azog bizonyították, hogy ém vagyok a bodaki 
Szunyog. Mëkfizette a átolag bort, mëgittuk. Igën nevettek az embë-
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rëk, ű mëk folton csak aszt hajtogatta, hogy : éjnye, mennyire 
lúvá tëtt engëmet ez a Szunyog ! 

Elmondta Szúnyogh Márton 59 éves fm., Kisbodak, 
Moson vm. (Szigetközi nyj.) 1940. 

A barátföldi kincsek. 

A libënyi feketebarátoknak, nem messze tűllük, a Barátfőt¬ 
pusztánn is vót klastromuk, régësrég, de ja törökök epusztitották. 
Beszéllik, hogy a vót klastrom helin, a főd alatt, nagy bótozatos 
pincék vannak, a pincégbe sok kád, mek hordó teli van arannya 
mëg ezüstte, de sënki nem tudott hozzájuk férkőznyi. 

Eccer osztán, eggy juhásznok a kutyájo mëg akart kőkeznyi, 
nos gödröt kapart magánok a dombódaba. Ëccërre csak a főd 
beszakatt, a kutya mëg leveszekëdëtt a mélségbe. Hajja ám a 
juhász, hogy az ëbe erőssenn ugat a főd alatt. Nosza előkapott ety 
kötelet, nos lejeresztëtte rajta ja kizsbujtárját a ligba. A kisbajtár 
főnyalábúta ja kutyát, osztán ammind hörtelen körűnézëtt, láttyo 
jám, a pince teli va hordóva, káddó, ezëgbe mëk csillog-villog a 
tömérdëk aram mëg ezüstpéz. 

Másnap osztán, csákánnyó, kapávó, ásóva kimëntek a 
embërëk a dombódaba, ástok, túrtag, de hëjábo. 

Esztendők múva ety pásztor felesége ebédet vitt a uránok a 
mezzőre, vele mënt a kislányo. Emegy ety kizs domb mellett, há 
láttyo, a domb ódalábo ëgy vasajtó van tárvo-nyitva. Nagy óva¬ 
tossann bemënt a pincébe, ekáprázott a szëme. Kádok, hordók, 
színig tele, csak ucs csilloktak a sok arany-, ezüstpéztű. A pásztorné 
fölűtette ja kislányát az ëggyik hordó tetejire, letëtte ja fődre ja 
ebéthordó kosarat, kivëd belülle ety szép piros ómát, odatta ja kis¬ 
lányánok, ëgye, maga mëk septibe teliszëtte ja kötényit az ëggyik 
kád aranyábú. Kiszalatt, kiborította ja fődre ja kötényibül a kin
csët, visszasijetëtt ; mëgim mëgrakta ja kötényit arannya, mëgin 
kiszalatt, kiborította. Tehetetlen lëtt, harmaccor is vissza akart 
fordúnyi, há a vasajtó a ora előtt becsapódott, a kislányo bentrekett. 
Dörömbűt, rácsirinkülődött a kilincsre, rászto, hëjábo, nem nyít 
ki a többet. 

Tördete a kezefejit, szalatt a uráho, emondott nekije mindënt, 
ëggyüt szalattak vissza a dompho, há nincs vasajtó sëhunn, a 
naty kupac arampéz, akki t a kötényibe kihordott, csupa hitván 
kövéccsé vátozott. 

A szomorodott idësanya sokszor kijárt a dompho, siratta ja 
kislányát ; má két esztendő is etet azúta, műte ja kincsëspincébe 
rekett a kislányo. Ëccër mëgin ippen a domp körű bolgott, nagy 
bánatába, há ëccër csak mëkpillantya ja pince vasajtaját, nyitva 
van. Befutot minnyá, mëktaláto elevenyënn a kislányát. Ippen 
ott űt azonn a hordónn, ahová két éve űtette, harabdáto ja piros 
ómát, akkit a kezibe jadott. Nagy örömibe főkapta ja kislányát. 
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szalat vele ki ja pincébű. Közbe oda së nézett a kincsëg garmadájáro. 
Amind kilépett a pinceküszöbönn, há ott át az ajtóba ëty fekete¬ 
kámzsás, szakállos barát, ëty szót se szót, csak mëkfenyëgette ja 
ujjávó. A pince ajtaja mëg nagy-dördűve becsapódott. 

Azúta is sokszor keresték a pincét, meg a kincsëkët, de nem 
tutták mëktalányi az ajtót së ! 

Elmondotta Szabó Lőrinc 62 éves fm., Barátföld-puszta. 
Moson vm. (Lébénykörnyéki tájszólás.) 1940. 

Debrecen. 
Szűts Ferenc. 

FELSŐŐRI NÉPNYELVI SZÖVEGMUTATVÁNY. 

Emlékezés az orosz fogságra. 
Tizënnídzsbe szabaccságom vuótam ithon. Lakodalomba 

vuótam, ézs dzsüt, hodzs be kë rukkunyi. Ím mëg nëm mëntem 
rëggelig. Másnap rëggie mëg má mindëmfelié utasztak. Lënd 
Madzsarországon csek úsz szállitották e katonákat. No, ot má 
mindëhun danuták nadzsba, hodzs : „mëgáj kucsa Szerbija!“ No, 
akkor in is fítem á, hodzs baj lësz, mert uaz elüőtt esztendüőn ithom 
vuótam, és nëm mëntem vissza uaddigra, mire këllëd vuóna, mer e 
csöndiérëk aszonták, hodzs in is mëkkapom e hosszabbitázsd, de 
nëm sikerüt. Mikor bemëntem, gondutam, hocs szorulog, de nëm 
lët sëmi, mert e másikak csek ë hiétre dzsütteg be, údzsis juó vuót. 
Dzsütt e parancs, fë kë szëdëlüőcködnyi és indulás! Vuót ë har¬ 
micöt nyúlank e századnak, hizluatok üket. Lëütöttök ez egisszet, 
mëk kë ënnyi, mer it lësz hadzsvua. Másnap mëg bevagoniérosztag 
bennünket és mëntünk. Csekhodzs e finom nyúlpecsënye jebánd 
velenk. Mëkpurgáta mindëddzsit. Nem is tuttog bevárnyi ëddzsik 
állomást e másikho. Kütartottok ëdzsmást, mer csek úm marha
vagomba utasztunk. 

E Balatom mellet má kaptunk sütemint, onnaj osztám be
mëntünk Prëmiclibe. Ejsejibe këllët mënnyi batrikat ásnyi. Mí'zs 
zugoluóttunk, minek jez ? Ha ez orosz idëdzsün, akkor má csunya 
világ van, de aziér cseg dúgosztunk. E katonaságunk mëg bend vuót 
míjjen Oroszországba. Ëccër csek hallottog, baj van, dzsün án ez 
orosz ! Údzs is lëtt. Má pár nap mulvua csek úz zörgöt mindën, 
údzs ágyusztak, e miénkiék mëg menekütek. De e miénkiégbü sok 
jeveszëtt. Ekik mezdüőköm, füődekën dzsüttek, uazok ráfizettek, mer 
mind ojjal lapájozs vuót, mëk süppedikës. Uazok mind odvesztek. 

De dzsütt ez orosz is, neki e városnak. Ë huszezër embërë 
ot maratt. Látta, jez nëm lësz juó, akkor visszahuzuódott. Uaz alat, 
miég visszamënt, mí's erüősitettünk. Mire jekíszülüőttüng, dzsütt 
osztán ez orosz, ë kiét huónapra rá. Akkor támodott erüőssen, asz 
hittë, mazs betör án könnyem, mer nadzs erüővie dzsütt. Csekhocs 
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persze ez orosz hajtotta e nípet. Eki visszamënt, uaszt röktöl lë¬ 
lüttik e hátusuók. Muszájm vuót mennyi. Akkor kesztek támadnyi 
bennünket. E háromfërtá uórájik harcud velenk, akkor is ot 
maratt ë nedzsvenötezër orosz. Ë mëtër magazsba má hevert e 
drotkeritisná, hodzs jemetiéjjig, de mire mëkkesztik má fërugott. 
Kísebben ádzsukje kesztek lűdöznyi. Akkor cseknëm ráfizettünk ! 
Kiét nap lüd bennünket, és nëm tuttok fëfödöznyi, hocs hum van
nak. E kilencezs vár má majnëm tönkre mënt. Be nëm tutta törnyi, 
henëm aziér igëm mëgrongáta. Harmadnap rëggië mëgin. Csekhodzs 
it jehibászta ! Korán kesztë, mikor vërratt, miég nëm vuód világos, 
akkor kezdëcs csirkáznyi. Nekünk e füőhadnadzsunknag vuót 
mëkfidzselüőjö ez erdüőbe. E fák tetejire csinátunk ë kis luszthász 
fiélit, onnaj lëszuógát e tëlëfon. Rëggie korám fëmënt, ez orosz 
kezdët lünyi, jekkor mëglátta, hunnaj dzsün kü e világosság. 
Lëmirtë, dzsütt e parancs, jerre mëg jerre, ijjem mëg ijjem mësz¬ 
szire lűnyi ! No, mink is hama lëarattok üket. E harmadik löjisre 
má betalátunk. Jesz többet nëm lüd, de mi fojtattok egiz dílig. 
Vártung dilután izs, de uasz többet nëm lütt. Estefelié e dzsalok¬ 
sák kümënd, de má csek e porát látta. Másnap mëgim, mer töp 
helën izs vuótag, de nacs károkat nëm tudocs csinányi. Töpször 
összö kíszülüőtteg, de má mëg lëhetët látnyi mësszirü, de od vuót 
e harmic és feles! Jevvie odaerëgettünk ë kettüőt ez utra, röktöm 
visszamëntek. Ëccër is kíszülüőttek, akkor is láttok űket, osztán 
e miénkiék mëgin kesztek tüzienyi. Ippëk füősztik ez ebidëd, bele 
e kotlába, szíddopta. Kását füősztek. Jekfokták űkedzs, dzsüttek 
ojjan kásássan. Vuót ë nadzsop tizd velëk. Aszonta, nëm bánnya, 
ha utánna adzsol löjik is, csek uaszt e nadzs ádzsut mutassák 
mëg neki, mer ü ojjant miég nëm látott. Mellettë mindën nap 
lűdösztek ük izs, de nëm tuttak sëmire së mënnyi. Mi kísebben 
kesztünk kopluanyi, nëm vuót ënnyi sëmi, ippëk, hodzs e nevë 
mëg vuót. Ketten ë konzërvát. Kënyeret mëk csek mindë három 
nabba ë darabot. Kísebben osztól láttak, hodzs jen nëm lësz juó, 
kütörisre kë mënnyi. Jez ot márcijus elejim vuót tizënödbe, csek¬ 
hodzs nëm sikerüt, mer ez orosz má elüőp tutta mit akarnunk, 
mind magunk. Sokan átszöktek jezëk e polákkok, és jemonták 
hodzsam van. Dzsütt e parancs, összö kë szëdëlüőcködnyi, kütö
risre kë mënnyi. Csekhodzs nekünk kiét frontot këllët kërësztü 
törnyi, eki minket támodot, mëg e másikat, eki Madzsarorszák 
felüő vuót. Nekiindutunk. Díbe mëntünk je, dilutám má nadzsba 
füősztek. Hát akkor utuójjára füöszteg, vuót ënnyi. De akkor is mi 
fizettünk rá, mer sok e sok koplalás után uannyit ëvët, hodzs mëk¬ 
szakatt. Ím magam is futottam ë darabig jerre-uarra. Másnap 
korár rëggie odaírtünk e harctiérre, ehum mënnyi këllëd vuóna ez 
oroszra. De uazok má vártag bennünket. E fák tetejire má mint 
jë vuótak szerievie e gíppuskák. De csek uaszt tutták, hodzs 
dzsününk, hodzs mikor dzsününk, uasz nëm tutták. Ëddzs ezret 
kërësztü mënt, mer akkor miég nëm vëttik eszre ez oroszok, mer ez 
egisz erdüő teli vuót oroszje, de e második fronto jezëket is jefok-
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ták. De mi má nëm tuttunk átmënnyi. Ez ejs ő sorokat údzs, 
ehodzsam vuótak, lëkaszáták, vissza këllët huzuódnyi. Nëm mësszi 
tüleng vuót ë vonatut, ojjam magas mind ë ház, uám mögié huzuót¬ 
tunk, mer ot mendvie vuótunk. De lütt ám mellettë egisz nap, 
oda-odaerëgetëtt. E miénkiék mëg látták, hocs hëjjába van, ez 
ádzsukat ot hattág, vissza kë mënnyi. 

Díbe dzsüttek e konyhák, hoszták ez ebidët. Mëglátta űket ez 
orosz, kezdett án tüzienyi ! E konyha mëg údzs uódalvást kezdët 
szöknyi. E katonaság mëg utánna ! Ez orosz mëg lüdd, de oda së 
b....t neki sënki. Ojjam fiszfás hel vuód, de nadzsog vuótak á, 
hocs kiét embër së tutta vuóna átfognyi. Csek odabujtunk e fua 
mellié, osztán ot fülietünk. Osztám mëgin erekk ! utánna ! Lassam 
beírtëk e konyhát, ëttünk ë juót, osztám mëgim visszahuzuóttunk 
oda. Egiz dilután od vuótunk. Kü nëm dzsühettünk, mer ez orosz 
közzibiénk porozod vuóna. No, azutá, hodzs besötitüt, küatták e 
parancsot, hodzs mindënki csöndbe lëdzsën ! Nëm szabad beszinyi, 
së cigarëttáznyi, vacs tüzedzs dzsuójtannyi. Akkor összöállottunk, 
jedzsüttüng vissza. Hát ehodzsan kesztünk mënnyi, sáimvër¬ 
fërëkje keresëtt ám bennünket mindzsá, de nëm vëtt eszre. Mëg¬ 
monták, mihánt keres, ëccërre mëk kë ányi, údzs nëm vësz ojjan 
könnyen eszre. Kísebbem mëgim világitod, de akkor má túl vuótunk, 
nëm látot sëmit. Visszahuzuóttunk mint Prëmiclibe. Rëggie felié 
írtüng vissza. Kü lëtt advua e parancs, mindënki mënnyën oda 
vissza, ehunnaj dzsütt. Dílelüőt mindënki küpiheheti magát. 
Díbe mëg dzsütt e parancs, vadzs is inkáb dilutá, hocs helet kë 
fogluanyi, mer dzsün án ez orosz ! Este jelié úcs hat uóra tájba má 
egisz közzié vuótak. Hej ! Mi lësz mast itt ! E miénkiék e tisztek 
tutták, hodzs baj lësz mast. Uazok nëm is marattak künd, bemen
tek e vározsba. Kü lëtt advua e parancs, mindënki ehodzsan csek 
tud lűjjön, nëm is kë ciloznyi. Lüttek is osztán ez ëddzsik ídzs, 
e másik údzs. Nëm tömőttek sëmivie. Kërësztü-kuasu mënt e 
gojuó. Csekhodzs ez orosz is tüziet nadzsba, csek iránt nëm tudod 
vënnyi, mer sötid vuót, mi mëk fojtattok rëggie öt uórájik szünyet 
niékün. Öt uórakkor dzsütt e parancs, hodzs e tüzed be kë szün¬ 
tetnyi, mer ád van advua e vár. Ez orosznak mëg lët mondvua, 
hodzs nëm lëhet nyuóc uórájig neki bedzsünyi. Összö lët törvie 
mindën. Emi állomi dolog vuót, mind e levegüőbe mënt. Emit 
lëhetët mindënt jepusztitottunk. Vuótak puskaporos magazinok, 
miég mëk së kesztëk, mer lűszër uav vuót, uam miég ëdzs eszten¬ 
dejig is ëlig lëd vuóna, csek ënnyi nëm vuót. E huszárok tüziérëk 
luajit mim mëgëttëk, valami huszonötezër luat mëgëttünk, csek
hodzs uazok is jefottak. Má e huszárok is min dzsalog jártak. 

No, akkor nyuóc uórakkor dzsütt ë nacsfejüö tiszt, mëg ë 
kozák, mëg valami altiszt, uazok vëttik át ehum mi vuót. Fë vuótunk 
állidvua dzsaloksák, tüziérsíg, lovasság, mëg mindëmfiéli fajta 
külön. Mikor dzsüttek ez oroszok, szírü állott e dzsalokság. Jelen
tëttë, hodzs jennyi mëg jennyi e számok e parancsnok, akkor uasz 
kiérdësztik, hun állannak e tüziérëk. Mutogatták, hodzs ot, mer 
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asz hittik, hodzs minket mas mindzsá jepusztitannak. Mer miránk 
ige haraguttak. Jezëk mim polákkog vuótak, osztá ha alárom 
vuót, jezëk nëm dzsüttek harcunyi, henëm csek lëtiérdepütek imát¬ 
koznyi, mi mëg mikor ott e fojuóso jefutottunk mellettëk, juól 
valogba raktok űket. Haraguttak is ránk, de tënnyi persze nëm 
mertek sëmit. 

Odakerül osztán uaz ez orosz tiszt mihozzánk is. Nekünk e 
parancsnokunk ë füőhadnadzs vuót. Mikor uaz e tiszt lëirta, hom 
mënnyijem vannunk, kezdëd beszinyi. Kezdëd dicsirnyi, hodzs 
e tüziér e legiziép katona. Ü má sok helëm vuót hardzba, de ez íjje 
emi id vuót, ojjamba miég nëm vuót. Dirëkt mëgdicsirt, ojja juó 
katonág vuótunk, hocs sëhodzsa së, mëk së tutták közzelitennyi e 
várt, nëm hodzs bedzsünyi. 

Kísüőb mëgindutag, dzsüttek ez orosz katonák. Ëdzsre huatag, 
de emi katona od vuót ! Dzsüttek muzsikaszuóvie, mëg ászluóvie. 
Mëg ekinek emije vuót, csek úsz szuórta közzibiénk. Kinek kënyerë, 
kinek cigarëttája, de mind odaszuórta. Dí felié attak ebidët. Akkor 
osztám fë lëttünk ozdvua, mondzsok ë pár ezër embër ë csapadba, 
osztán këllëtt indunyi. Akkor ëdzsmás utá jeindutung be Orosz
országba dzsalog. Mindëddzsivie vuótak orosz katonák, kozákkok. 
Mëntünk údzs estiélig. Este osztám vuótak úcs faluk, mire oda
írtünk mindënki jemëhetët, kereshetët magának szállás csek 
hiétre vissza këllëdzs dzsünyi. Nëm isz szököt mëg ëcs së, mer haza 
uccsë tudod vuóna dzsünyi. Mëntünk tizënëdzs nab dzsalog. 
Kísebbem má aszonta ez oroz danujjunk, eki ehodzsan tud. Nëm 
igën danutag, de mi ige sokam vuótunk madzsarok, belefoktunk 
ojjam madzsar danajogba. Ojjan danajokad váktunk, csek úh 
hajut e postaut. Három nap alatt írtünk Lemberëgbe. Od vuót 
ojjan nadzs börtö, hocs cseknëm ez egisz nípsíg belefiért. Másnap 
rëggie ot jártunk jerre-uarra, hát ëccër cseg dzsütt e parancs, hot 
tovább. Ott osztám mint szanaszít kerütünk. Ki jerre mënt, ki 
uarra. Tizënëdzs nap alatt írtünk állomásra. Ot mëgim bevago¬ 
niérosztag bennünked, vüttek kit Szibiérijába, kit Ázsijába, kit 
emërre tuttak. Tizénnyuóc napig utasztung vonatom, pejg mën
tünk szünyet niékün. Emit oskolába is tanutunk, uazon e homok
sivatagon is kiét ë fié nap mëntünk át, nëm láttunk más, mí ho
mokkot. Mindëm fié napra vuótag baktërházok, ehun kerütek e 
vonatok. Csek tekönyüőzs biékákat láttunk, más sëmit. Kísebben e 
harmadik nap láttunk ijjen girgicëket. Törökög vuótag vacs tatá
rok. Kesztek ojjan kissep faluk, vadzs inkáp sátorok lënnyi. Ot 
láttok osztán e teviéket, uazoknak min teviéjëg van. No, montok, 
mas hua vüszneg bennünket ? Akkor vuót ez orosznak ez ünnepcsë. 
Akkor öt nap nëm kaptunk sëmi ítiet së. Od bent huagattunk. 
Uannyi vuót e tetüő, majnëm fëemietek. Mer kü së tuttok szëanyi 
űket. Leírtünk Taskembe. Ë kozág baragba vacs kaszárnyába. 
Nahát e többit mëg vüttik. Kit lëjjep, kit fëjjep hattak. Ë darabig 
od vuótunk, csekhodzs ot mëg ojjan nadzs vuót e hiésíg, nëm igëm 
birtok. E koszt së vuót juó, e viz mëg igëm meszezs vuócs, csek 
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forruad vizet ihattunk. Öt huónapig vuótunk od, de nadzs ríszë 
ot maratt. Rëggie jemëntünk e klozëdba ézs vuót, eki egisz hiétën ot 
kotut. Jebbe e vírhazsba vuótunk. Ige sog bele is pusztut. Tudom 
minden nab vuót ë pár ijen. Ënnyi këllëtt; juóüzüőm mëgëttë ez 
ebiddzsit, osztán csek fëfordut utközbe, mëg má oda izs vuót, vígë 
vuót. Nëm is tuttok mi baja, mëg má mëg izs vuót huavua. Kíseb
bem minket osztán küvüttek tiéglács csinányi. Údzs mind itt e 
Vörözsdombo, sárcs csinátunk, tiéglád vertünk, de nëm ígettünk. 
Tudom uazoknak e tatároknak mëg uannyi vattájog vuót, hocs së 
szillit, së hosszát nëm lëhetët látnyi, mer uazon e vidikën terëm e 
vatta. Mi mëg odajártunk szüksígre. Má ippëm virágzot jez e 
vatta ; úcs küterül, ojjan e virágdzsa, mind e mákejj. Jesz hasz
nátok s .. törülisre. De osztár rádzsütt e girgic, hoazs mics csiná¬ 
nunk mi e vattájávie, osztá, jetították. 

Dzsütt e parancs, ötszáz embër kë vasuti munkára. Minket 
jevüttek. Csekhodzs vütteg visszafelié. No, gondutog, bíke van ! 
Hazavüsznek ! Mer e heleket má údzs ösmertëk. Beírtünk ë nadzs 
vározsba. Ott is küösmertëk má magunkat. De onnaj má másfelié 
vüttek. Jevüttek Szibiérija határára. Ot mëk homogbányába kerü¬ 
tünk. Vuót ë nadzs viz, és ojjan nadzs öntisëkecs csinát. Onnaj 
szállitották e föhennyet. Ott aziér mëkszëttëk magunkat ! Juó 
dúgung vuót. Niémëlik öt rubelt is keresët naponta. Mindëm 
vagony után kaptunk ë rubëlt. Ë darabik szoritottog, de kisebbem 
má uannyi pízüng vuót, nëm futtok micsinájjung velë. Pejg mëhet
tünk ám vënnyi akármit. Kisebben gondutok, nëm raknunk mi 
sódërt, minek ? Uccsë tuddzsok jepazuanyi e píszt. Nëm raktok. 
E sódër mëk këllëd vuóna. Szittag bennünked, de nëm tuttak 
sëmire së mënnyi velenk. Hosztak oda ijjen cserkiész katonákat. 
Csekhodzs ëccër osztám fëlázattunk, hodzs mi nëm mënnünk mun
kára. Dzsüttek e cserkiészëk fedzsverje, mi mëg lapátje ; montok, 
ha valaki mer lűnyi, azonnal adzsomverdzsëk. Aszontok, ha e 
katonákat je nëm vüszik, ëcs së mëdzs dúgoznyi. E katonákat 
jeuüttik, osztán akkor mí'zs dúgosztunk magunktu. 

Kisebben dzsütt ë mestër, hodzs neki këllennë nídzs embër mun
kásnak. Mi nídzsen tüziérëk feketë kabádba vuótunk, monta, hodzs jez 
e nícs feketë kabátos juó lëssz. Ë csajtaji izs vuód velenk, nëm akart 
jemënnyi. Aszonta, ü ez Istennek së mëdzs je! Montam neki, dzsere 
Pista, hátha job lëssz. Jemëntünk, osztán igë juól mënt. Kísebbem má 
mi lëttünk ojjam palliérok ez oroszokon. E vasúti siénëket igazitottok. 
Ëccër majnëm mëgjártok. Ippëg jemënt e vonat. Ëddzsik sién is má 
igën kü vuót nyomvua. Vígik küszëttëk e szëgeket, kümírtëk e közze¬ 
pim belevertünk ë szëget, mëg má láttok á, hodzs dzsün e dzsorzs¬ 
vonat. Na, montam, mas csek hama án ! Ë kiét szëged bele ver
tünk, mëg má ott izs vuót. Úk kërësztü robogot rajta, csek új füstüt. 
No, gondutam, ha jem mas künyomdzsa, bisztozs gojuót kapnunk. 

Elmondta Imre Sándor 49 év. felsőőri református magyar 
földműves 1939 július havában. 

Debrecen—Kolozsvár. Imre Samu. 
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SZOVEGMUTATVÁNYOK AZ ORMÁNYSÁGI 
NYELVJÁRÁSBÓL 

Lovászság. 

Az ény gyerëkkoromba még magunk őrisztünk a lovajinkakat. 
Tavasztú őszig mindég. Kihálázsba vótunk. Csak an nem mönt 
kihálázsba, akinek sog vót a takarmánnya vagy lusta vód vagy 
jobban szeretőtt a felesége kizsbiklájjá háni. Este kilendz vaty tíz 
óra tájba kihajtottunk, osztán kinyűgösztüng vagy kibékósztunk 
a lovakat. Mégis elopták a lovat, a békórú is a patáijak mög a 
móványijak. Azog vótak ám nagy bëtyárok ! Vót, hoty két, három 
pár lovat is evittek ëccör. 

Ëgy-ëgy csapadba tísz, tizönkét pár ló vót. Két-két embör két 
óra hosszájig istrázsáta. A többijek naty tüzet raktak, oszt körű¬ 
fekütték a hívös őszi éccakákon. Vótak szűrgyejinkek, abba heve¬ 
röttüng belë, ha sog vót a szunnyog. 

* 

Vót ojan álomszuszó istrázsa, aki ha elalut, fő nem löhetöt 
kőteni. Ihonni ! má kócot is köttünk a lábaújja közibe. Mög¬ 
gyútottunk, ozd vót mit rúgni neki a csillagot. 

Vagy mögbaronnátunk az ëjen embört. Lábáná foktom 
(fogtön, fogva) mökhúsztunk a fődön, csakúty kotogott a feje a 
hupalagos legellőn. Ebujtunk, mök së tutta, ki baronnáta mög. 

* 

Vaty ha fa alat feküttünk, lëhúsztunk a fa ágát, lábáná fokton 
kölőfékke ráköttünk, a fa mök főrántotta. Osztá vót úty, hogy el¬ 
engettüng, vót, hogy maga vákta el a kötőféköt, peig (pedig) az üfé 
vót. 

Mikor jó akartunk tartani a lovakat, evittünk lopatni az 
uraságéba. No szë (no hiszen) osztá ha gyütt az őr, tüstént széjjelob¬ 
bantunk. 

* 
Mikor naty tüzüng vót, loptunk a mezőrű olasz-tököt, oszt 

möksüttünk. Sasë (sohasem) öttem azúta së oja jó tököt, mind 
akkor. 

* 
A sárga tögbű tűr' (tőrt) csinyátunk, oszt kivettünk cönögét 

fogni. A tököt kettéváktunk, kipucótunk, a tetejéd vékó fáva kitá
masztottunk. Mikor a cönöge belëmönt, a tűr teteje lëcsattant. 
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Az időt a kakasok kukorékolásárú — odahallott a falubú — 
mög a heteve járásárú tuttunk. Mikor kivëratt, hajtottunk az 
ágyásra nyomtatni, vagy möntünk szántani. 

Elmondta Keresztes József 70 é. fm., Kákics, Baranya 
vm. 1941. 

Tyúkültetés. 
A tíkűtetéshő tojás ke. Legutób, mikor én tíkot űtettem, jó 

bëcsaptam a R.-nét. Láttam mëje szép tíkjaji vannak, emöntem 
hozzá tojást kérni, miha neköm tortába, mök kaládzsba kéne a 
tojás. Hazunni ke, mer máskébb oda nem adi sönki së, még maga 
nem űtet, mer aszondik, hogy akkor evösszék a tikjajikak hasznát. 
Ezök a büdös tíkjajim mast ëggyet së tojtak, pedig vam még ötfen 
is, ozd biza eszorútam a R.-néhó tojásér. Am mög jó asszo, ád am 
mindönkinek, amije csag va szegénnek. De jót is töd velem ! Azér 
szeretök télön űtetni, mer akkor nyár elején má szép kirántani 
való csikéjinkeg vannak. 

Osztá hát úty szoktunk tikot űtetni, hogy a kosarakat rögge a 
szómakaza tüjébe möktőccsünk szómáva, oszt a kotyost ëty tojásra 
rátögyünk naplemöntik, hoty had essön neki jó a kotyolásnak. 
Azután tögyünk alá a többi tojást. Jó mögválogassunk, amejikneg 
va jó vámja, mer az a jó fijas. 

Van ojan kotyos is, amejik mög nem űné a tojást. Azér mon
tam az uramnak : „Mög në idd embör minnyá pálinkát, jusson a 
kotyosoknak izs belülle.“ Mer ha az embör mögitati pálinkáva, 
mire kijózaszik, mökszoki a tojást. 

Kéthetes korába szoktunk mögnízni, hogy mögvetemödött-ë 
benne a csike. Amejik ápom (zápon) maratt, abba nincs, aszt 
eszöggyünk alulla. Amejik jó fijas, am má három hét múva kidű 
mind a kása, amejik rossz, az ëty hónapig is esevedözik alatta, 
asz má mögöheti a fene. 

Aszondik, hoty péntökön is jó tíkot űtetni, mer akkor jó 
kakasossak lösznek a csikék. 

Elmondta Vas R. Juliánna 39 é. fm., Kákics, Baranya 
vm. 1941. 

Pókos Zsuzsa. 
Efolytak ezök a rablók. Mökcsuklottak.1 A Pókos-nemzet is. 

Lá az is oja fajvót. Kocsizs Kocsis vót, okorági mag. A Zsuzsát 
urárú hítták Pókosnak. Kezes asszo vót, fen' egye fene egye ott 
a temetőbe. Dógzott acs, csak főlopta. 

Ëccör kendör tört Bénieknek. Azok evótak Söllére.2 

1 Utolsót csuklották, meghaltak, kipusztultak. 
2 Sellye. 
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Em mög ikább (inkább) sijetött etörni, mire möggyüttek, mök¬ 
szödőzött. Mindëgy vót annak, ha zsák, ha lepödő, ha ruha, csag 
vihesse. 

Söllére is ejárt, még mög nem fokták, mikor eveszött az imög, 
gatya mög az óra. 

Halála napjám mök Kárászra vót, naty tébe. Bord vitt a cse
lédöknek, akik ösmerték. Hozott érte lisztöt, szalonnát. Pálinkát is 
kapod, de asz má nem ihatta mög. Mögitták a torára. A uto vötte 
mög Iste hidegje. Hát... 

Elmondta Gergő József 45 é. vak. Kákics, Baranya 
vm. 1941. 

Tréfa. 

Az ém Pétör bátyá vót ám mék csak ëty tréfás embör. Ëccör 
aszondi a B. Julcsinak : 

— Hej, Juliskám ëje csodát sasë érté, mind évelem van : 
szőrös fogam nőtt. Acë csak az újjodat ! Tapogas csak mög ! 

— Hej, Pétör bátyám nem igaz ! 
— De Iste Jézus üccse1 igaz, fok csak mög ! 
— Hát mökfogom, de ha mökharapi ke az újjomat, többet még 

az udvarába së lépög bë. 
Hanem osztám mökharapta az ujját. Sikéntozott is a Julcsi, 

sasë felejtöm e. 
Elmondta Vas R. Juliánna 39 é. fm., Kákics, Baranya 

vm. 1941. 
Debrecen. Keresztes Kálmán. 

SZLAVÓNIAI NÉPNYELVI SZÖVEGEK. 

A mit-mit csibe. 

Az első feketë tálujú jércének az első tikmonyaót aszt az embör 
kikőteti, de úgy aóm, hogy a hóna alat kël neki tartanija, és a 
këmince mögöt ot kël neki aólandójan űlni, vaty fekünni haórom 
hétig, míg csak a csibe ki nem kél. Mikor kikel, abból lëssz a mit-
mit csibe, és az örökké csak aszt mondi : „Gazda uram, mit, mit, 
mit ?“ És a gazdaónak mindön kívaónsaógaót tejjesíti, amit 
kívaóm, mindönt mëkszöröz. És utójaóra, ha a gazda maó nëm 
tód-neki mit parancsolni, epusztíti a gazdaót. Akkor asz mondik, 
hogy ojat kël neki parancsolni, hogy rëstaóval merjë ki a Dunaóból 
a vizet, akkor inkaób eszökik. 

1 Úgy se. 
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Péter István ka meg a szitamag. 

Pétör Esvaónká lëmënt Kispalkóho, aszonta neki, hogy : 
„Ijjés bacsi, úty halottam, hogy mágaónak va jófajta szitamagja, 
és lenne oja szívës, anna belőle ëty keveset, hogy az embörnek baór1 

azér në këjjöm pészt kianni, amijér épön nëm muszaój.“ Ez ójan 
ëgyügyű gyerökcse vót, oszta ebolondítottaók, oszt jót nevettek rajta, 
hogy, egyöm, még eszt is ehitte. 

Tóbi apó bölcselkedései. 

Mindönt tudok a vëlaógon, këresztűlmëntem mind szitaóm, 
mind réstaón. Aóprilizsba ëty hónapig feküttem, el vótam gyën¬ 
güllel. Mëk kël öregönni. Istenöm, haót mindön este eszt imaót¬ 
kozom : „Édös jó Istenöm, Jézus Krisztus, agy csëndës nyugo
dalmat, ha jónak laótod. Mast, Uram, lëfekszök, ha kedvezől 
életömnek, fenkelök.“ — Ej, de a fijatal örül a vëlaógnak, mer 
aszt monta bölcs Salamon, jó a mí szömeinkel nekünk a napot 
nézni. Mí nëm tëhessünk, së nëm athassunk sëmmit, hanem csak 
a jó Atya, aki femelegítöt minket a mi anyaónk méhibe, én csak 
aho bízok, aho sóhajtozok. — A Nap és Hód nëm aólnak ëty 
hejbe, csak a Főd. Ha forog a Főd, mine2 nëm dűlnek össze a 
haózak, aki ronygyos?3 A fődrengést mine vëgyök ëszre, a for¬ 
dílaóst mëg nëm ? 

Késa apó tréfái. 

Mikor ëccör Késa vët halat Szacskitúl, mëglaóta Vëraóg 
nanó, aszt kérdi tűle : „Te, Ijjés, ho foktad aszt a szép hálát ?“ — 
„Ama, Vëraóg nanó, oda foktam a tapogatóval a Valkóba.“ Jütt 
oszta Vëraóg nanó Nagy Erzsével — ám mëg ojam pislogató 
asszony — kérdi tűlik Tóbi a Szalonya alat, huty hova mënnek a 
tapogatóval, mikor nincs is vísz, kiszaóratt. Aszondi Vëraóg 
nanó : „Nëm igaz, mer Késa igö szép halakat fogott a tapogató
val! épön tennap. Ëde értek a Valkóho, haót ecs csev vís së a Val
kóba. Lëtt oszt akkor naty szitkózaós, kaóromkodaós, mikor mëk¬ 
tutta, hugy így bécsapta űtet. 

* 
Ëccör mëg vët Vëraóg nanó Eszékö szőrmámuszt.4 Nagy vót 

a laóbaóra és kérdöszte Késaót, mi csinyaójo vele ? Ám mëg asz 

1 Legalább. 
2 Miért. 
3 Rozzant. 
4 Szőrpapucsot. 
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monta neki, főze mëg, maj akkor összecsökik.1 De a mamusz nëm 
csökött össze, hanëm széjelmënt. 

* 

Eccör Késa bécsalta Jaónozs bacsit mëg nagyapaómat a rédbe, 
huty halaószanak, mer igö sok hal van. Bémëntek, foktaók a haó¬ 
lót, hideg vót a víz, mëg nagy vót. Késa mëk fënőtözöt vasqórnáp¬ 
lósan. Mikor bémëntek halaószni, mind a hideg raószta űket, mer 
ige hideg vót. Késa mëk csak a parto jaórt, mintha ijögettë vóna a 
gerebjehaolóval a halakat a haólóba, bögdöste a vizet. Akko asz 
mondi Jaónozs bácsi nágyapaómnak : „Pisti, ëz a büdös koma 
minket bécsápot, béhít halaószni, oszta nincs ëty hal së. De mást 
mëg majd mí csapjok bé ütet. Aszondi Jaónozs bacsi : „Lëhíjjok 
komaót ëde a víszhë, oszt asz monygyok neki : „Koma, od bügdösse 
mëg aszt a nagy zöhert (vízi gaz, ot nőv a vísz szélin) a gerebje¬ 
haólóval, ot van nagy ponyty mëk csuka.“ — Ej, akkor mëg 
ekaptaók neki a laóbaót. Üvötösz Késa : „Koma, ëgyöm,2 tönkre 
teszik a szép szërëmet,3 aggyonüt othon az asszony. Adok, ëgyöm, 
ëgy liter bort, csak erisszënek el !“ 

Nëm halgattak raó, beléhúsztaok a vízbe, mind úp púsz
költ,4 púszogott,5 akkor jól mëgbugyogattaók6 a vízbe, oszt akkor 
kierisztötték, oszta raktak szenet a szancsparton, oszta szaórogat¬ 
taok a szëreikeket. Aszondi Késa Jaónozs bacsinak : „No, koma, 
ëgyöm, én akartam kietöket bécsapni, de kietök jobbam bécsaptak 
engömet. 

Lakodalmi mondókák. 

Á mënyasszony aram baóraóny, 
aram betű van a vaólaón. 
A vőlegény elolvasi, 
elolvasi, lëcsókoli. 

* 
Szép a laóny ideig, 
tizennyóc esztendeig. 
De a legény mindaddig, 
míg mëg nëm haózasodik. 

Piros rózsa borulóba, 
mosta vágyunk indulóba. 

1 Összehúzódik. 
2 Hézagtöltő szó. 
3 Felszerelés, ruházat. 
4 Prüszkölt. 
5 Prüsszögött. 
6 Megbugyorékoltatták. 
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Madaór szaól a fatetőre, 
mast mëgyünk az esküvőre. 

* 
Napamasszony kicsí kertyë, 
piros rózsa nyílik benne. 
Piros rózsaót lëszakasztom, 
mëgesküdött a mënyasszony. 

* 
Mindöm madaor paórat kap, 
gyírőt adot ma a pap. 

Ëtt az öröm, élt a haszon, 
mëgesküdött a mënyasszony. 

Sárga csikó, csëngő rajta, 
hazafelé mëgyünk rajta. 
Végig mëgyünk az uccaóba, 
a mënyasszony hajlékaóba. 

Aki minket mëggyaláz, 
pokolba lëgyön kanaósz. 

* 
Örömanya, gyúcs vëlaógot, 
mëkhosztuk a gyönygyvërqógot. 

Levendula mëgaógásúlt, 
Gyöke Maóri mëkpaórosúlt. 
Sok szép legény jaórt utaóna, 
Piko Ijjés lëtt a paórja. 

Népdal. 

Ho haóltál az éjel, cinëge madaór ? 
Ablakodba haóltam, kedves tubicaóm. 
Mér nëm jüttél hozaóm, cinëge madaór ? 
Féltem az urattúl, kedves tubicaóm. 

Nincs ithon az uram, cinëge madaór, 
a haraszti rédbe lovak utaó jaór. 
Jó lova van néki, hamar hazajér, 
jaj lësz neköd, rózsaóm, hulyha naólad ér. 

Debrecen. Deák Györgyné Bartha Katalin. 
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MUTATVÁNY A KÉSZÜLŐ SZLAVÓNIAI SZÓTÁRBÓL. 

A, Á. 

a a (-t, -ja) fn. ,az a betű neve'. 
a a mutató névm,. (msh. -n kezdődő szó előtt és mondat 

végén ; nem ragozható) I. ,der, die, das ; jener, -e, -es'. Ojg szeret
tem gyerök vót a, mer ne vót kevéj. 2. határozott névelő msh.-n 
kezdődő szó előtt ,der, die, das'. Nem ojan a ménése neki, mint 
a Revízijó apóé. 

a a l. ah. 
á aó (-t, -ja) fn. ,az á betű neve'. 
abban abba hsz. ,darin'. 
ablak ablák (-ot, -om, -a) fn. ,fenster'. Ablakodba haól¬ 

tam, kedves tubicaóm. Nd. Nr. Mikor a kicsi beteg, baónti a fraósz, 
faótyolal kel lehúzni az ablakot. 

ablakcsa abldkcsa (-át, -nak, -já) fn. ,ablakocska'. Kicsi 
haóz vót, két kis ablakcsa vót rajta. 

ablakfa ablakfa (-át, -ájá) fn. ,az a ráma, melybe az ablak
szárnyak záródnak'. Az ablakfa fefokta a laómpaósvëlaógot, és 
szüle ëszrëvëtte, hogy efutta a laómpaóst. 

ablakszem abldkszöm (-et, -e) fn. ,ablaküveg'. Nyúltam 
az újaóho, de nem bírtam mëffogni, mër az ég rajta vót, oja véko
nyam, mínt az ablakszöm. 

ábrázat aóbraózat (-ot, -tya) fn. l. ,arc'. Vót itt ëgy boszor¬ 
kaóny aóbraózatu nanó. 2. ,arckifejezés'. Kivaóncsi vót min
dënki a szüle aóbraózattyaóra. 

abroncs abroncs (-ot, -a) fn. ,reif. Nr. Luca napjaón abroncs
ból étetik a tikokat, hogy jobban tojanak. 

abrosz abrosz (-t, -a) fn. ,asztalterítő' (étkezéskor). Nr. 
Karqócsonyeste nem szabad az abrozba kenni (törülni) a. kezedet, 
mer kiszaólkaózik a köröm körül. Az abroszt az udvar felé kël 
hajtani, hogy a kerbe mënyënek az apró jószaógok, në az ucaóra. 

ad ad (-ok, -ol, attam) ts. i. 1. ,geben, schenken'. Ajitok 
(adjatok). Ajitok sót! Aji l (= adj.) Aji csa! (= adj csak). Agye 
(adj, add). Agye a gyíszőt ! Aggyék Iste jó délebédöt az étvaótyho. 
2. ,verkaufen'. Mënyijér átta a dinyaót ? 3. ,rendel, akar'. És 
akkor mégis csak nëm lüttem, hanëm amit Isten aód, mellé mék, 
és megnézöm, huty ki az, vagy mi az. Aggyá Iste, hagy ahum be
mënt, od gyüjjön ki ! (Tréfás borköszöntő.) 

adoma adoma (-át, -ája) fn. ,tréfa, tréfás történet'. Mind 
adomqóba lösznek, a teröfaójaót ! 

ág aóg (-at, -a) fn. 1. ,zweig'. 2. ,zacken'. Mikor jól meg¬ 
nyízöm, haót az epörnyefalevél, mëg az aóga, ahucso raósütött 
a hódvëlaóg. Az aógat rőzsének montaók, mast mëk ha bé van 
köttel ëcs csomóba, ugy mondik : fasing. 
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ágas aógas (-t, -sa) mn. 1. ,ágakkal ellátott', fn. 2. ,ágas 
edénytartó oszlop'. Vót ot ëty kizs balta az aógazsba. 

ágánfa. l. akácfa. 
aggat aggat (-ok, -ol) tn. i. ,lábatlankodik, hátráltat'. 

A macska aggatot neki, oszt az asszom mëkhaóborodot (= meg
haragudott) raó, oszt a macskaót is fëlkaszabolta. Csak mënnye
tök mást maó, në aggassatok ëtt. 

aggleány aglëaóny (-t, -a) fn. ,vénleány'. Aglëaóny a, 
nëm mëhetöt férhö. 

aggusztus l. augusztus. 
ágy aógy (-at, -a, -ak) fn. ,bett'. Asz mondik, igö rosz 

szőrbe van, uty tészik-vészik az aógyrúl lë-fën. Kocsira aógyaóm 
(így!), kocsira laódaóm, magam is fëlűlök, Jaj édösanyaóm, 
szerelmezsdajkaóm, magam is elmëgyök (lakodalmas mondóka). 
Sz. Ebontom az aógyat ( = előkészíti a lefekvéshez). Vetöm az 
aógyat ( = fölveti). Előb fölebrettek, mint az aógy ( = korán fel
ébredtek). Aógyba mén ( = lefekszik az ágyba). 

ágyás aógyaós (-t, -sa) fn., az a hely, amit gabonanyomta
táskor a lovak letaposnak'. 

ágydeszka aógydeszka (-át, -ája) fn. ,az ágy fenékdeszkája'. 
Nr. Este-este mindég mëkkentök fokhajmaóval az aógydëszkaót, 
még magamat is mëkkërësztöltem én a jokhajmaóval, hogy oda 
në jőjenek az ördögök. (A gyermekágyas asszony védekezik így 
az ördögök ellen.) 

ágyfö aótyfű (-t, -je) fn. ,az ágynak az a vége, ahol az ember 
feje pihen'. A fejér ruvaóval az oótyfűt szokik lëteríteni. 

agyoncsap aggyoncsap (-ok, -ol) ts. i. ,ütéssel halálrasebez'. 
Mondok, kiednek mék heje sincs ëtt, aki aggyoncsapta az apjaót. 

agyonlő aggyonlű (-vök, -völ) ts. i. ,golyóval halálrasebez'. 
Józsika, ëgyöm, të vagy ? Në lűj aggyon ! Nr. Az jutott eszömbe, 
a régi öregök montaók, a kisertetöt ha lüvi az embör, magaót 
lüvi aggyon. 

agyonüt aggyonüt (-öl, -ök, aggyonütte) ts. i. ,ütéssel halálra
sebez'. É ha ojan erős vónaóm, mind aggyonütném aszt ä bándqót ! 

agyonver aggyonver (-öm, -öd) ts. i. 1. ,ua.' 2. ,tönkretesz, 
megsemmisít'. Aggyoveröm mijaó ( = miatta) a szömömet. 

ah á isz. ,ijedtség, csodálkozás, bosszankodás indulat
szava'. Á, sógor, az Uristenét, mi jaz? 

ahol ahon, ahont hsz. 1. ,ubi, wo'.Neköm is ú faój még, ahon 
tënnap belévettë a mév a kovaónyaót ( = belevetette a méh 
a fulánkját). Akkor kijed odatëttë lë, ahont nem lëhetët mëglaótni. 
2. ,ott, amott'. Ahonni a börtönajtó (Nb.). 

ahogyan ahucson hsz. ,wie'. Ki kël mondani, ahucso ván 
a nótaóba. 

ajak ajak (ajkat v. ajakot, ajakom, ajaka) fn. ,lippe'. Ahu¬ 
csom békakucsolt a juko, haót az az embör a szőrös ajakaót oda
tëttë az orcaójaóho. 

ajtó ajtó (-t, -já) fn. ,tür'. Akartam bélépni az ajtójikon. 
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ajtósarok ajtósarok fn. ,a sarokvas'. 2. ,a sarokvas beerősí¬ 
tésére szolgáló ajtófélfa és a fal által bezárt szög, ahová a seprűt 
támasztják'. Nr. Ha az ajtósarogba fëlaóltatik a söprűt, akkor az 
ördög nëm mëhet ki (t. i. ha a nyelére állítják a seprűt). 

akácfa aógaófa (-át, -ja) fn. ,akazienbaum'. Nr. Fülfájás 
ellen “az aógaófa“ napkelet felőli három ágából főtt teával kell 
párolni. 

akácfavirág aógaófavëraóg fn. ,akazienblüte'. Legjobb a mévek¬ 
nek az aógaófavëraóg. 

akad akad (-ok, -ol) tn. i. 1. ,akaszkodik'. Beléakatt az 
aógaófa aóga (Nd.). 2. ,lel, talál, bukkan'. Oszta akatt-ë kied 
zsivaónyokra? 3. ,kerül, találkozik'. A hozsaónakövemet ki¬ 
nyittam, oszt az akat szömöm elé: „Aszt bűnteti, kit szeret.“ 

akar akar (-ok, -ol) ts. i. 1. .wollen'. Ki mit akart, aszt ki¬ 
jábaólt. 2. ,készül, már-már megtesz valamit'. Belé akart fúlni 
a Valkóba. 

akár akar hsz. 1. ,bár, legalább'. Akar dé ( = körül
belül) kettőt hosztak vóna. 2. ,akárcsak, mintha'. Akkor akar e 
së jüt vóna. 

akarat akarat (-ot, -ttya) fn. ,wille'. Laóm asz mondi az 
íraós, hugy ëty hajszaólunk së eshetik lë az Úr akarattya nékül. 

akasztófáravaló akasztófaóravaló mn. ,gazember, semmire
kellő'. Ne haój véle a bitangal, akasztófaóraoalóval (Nb.). 

aki aki ,vonatk. nm., der, die, das; welcher, -e, -es'. 
a) személyre : Aszt laótta, aki a kalapjaót eltolta (eldugta, 
ellopta, b) dologra : Az eromlott, az a dinnya, akit apókaóm 
hozott. 

akkora akkora, akkorika n. ,olynagy'. Mint ëgy légycsípés, 
csak akkorika vót, oszt vérmérgöt ( = vérmérgezést) kapott. 

akkoriban akkoraóba hsz. ,abban az időben, akkortályt'. 
Am mëg akkoraóba halt mëg. 

akna akna (-át, -ája) fn. ,kémény'. Haót, asz mondi, 
tizönkét órakkor mëgzuhant aóm az akna. Avval nanó kimënt, 
mëg (megint) vissza az aknaón. Nr. A boszorkányok az aknán 
át jutnak be a házba s azon át mennek ki : Ëty fijatal mënyecske 
laótta, hogy mëkkente magaót a napa valami orvossal (orvosság
gal, kenőccsel), oszta kirepült az aknaón. 

aknaseprő aknásöprő (-t, -je) fn. .kéményseprő'. 
alá alaó (-m, -d), alaó, -nk, -tok, -jok) n. u. 1. ,unter'. 

Mindön ëgy paraózsnaól mondik : Süveg alaó, konyty alaó, 
hajfonyó alaó. 2. ,közelébe, melléje'. Akkor a kuckó alaó ültették 
(a menyasszonyt), tarítöttek lë ëty tiszta abroszt. 

alak alak (-ot, -ja) fn. ,ismeretlen, felismerhetetlen személy'. 
A maósik oldalon ëty haóz előtt ëty fejër alakot laótott. 

alakítás alakítaós fn. ,változtatás'. Még az a ruhaóm, akibe 
a temetésö vótam, mév van, sëmi alakítaóst nem tëttem rajta. 

alatt alatt (-am, -ad, -a) n. u. 1. helyhat. ,unter'. Ëtt 
a fejem alat bütyki van a kendőnek, oszta tör. 2. ,közelében. 
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mellette'. Az erdő alat vóltak a bëtyaórok. 3. ,mögött, végében'. 
Kertem alat sejöm rét (Nd.). 4. időh. ,innerhalb, während'. Egy 
nap alat kéccör is emén. 

áldomás aóldomaós (~t, -a) fn. ,ivás a vásár vagy szerző
dés megkötésének örömére'. Asz mondi a vezér, igyuk mëg raó 
az aóldomaóst. 

áldozó aóldozó fn. ,áldozócsütörtök'. Tavaj aóldozókor 
rëggel jütt az öreg Borka a Valkóra a vorsaókér. 

áldozócsütörtök aóldozócsütörtök fn. ,Krisztus mennybe
menetelének ünnepe'. 

alj ajj (-at, -a) fn. 1. ,valamely tárgy alsó része'. Bé van 
raóncollal, az ajja slingölt. Nr. Ha a pöndöj ajjaóval törülik mëg 
az arcaót a kicsinek, akkor nëm górt neki az igézet. 2. ,salakja, 
söpredéke valaminek'. Ne vágyok én a legények legajja, Sëm 
a fője, sëm az ajja é vagyok (Nd.). 

alkonyat alkonyat fn. ,napnyugta'. Alkonyat lët, mire haza¬ 
jüttünk. 

áll aól (-ok, -ol) tn. i. 1. ,stehen'. Haót ott aól ëgy laóny 
tiszta fejér szoknyaóba. 2. ts. i. ,tűr, kibír'. Hideg a víz, nëm 
aólhattya (Nd.). 

állandóan aólandójan hsz. ,mindig'. És a kemince mögött, 
ot kël neki aólandójan ülni vagy fekünni haórom hétig, míg csak 
a csibe ki nem kél. 

állat aólat (-ot, -tya) fn. ,tier'. Furcsa aólát a pocok (Nd.). 
Ej de nem raózutottam ëggyet a rút aólattyaóra. 

állál aólaól (-ok, -ol) tn. i. .álldogál'. Odamënt, ahol az őr
szem aólaólt. 

álló l. olló. 
álmodozik aólmadozik (-ok, -ol) tn. i. ,álmodik, ábrándo

zik'. Km. A macska is tejel aólmadozik. ( = Mindenki arról 
ábrándozik, ami után vágyik.) 

alma alma (-át, -ájá) fn. ,apfel'. Lásd: savajó, paóris, 
szentivaóny, jeges, cigaóny, arany, borízű alma). 

álmodik aólmadik (-ok, -ol) ts. i. Aszt aólmattam, hugy 
mëkhaltal, 

álmos aólmas (-san) mn. ,schläfrig'. Akkor mëg én aólmas¬ 
sam, mëg ijette fejer ruhaós laónynak laóttam. 

álom aólom (aólmat, aólmak, aólma) fn. 1. ,alvás, alvó 
állapot'. Nëm jó neki az aólma aziltaótúl fogva. 2. .álomkép'. 
Hojan aólmat aód a Mindöható. Nr. ,Asz mondik, hugy akiknek 
naty tidejik van, nëm tugyaók az aólmakat elmesélni. 

álnok aólnok mn. ,ravasz, nem igazmondó, hütlen'. Aólnok 
szaódal csaltad mëg a szívemet (Nd.). 

alsóponyva alsópova (-át, -ája) fn. ,ágylepedő'. Rëggel 
akartam, hugy majd lëjün az aógyrúl, tészök néki maósik alsó 
povaót, ama ( = íme, lám) nem bírt lëjűni. 

alszik alszik (alszok, alszo v. aluszol, aluttam, alutt, alugy-
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gyon) tn. i. ,schlafen'. Akkor kérdësztem : „Hogy alut Laci apóka 
az éjel ?“ É sënki szaólaósaón nëm szeretök alunni. 

általellenben aótalellembe hsz. ,szemben, átellenben'. Itt van 
az embör aótalellembe. 

ám aóm hsz. I. ,bizony'. É së igön töröm aóm a fejömet a jöven
dőkön. Mast nëm ige sűtik aóm a kalaócsot. 

ama ama l. isz. mtsz. ,íme, lám'. Ama, feníri ! ( = felírja) 
Haót odd van a többi, ama. Oja hërtelen ama mëkhalt. 

amít aómit (-ok, -ol) ts. i. ,rászed, becsap'. Csak a népet 
aómíti el, elég rosz az, hugy ijöget ( = ijesztget). 

András Andris ,férfi szn.'. 
angyal anygyal (-t, -ok) fn. Saór kerek csillag ragyog, anygya¬ 

lom, asszonyom (Nd.). Nr. Valamikor montaók az öregök, huty 
karaócsonyeste, féléjjelkor énekelnek az anygyalok : Jövel Szent¬ 
lélök Uristen. 

ángy aónygy (-ot, -a) fn. ,sógornő'. 
ángyocsa aónygyócsa (-át, -já) fn. ,u. a. kicsinyítve'. 

Aónygyócsa atta ? 
ángyomasszony aónygyomasszony (-t, -a) fn. ,sógorasszony'. 

Aónygyomasszony mëg laóta, mikor nyitta, mëk csukta a taóblaót. 
anya anya (-át, annya) fn. ,mutter'. Nëm ijedök mëg, mëk 

kël ëccör halni, aki anyaótúl születött. A mí orvosunk az az ëggy, 
aki minket az anyaónk méhibe fëmmelegített, abba hiszek. 

anyika anyika (-át, -ája) fn. édesanya'. Montam anyiknóm
nak, gyóccsa mëg a gyërtaót. 

apa apa (-át, apja) fn. ,vater'. Asz mondom neki : ëd mëg 
apaóddal esztet. Gút, csa nëm apaód aósta (Tr.). Az apaód bocs¬ 
koraót ! 

apadt apatt mn. ,összeszáradt, összeaszott'. Ami gaz vam 
benne, mëk hézag, mëg apat szöm (a bab között), aszt kihúlattya 
a rësta. 

apika apika (-át, -ájá) fn. ,édesapa'. Ejnye, ejnye gagaeszű 
( = ostoba) — asz mondi apikaóm — haót nëm a szaójaóba 
a pipa, osz szidi a gyerköt. 

apó apó, apő (Haraszti) (-t, -ja) fn. 1. ,nagyapa'. 2. ,öre
gebb férfi rokon, öreg ember'. A jó rëggelét az apójaónak, haót 
mást mine (miért) nëm lötyögött (beszélt)? Meséld el, mikor 
fëhúsztaók apót a gërëndaóra. Poci apő nótaója ez. 

apóka apóka (-át, -ája) fn. ,nagyapa'. Apókaóm szokta 
beszélni, hugy egy csalaódot mindön éjel mëgnyomkottak. 

apolkózik apolkózik (-ok, -ol) tn, i. ,csókolózik'. Haót të, 
ëgyöm, még ápolkózol is ? 

após após (-t, -a) fn. ,schwiegervater'. Apósunknak mëg-
mëgnyilalott a dërëka, oszta fekszik, mer igö faójlali. 

április aóprilis fn. ,az év negyedik hónapja'. 
apró apró, aprő (Haraszti) mn. ,kicsiny'. Apró fejcsék 

( = fejecskék) marattak rajta. (t. i. fürtök a szőlőn). Aprő Jaónozs 
baótyaóm (Gn.). 
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apróbojtorján qpróbujtorjaón fn. ,Agrimonia Eupatoria'-
Nr. Megfőzik és a levében fürösztik a gyengélkedőket : „A nagyo. 
kat, mëg a kicsikéket förösztik benne, ha betegök.“ 

aprójószág aprójószaóg (-ot, -a) fn. ,a házi szárnyasok 
gyüjtőneve'. Az aprójószaóg összerondította a tornaócot. 

aprószentek aprószentök fn. ,aprószentek ünnepe dec. 
28-án'. Nr. Aprószentökkor nem jó mosni. Aprószentökkor 
hoznag bé vesszőt, mëk szokik verni ëgymaóst, oszt akkor nëm 
lësznek bihícsössek. 

arany arany (-at, -ok, -a) fn. 1. ,gold'. 2. ,aranyból készült'. 
Adok négy mérő aranyat (Nb.). A mënyasszony arambaóraóny, 
Aram betű van a vaólaón (lakodalmas mondóka). 

arat arat (-ok, -ol) ts. i. ,kalászos növényt kaszával levág'. 
Km. Ki hugy vet, úgy arat. 

aratás arataós fn. ,kalászos növények levágása és össze¬ 
takarítása'. Arataós utaón érik az a körte. 

arc arc (~ot, -a) fn. ,antlitz'. Nëm repet ki az arca, csak 
ojan gügű ( = daganat) va rajta. 

árnyék aórnyék (-ot, -a) fn. ,schatten'. 
árok aórok (aórkot, aórokok) fn. ,graben'. Naty saór vam, 

mëg nagy aórokok vannak. 
árpa aórpá (-át, -ájá) fn. ,gerste'. Aórpa is vam, mégiz 

zabot kérnek (Nd.). 
arra ara hsz. 1. ,oda, abba az irányba'. 2. ,ott'. Haót hogy 

élődnek ara ? 
arsó l. orsó. 
árva aórva (-át, -ája) fn. 1. .waise'. 2. ,elhagyott, magános, 

gyámoltalan'. Aórva az a cigaóny, kinek lova nincsen, Én is 
aórva vagyok, mër szeretőm nincsen (Nd.). 

árvika aórvika ,u. a. kicsinyítve'. Ó, leiköm, haót aórvika ? 
árvahagyó aórvahagyó mn. ,a halott, aki árván“ hagyta 

gyermekeit'. ...hijaóba kereslek, uccse talaólak mëg, Szerelmes, 
édös aórvahagyó laónycsaóm, Aki it hattad a fijajidat (sirató). 

ás aój (-ok, -ol) ts. i. ,graben'. Mikor a naty kanaólist 
aójtaók, kordésok laktak ëtt. 

asszony asszony (-nt, -ok, -a) fn. ,férjes nő, feleség vagy öz
vegy'. No asszony, hosztam valamit, amit még soha nem ëttel. 

asztal asztal (-t, -alok, -a) fn. ,tisch'. 
asztalcsa asztalcsa (-át, -ája) fn. ,asztalka'. Tëd oda az 

asztalcsaót, taónyércsaót hosz ki. 
átalmegy aótalmén (aótálmëgyök, -öl) tn. i. 1. ,durch¬ 

übergehen'. Akkor aótalmén a gazda, mëg a kovaócs, nyézik, 
mi a bajja az öregasszonnak. 2. ,átesik (viszontagságon)'. Sz. 
Aótalmentem én mind szitaón, mind rëstaón (átesett sok viszon
tagságon). 

átkolódik aótkolódik (-ok, -ol) tn. i. ,átkozódik'. Akkor 
nanó igön csunyaón aótkolódott, akkor széjelszaladunk. 
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átkózik aótkózik (-ok, -ol) tn. i. ,u. a.' Akkor utójaóra maó 
igöm bosszus lët, szitkózott, aótkózott. 

átok aótok (aótkot, aótkok, aótka) fn. ,fluch'. Kapott is anyi 
aótkot, hugy nincs tala ( = talán) anyi hajaszaóla a fején. 

átrostál aótrëstaól (-ok, -ol) ts. i. ,a rostára öntött gaboná
ból, babból stb. kirázogatja az apró gazokat v. silány szemeket'. 
Akkor mëm-mëg ( = ismét) aótrëstaójjok, ami gaz vam benne, 
mëk hézag, mëg apat szöm, aszt kihúlattya a rësta. 

atya atya (-át, -tya) fn. 1. ,Isten'. Naty fë van a jó Atya, 
de nagy alaó laót. 2. ,apa'. Â kérők vóltak a gyerök attya, mëg 
az annya. 

Atyaisten Atyaisten fn. ,Isten neve indulatos beszédben'. 
Az Atyaisten tunnaó ! 

augusztus aógusztus fn. ,az esztendő 8-ik hónapja'. Majd 
elmul aógusztus, oszt ne vót esőcse ( = eső kicsinyítve). 

avval avvdl hsz. ,akkor, azután'. A taórófődöm ment, avval 
etűnt. 

azért azér hsz. 1. .darum, daher'. Azér, hogy én cudar 
legé vagyok, a kend Iaónya szeretője vágyok (Nd.). ksz. 2. ,mégis'. 
Setétnek ázér setét vam, mer nincs hódvëlaóg. 

ázik aózik (-ok, -ol) tn. i. Haóde gyeretök ( = gyertek; 
ëde, ët nëm aósztok ! 

aziltó l. azóta. 
aziltátulfogva l. azótátólfogva. 
azóta aziltó hsz. ,seither' (Rétfalu). Nëm laóttam aziltó, 

miltó ët vagyok. 
azótátólfogva aziltaótúlfogva hsz. ,azóta'. Mílta a csërësnye 

effogyott, aziltaótúlfogva mindég vam mit enni a szőlőbe. 
azután azutaón, azuta hsz. ,nachher'. Még majd azutaón 

akarok kérdöszkönnyi ( = kérdezősködni). Azuta nyézöm, hogy 
e van törrel a sívó (szívó = lopó). 

Debrecen. Deák Györgyné Bartha Katalin. 

SZÓKINCSGYÜJTÉS A BARANYAMEGYEI NAGYVÁTY 
NYELVÉBŐL. 

ágyi ruha ~ (-át, -ák, -ájja, -ájjik) fn. ,ágynemű'. Leven
dulát szoktam ágyi ruha közé tönni. 

almol alamó ~ almó (alamojj ~ almojj) ts. i. ,szalmát 
rak az állat alá'. 

alom alam (-ot ~ almot) fn. ,háziállatok fekvőhelyére szórt 
szalma'. A marhák alá alamot hortam. 

Alsóágad Asóágad hn. 
annyirán ~ hsz. ,annyira, oly nagyon'. Annyirám mög

rákták ezök a nyullak a gyümücsfákat. 
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áta-bota ~ (-án) mn. ,rendetlen, tökéletlen'. Höj, de áta¬ 
bota rakták össze eszt a kazat. Nagy áta-bota gyerök vót. 

átellenben áttal ellembe hsz. ,gegenüber'. A pásztorkuttal 
áttal eltembe vót az a gödör. 

azt tudnám asz tunnám ,úgy gondolom'. Asz tunnám, 
kétszász pöngőt kapott érte. 

bakhát ~ fn. ,a kocsiútnak a két keréknyom közé eső dom
bos része'. 

baricskálgal baricskágat (-ok, -ó, baricskágassunk ; -tam ; 
-ni) ts. i. ,sekélyen, felületesen szánt'. Csak úgy baricskágatott a 
gyerök, mit ér az ? 

benne ~ hsz. 1. ,valaminek a belsejében'. Hidegül kő bele¬ 
tönni a föstégbe, hogy benne ájjon éggy éjjel. 2. ,belőle'. Juliskám 
főzöt tënnap káposztalevest, oja jó izüt tuttam benne önni. 

bíbor ~ (-t, -gya) fn. ,fátyol' Nr. A régi női ünnepi vise
lethez tartozott. — Szakadozott, ócska bíborral szokták rákötni 
a megfestendő húsvéti tojásra a lóhere vagy egérfarkú-fű leve
lét. A fátyolt ugyanis átjárja a festék, s csak a levél helye 
marad fehér. 

bíboros ~ mn. ,fátyollal készült' (tojás). Rajzúttat csinyátok 
vagy bíborossat ? 

bikla ~ (-át, -ák, -ájja) fn. 1. ,ráncos, fehér szoknya'. 
Tizöhat szé biklám van, abba löszök etemettel. 2. ,alsószoknya'.. 

bír bir (-ok, -sz, -gyunk ; -om, -od, -i, -gyunk, -itok, -ik ; 
-tam ; -ni) ts. i. ,tud, képes valamire'. Birsz énekőni ? Szë e 
vagy rekedde. 

bonc ~ (-ot, -ok, -a, -ik) fn. ,comb'. A tár hónajj alat kő 
(kel), mög boncon. 

böndörödik ~ (-ött) tn. i. ,perdül, penderedik'. Úty kifor
gattak, hogy a ruha csak úgy böndörödöt rajtam. 

börzsöny ~ (börzsönt) fn. ,tojásfestésre használt színes for
gács' Nr. Régen boltban árulták. Vízben megfőzték, s ezzel a 
lével festették meg a húsvéti tojást. 

bubucs ~ (-ot, -csa) fn. ,bogyó, a növény gömbölyü termése'. 
Kis fekete, apró bubuccsa van nekijje. Hogyam vam bubuccsa, 
ha nem virágzik ? 

bugota ~ (-át, -ájja) fn. ,kenyértésztából készült étel'. 
büdös ~ , bidös mn. 1. ,rosszszagú'. 2. ,gyalázatos, szem

telen'. Bidös csibe, minygyá bëgyün a kerbe. 
cuka ~ (-át, -ák, -ájja) fn. ,zacskó'. 
család ~ (-ot, -ok, csalággya, csalággyik) fn. 1. ,familie'. 

2. ,családtag'. Ëjen tébe még a fijatal së kivánt kimönni, nemhogy 
az örek család. 

Cser ~ hn. 
cserfes ~ mn. ,bőbeszédű, nagyszájú'. Cserfes vót annak az 

annya is. 
csirázik csirzik (csirzott, csirózna) tn. i. ,csirát hajt'. Ki-
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csirzott a buza. Nem mergyük lërakni marokra (zabot), mer ha 
mëgázik, hozzá csirózna a főthöz. 

csordás csardás (-t, -ok, -sa) fn. ,tehénpásztor'. Ëcs csardást 
ismertem egész korosságomig. Ezök a csardások nem figyenek 
rája, hogy a nagy isző kirági a csöcsöt. 

csökött ~ mn. ,fejletlen, a fejlődésben megállt'. Nem nyőtt 
mög jól, csököt maratt. 

csörrenés ~ fn. ,zaj, zörgés'. Sz. Tányér, tál csörrenés nékű 
nincs ( = minden háznál van néha veszekedés). 

csupor ~ , csopor fn. ,csoport'. Ëcs csuporba ,egy rakáson, 
egy tőből'. Ojan csuporba nyől ki, mind a gyopár. 

csurka ~ (-át, -ák, -ájja) fn. ,hurka'. Mink csak kásáscsur¬ 
kát tőtöttünk ebbe a disznóöledbe. Hajdinkásás csurka (= hajdina
kásás hurka). 

csurkamadzag csurkamazzag (-ot) fn. ,a hurka két végét 
bekötő madzag'. Nr. A menyasszonyt vivő kocsi rúdjára szok
ták kötni tréfából, mert azt tartják, hogy a ló megérzi a szagát. 
és nem indul el. 

csuta ~ (-át, -ák, -ájja) fn. 1. ,kukorica száraz szára'. 
Tënnap csutát vótam égetni. Csuta szönni vótunk. 2. ,szemektől 
megfosztott kukoricacső'. Rakz ëty kis csutát a tüzre. 

dalol danó (danolok, danósz, danójjunk ; danoli, danolik ; 
danótam ~ danútam) ts. i. ,dalt énekel'. Mögvacsorásztunk, 
danótunk, emöntünk haza. 

Derékszél Dërékszé hn. 
disznóól ~ , disznókóla (-át, -k) fn. ,sertésistálló'. Ot lösznek 

a disznókólak hátú. 
disznóölet ~ fn. ,disznóölés'. 
dolgozónap dógzónap fn. 1. ,wochentag'. — hsz. 2. wochen

tags, am wochentag'. Mast is csak ëjem pocskos vagyok, min 
dogzónap. 

durgat ~ (-ok, durgacc, durgassunk ; -tam, -tá, -ott) ts. i. 
,pattogtat' (kukoricát, ostort). Ergye ki të lán, durgat a kanász. 

durgott kukorica durgot kukorica (-át) fn. ,pattogatott 
kukorica'. 

döngör ~ (-e) fn. ,hepe-hupás, dombos rét'. A lapissán 
nem oja széna teröm, mind a döngörön. Ott a nagy döngöröm van 
ölég virág. 

döngörös ~ mn. ,hepe-hupás, dombos' (rét). Ojan döngörös 
rétön szokot lönni ëjen. 

dülő ~ , dilő, düllő (-t, -je) fn. ,szántóföldek sora'. Az én 
uram natypéntökön szokott emönni a Harmadozs dilőbe ostor¬ 
nyelér, mer a jáger akkor nincs ott. 

egyel-begyel ëgyel-bëgyel mn. 1. ,nem egyszínű, tarka'. 
Ëgyel-bëgyel fajta tik ( = fehér-feketeszínű tyúk). 2. ,áta-bota, 
tökéletlen'. Haj, de ëgyel-bëgyel munkája van ennek is ! 

elébe elejbe (-m, -d, elejbünk, -tök, elejbik) nu. ,vor'. Nem 
mégy el apád elejbe ? 
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éles élös (-sen) mn. ,scharf. Km. Két élös fejsze nem fér 
össze ( = két mérges embert nem tanácsos összeereszteni). 

élesztő öllesztő (-t, -je) fn. 1. ,hefe'. 2. ,sauerteig'. Tënnap 
mögásztattam az öllesztőt. 

ellamol elamol ~ elamó (elamolok, -ósz, elamójjunk) ts. i. 
,a kender lamját (lombos tetejét) leszedi'. Jaj, hát még most elébb 
elamolom a kendört. Mikor főnyüjjünk a kendört, e szoktunk 
lamóni. 

előbbekben elébbegbe hsz. ,régebben'. Elébbegbe a körösz¬ 
gyerököknek is szoktak vinni nyuszkát. 

előjáró ruha ~ (-át, -ák) fn. ,mindennapi használatra szánt 
ruhanemű'. 

engedelmes engödelmes mn. 1. ,szófogadó'. 2. ,enyhe'. Ha 
március jó engödelmes, jó evetni a cukorbabot. 

eszik öszik (-ök, -ő, ögyünk, -tök, -nek ; -öm, -öd, -i ~ össze, 
összünk ~ ögyünk, -itök, -ik ~ összék, önnék ; öttem, ötté, övött ; 
öttem vóna) ts. i. ,essen'. Nem monygyunk, nem sokat öszik, de 
azér övögetik. Fele mindönkor së tudok önni. Ösző kedvesöm 
bubucát ? Km. Aki sok levest öszik, as sokájig él. 

észrevesz eszrevösz (-ök, -ő, -vögyünk, -tök, -nek ; -vöttem) 
ts. i. wahrnehmen, bemerken'. Vasárnap vöttünk eszre, hetfén 
egész nap nísztem, kedre vëradóra mögdöglött. Nem vöttünk eszre, 
hogy a hasa alla dagatt. 

észtörelem esztörelöm fn. ,az ész megerőltetése'. Hát azér 
nagy esztörelöm köll ennyi tanuláshó. 

favilla javëlla (-át, -ák, -ája, -ájik) fn. ,fából készült négy
ágú villa'. Sériőjék magik csinyátak favëllát. Nr. Szénagyüjtésre 
használják. 

fekélődik ~ (-ök, -ő, fekélőggyünk) tn. i. ,feküdget'. Ebbe a 
hédbe mék fekélőttem. 

Fekete hegy Fekete högy hn. 
felálltogat fölátogat (-ok, -átogacc, -átogassunk ; -tam) ts. i. 

,fölállít, fölrak'. A kemönce tetére jölátogassunk az edént. 
félkézkosár fékészkosár (-kosarat, -kosarak, -kosara) fn. 

,egyfülű kosár'. 
Felsőágad Fősőágad hn. 
févaj, févó, féva (-t) fn. ,ruhatekercs, melyet a kosárvivő 

asszonyok fejükre, a kosár alá tesznek'. 
fogyta fotta (-át) fn. ,a hold fogyása'. Hajmát csak fottával 

jó ítetni (ültetni). 
folyosó fojosó, folosó (-t, -jja, -jjik) fn. ,a bőrön elterjedő 

sok gennyes seb'. Nr. Egérfarkú-fű (Achillea pannonica) levével 
gyógyítják. 

fököny ~ (fökönt, -nye) fn. ,szemölcsszerű kiütés'. Fökö¬ 
nyökkel vót teli a mája. 

fölöstököm ~ (-öt) fn. ,reggeli'. 
füente füjente, fijente hsz. ,fű-korában, zsengén, zölden'. 
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A gyim-gyomot mék sássasam, fijente kiszëggyünk, mer enyomi 
a buzát. A buza úgy ződ füjente. 

gégehűtés gegehűtés (-t, -se) fn. ,torokfájás'. Tënnap az ém 
fijam ojan gegehűtést kapott. 

gica ~ (-át, -ájja) fn. ,kis ágacska, melyen keresztül 
tollat, vagy cipőfűzővéget húznak'. A Rézijé nem oja jó a 
gicájja. Nr. Húsvéti tojás hímzésére használják. A tollat vagy 
cipőfűzővéget meleg viaszba mártják, s különféle mintát raj
zolnak vele a tojásra. 

göcs ~ (-öt, -cse) fn. ,fatuskó'. A nagy göcsöt behentöritöt¬ 
ték. Ëgy mél göcs ki vót likasztval, abba hupótunk a tányérvërágot. 

göröngyeg görönygyeg (-öt, -ök) fn. ,scholle, klumpen'. 
Mögdobárág görönygyegge. 

gudváncás ~ mn. ,beteges, rosszul fejlett' (disznó, malac). 
Ojan gudváncás vót az a malac. 

Gyepszegés Gyöpszegés hn. 
gyógyul gyógyél (-ok, gyógy ész ; gyógyétam ; gyógyénák ; 

gyógyena; gyógyéjjon) tn. i. ,genesen'. Gyógyéna mök szögény 
gyerök. Nem bir gyógyéni ; ha varasodik, törik a seb. 

hajonfőn hajomfén hsz. ,fedetlen fővel'. Vaty kalapossam, 
vaiy hajomfén. 

Harmados ~ hn. 
harmados ~ 1. fn. ,a termés harmadrészéért dolgozó föld

munkás'. Szántójék harmadossátú hallottam. 2. mn. ,harmad
részért bérbe adott' (termés). Harmados kukorica. 

hazul hazu hsz. ,hazulról'. Eszökik a gyerök onnét hazu. 
hegy högy (-et, -ek, -e ~ -i) fn. 1. ,berg'. 2. .szőllőföld'. 

Hun a natypapa ? Emönt a högybe borér. 3 . , valaminek a csúcsa, 
vége'. A fának a högyi e vam vágga. Ojam mind az ujjom högyi. 

Hernád Hërnád hn. 
hétfő hetfe (-én) fn. ,montag'. Vasárnap vöttünk eszre, het

fén egész nap nísztem, kedre vëradóra mögdöglött. 
hímez himöz (himzök, himző ; himzöm, himzi) ts. i. ,színesre 

fest' (húsvéti tojást). Most nem himzök tojást. Hányat himző? 
himlik ~ (himlött) tn. i. ,omlik'. Oja jó főd vót, hocs csakúgy 

himlőtt. 
himlős ~ mn. ,porhanyós, omlós' (tészta, föld). Ha jó 

himlős a főd, gyorsam végig porlasztya a borona. 
hirtelen hörtelen 1. mn. ,indulatos'. Nagyo hörtelen embör 

vót az uram. 2. hsz. ,hirtelenül'. 
hitvány hitfány mn. ,ócska, rossz'. Hitfám fazégba parazsat 

mertem. Hitfán köténnyel bë szoktam tekerni a kezem, ha csollánt 
szödök. 

hóborkás ~ mn. ,hóbortos, bolondos'. Az ëty kicsit hóbor¬ 
kás az az öregasszon. 

hol hon, hun hsz. ,wo'. Hát të hon tanútad eszt ? 
hordat ~ fn. ,a gabona betakarítása'. 
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hosszú hosszi mn. ,lang'. Möguni az embör eszt a hosszi telet. 
hová há hsz. ,wohin'. Há mönnek mast ? Mindönét ot kel 

hagyni ; há vigye ? 
hupol ~ , hupó (hupolok, hupósz, hupójjunk) 1. ,ver'. 

2. ,kendert tör'. Hamvasékná hupónak mast kendört. L. meg¬ 
hupol alatt. 

hurka l. csurka. 
hurkamadzag l. csurkamadzag. 
idén ~ hsz. 1. ,a folyó évben'. 2. , évben'. Ez a komló ölég 

lösz két idén is. Mindön idém főzök bücskelëgvártot. Mindön idén 
nincs annyi egér, tavai sog vót. 

idő ~ , üdő (-t, -k, ideje ~ üdéje) fn. 1. ,zeit'. Szalad az idő, 
a fijatalok nyőnek. 2. ,wetter'. Sok rossz üdő mijatta nem möhet¬ 
tünk ki. Nagyon goromba idő van. 3. ,jó idő'. Jár rája idő ( = jó 
idő jár rá). 

igénybe vesz igénybe vösz ts. i. ,rossz néven vesz, harag
szik'. Nem is vöszöm igénybe, hoty szérű tördelék lë a mákom. 

ilyen ëjen nm. ,solcher'. Ëjen tébe még a fijatal së kivánt 
kimönni. 

ing imög ~ ümög (ingöt ~ üngöt, inge ~ ünge) fn. ,hemd'. 
Rét ümögbe (= egy szál ingben). Van némöjik asszon, aki az urá
nak a haját és az ingét is eviszi a javóshó. Sz. Nem vót rajt a szép 
ünge ( = rossz kedve volt). Ëccör vótam a főjeddzőné, hogy jó 
imög vót rajta. 

ír ir (-ok, -sz, -junk ~ gyunk ; -om, -od, -i, -itok, -ik) ts. i. 
schreiben'. Rá vót irral ( = írva) a kocsira a neve. 

iszik ~ (-ok, -ó, igyunk, -tok, -nak ; ittam, ittá, ivott ; innék ; 
igyá, igyatok; innya ~ inni) ts. i. ,trinken'. Jobban tudok rá 
innya, mind a husra. Sömmit ű nem akar innya. Még elébbegbe 
ittam ëty fé kalázlira valót. 

isztorhéj ~ (-at ~ -jat) fn. ,eresz'. Az a rémithetetlen naty 
hó majnem ëtten az isztorhéjat elérte. 

íztelen isztelen mn. ,kedvetlen'. Jaj fijam, de isztelem vagy. 
Sokszor mögvan az én nálam, hogy ojan isztelem vagyok. 

javas javós (-t) fn. ,kuruzsló, boszorkány'. Van oja javós, 
aki mökfeji a kendőt. Nr. Ha ember, vagy állat megbetegszik, és 
nem tudják mi a baja, elmennek a javóshoz. Az meg tudja 
mondani, ki rontotta meg az illető embert vagy állatot, s az 
orvosságát is megmondja. — Boszorkányos hatalma van. Azt 
tartják róla, hogy Szent György-napján hajnalban abroszba 
vagy fejkendőbe gyüjti a növényeken lévő harmatot. Ezzel a 
ruhával tudja aztán más tehenétől elvarázsolni a tejet. 

jel gyel (-t, -e) fn. ,zeichen'. Bëtöttem a zsótárba gyelnek. 
jere gyere (tb. 2. sz. : gyeretök) tn. i. ,jőjj'. Gyeretök önni, 

kész az ebéd. 
jő gyü mn. ,jövő'. A gyü télöm mögen kő vönni cipőt. 
jön gyün (gyüvök, gyüssz, gyüjjünk, gyüttök, gyünnek ; 

gyüttem, gyünnék, gyüjjek ; gyünni) tn. i. ,kommen'. Maj gyün-
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nek a mi embörinkek is. De még vót szorulás, ha gyütt a fölhő. 
Öj, de csunya ziher gyün erre. 

kalázli ~ (-t) fn. ,kis pohár'. Még elébbegbe ittam ëty fé 
kalázlira valót. 

kapanyél ~ , kapanyel (-et, -e) fn. ,der stiel der haue'. Sz. 
Kapanyelbe viz van ( = a kapálás megizzasztja az embert). 

kaszálat ~ fn. 1. ,kaszálás'. Örekfi kaszálatkor. 2. ,rét'. 
Kétféle konkó van : ëggyik buzába vam, másik kaszáladba. 

kehe ~ (-ét, -éjje) fn. 1. ,köhögés'. 2. ,köhögésben nyil
vánuló lóbetegség'. A kehém mindö lónak körösztű kel mönni. 
A (ara is kifakad a kehétű. Nr. Köhögés ellen nagyon sokféle 
teát isznak. Hársfavirágból, bodzavirágból, ezerjófűből, zsályá
ból, vöröshagyma héjból, zabszalmából, a dió kemény héjából 
szoktak teát főzni. A lótej fogyasztását is hatásos szernek 
tartják. A ló kehességét ürömmel gyógyítják. Van, aki főtt 
árpával vagy tyúkganéval gőzöli a beteg állatot. 

kehél kehöl ~ kehő (kehölök, kehősz, kehölünk ~ kehöjjünk ; 
kehőtem ; kehőni) tn. i. ,köhög'. Mindaketten annyirán kehölünk. 
Ha valamejik kehőt, hányféle tëját csinyátam, hogy birjam üket 
töngetni valahogy. 

kelevény ~ (kelevént, -nye) fn. ,kelés ; gennyes, meggyűlt 
seb'. 

kelletik kölletik (köllötött) ts. i. ,kell'. Mikor Dinnyeberkibe 
mönt a gép, akkor is köllötött kisérni. 

kenyér könyér (könyeret, könyere, könyerik) fn. ,brot'. 
Sukut forma ez a könyér, ojan nehéz. Nr. A kenyérsütő asszony
nak nem szabad aznap a vetés előkészítésében segédkeznie. — 
Ha valaki nagyon rosszul van s a hozzátartozói tudni szeret
nék, életben marad-e vagy sem, beküldenek hozzá valakit, aki 
az egyik kezében eldugva egy darab kenyeret visz. Ha a beteg 
azt a kezét emeli fel, amelyikben a másik kenyeret hozott, nem 
hal meg. 

Kenyeresdomb Könyerezsdomb hn. 
kepés ~ (-t, -ök, -se, -sik) fn. ,részesarató'. Nem űk magik, 

hanem a kepéssik arat. Nr. Minden tizedik gabonakeresztbe 
zöldágat szúrnak ; az a kepésé. 

kérődzik kűrűzzik ~ kürüzzik (kürüzött) tn. i. ,a felböfö
gött takarmányt ismét megrágja' (a jószág). Nr. Ha a tehén nem 
tud kérődzeni, szárított, megtört szerbtövist adnak be neki 
korpával. — Szoktak ilyenkor birkakűrűt etetni a tehénnel. 

késő ~ (-ébb, -én) hsz. ,spät'. Késém vöttem eszre, hogy 
beteg a tik. 

keszte ~ (-ét, -éffe) fn. ,keztyű'. Sz. Télön kő keszte, nyáron 
nem kő keszte. 

kiborjazik kiborgyazik (-ott) tn. i. ,kidudorodik, dúcot 
ereszt' (kenyér). Kiborgyazott a könyér. 

kidurgó ~ (-ja) fn. ,a növény kipattanó termése'. Vad
jácint asz kéköt vërágzik, sok kidurgója van. 
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kidurog ~ (-durgott) tn. i. 1. ,kipattog' (kukorica). Nem 
durgot jó ki ez a kukorica. Nr. A kukorioapattogatáskor ki nem 
durgott szemet polozsnának hívják. 2. ,kisebesedik'. Mikor 
valakinek a lábaszára kidurog, pattogzófijet szöggyünk rá. 

kikarintgat kikaréngat (-ok, -karéngassunk) ts. i. ,kis kerek 
részt kikaszál'. A fenyerbe (lóherébe) sok kosz (aranka) van, 
ki kő karéngatni. 

kiöl ~ (-őte, -öné) ts. i. ,kisebez'. A lovak nyígérjét kiőte 
valami. 

kipusztul ~ (-pusztúnak ; -pusztút; -pusztúna) tn. i. ' 
1. ,kivész'. Kipusztútak a mi mötyfájinkak, 2. ,elromlik, tönkre
megy'. Vam benne három vas, hogy ne pusztujjon ki. Ha az embör 
erősseny nyomi, a szögek kipusztúnak. 

kitér ~ (-ök, -sz, -gyünk, -tök ; -tem, -nék) tn. i. 1. valaki
nek az útjából félreáll'. 2. ,kifér'. Úgy mondik, ahogy a szájikon 
kitér, oja hangossan. 

koploz ~ (-ok, -ó, -zunk ; -om, -od, -i, -zunk, -itok, -ik) 
,koppaszt, szőrt forrázással eltávolít'. A pógárok a disznót mikor 
koplozik, vaskalánnal kapargyák. Nr. Ha disznóöléskor szeles idő 
van, akkor nem pörkölik, hanem koplozik a disznót. Alaposan 
megforrázzák, aztán lekaparják a szőrét. 

korcan ~ (-t) tn. i. ,éles, sercegő hangot ad'. Mök kő várni, 
hoty korcannyon, ha eharapi az embör a szömöt. Nr. A búza érett
ségének az az egyik jele, ha már korcan. 

korosság ~ fn. ,öregség'. Ëcs csardást ismertem egész koros
ságomig. 

kovász ~, kohász (-t, -sza) fn. ,sauerteig'. Az este töttem 
kohászt. 

köldök, l. püdök alatt. 
környület ~ fn. ,környék'. Ëtt ebbe a környüledbe nem tudok 

ojamfélét. 
Köveskút Küjeskut hn. 
kúsza kusza (-át, -ájja) fn. ,az aratáskor elhullatott gabona, 

amit utólag gereblyéznek össze'. 
kűrű ~ , kürü (-t, -je) fn. 1. ,kérődzés'. Nem vót ami mar

hánknak kűrűje. 2. ,a felböfögött takarmány'. Birkakürüt szok
tak hozni, ha a tehén nem kűrűzzik. 

Laci ~ (-t) fn. ,a László név kicsinyített alakja'. Sz. 
A Laci a nyakadba ít mast (= lustán mozogsz). 

lam ~ (-ot, -ja) fn. ,kender, cirók lombos teteje'. Ásztatás 
után lëszöggyünk a lamját. 

lángol langal (langat, langajjon) tn. i. ,ég'. Mökcsipte a 
csollány a kezemet, mikor vizet ér, langal. 

lapis ~ (-sa) fn. ,a rét alacsonyfekvésű, vizenyős része., 
A lapissán nem oja széna teröm, mind a döngörön, ahun dombos¬ 
sabb. Vágázsba, lapizsba szokott ëje lönni. 

lát ~ (-ok, -ó ~ lácc, lássunk, -tok, -nak ; -om, -od, -i, 
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lássunk, -itok, -ik ; -tam; -tani) ts. i. „sehen'. Nem löhetöt 
körösztű láttani raita. 

legelő legyellő (-t, -k, -jje) fn. ,weide'. A kössék fáját kinn 
a legyellőbe akárki mökcsapóhatta. Ez az igricetüsök naggo szapora 
fajta ; a legyellőbe sog van ëjen. 

léha ~ (-át) fn. ,a kukoricacsövet körülvevő száraz levél'. 
Nr. Pemetet, széket, kis kosarat, lábbelit készítenek belőle. 

lekutyorodik lëkutyorodik (-ott) tn. i. ,lehajlik, összezsugoro
dik'. Nr. Vöröshagymát nem szabad csütörtökön ültetni, mert 
lëkutgorodik a szára. 

lekvár lëgvárt (-ot, lëgvártya) fn. ,mus, lekwar'. Mindön 
idém fősztem bücskébű lëgvártot. 

lepedő lepödő (-t, -je, -jik) fn. ,leintuch, bettuch'. Km. 
Addig ngujtózz, meddig a lepödő ér. 

liba l. zsiba alatt. 
lukma ~ (-át) fn. ,a papnak járó, terményben fizetett adó'. 

Máma szödik a lukmát. 
lupáncás ~ , lipáncás mn. ,piszkos, rongyos, rendetlen' 

(ruha). Nagy lipáncás kabát lógot rajta. 
mamá ~ hsz. ,ma'. Nem vótak ët mamá. 
mátka ~ (-át, -ák, -ája) fn. ,leánybarát'. A komámasszon¬ 

nak máma is vam mátkája. Nr. A fiatal lányok legkedvesebb 
barátnőjüket mátkának hívták. 

máikázó vasárnap ~ fn. ,húsvét utáni vasárnap'. Nr. 
Ilyenkor vittek egymásnak a mátkák mátkatálat, melyen 
hímes tojás, cukor s egyéb csemege volt. 

megeszik mögöszik ts. i. ,aufessen, verspeisen'. ,Nem összék 
mög még a tökmag olajját së. Kaszilvát mögössze az állat. Had 
ögye mög a keserü portékát. Sz. Fene ögyöm mög. Ló së öszi mög 
az abrakos tarisznyát ( = csak nem. eszem meg a töltöttkáposzta 
bundáját). 

meggyógyul möggyóggél tn. i. ,genesen'. Hátát fázlata csak, 
miuta möggyogyét. A szivem, az nem gyógyél mök soha többet. Nr. 
A nagy beteget cípör (Tussilago farfara) levében fürösztik meg. 
Ha a fürdővíz zöld marad, meggyógyul, ha megsárgul, meghal 
a beteg. Vö. kenyér. 

meghupol mökhupol ~ mökhupó tn. i. 1. ,megver'. Az asz¬ 
szony is úgy jó, ha mökhupójják. 2. ,a kendert megtöri'. 

megújít mögujét (-ok ; -om, -i, -ujéccsunk, -itok, -ik) ts. i. 
,szőlőt megkapál'. Régön nem vót, hoty kéccör mögujéccsunk 
a szőllőt. Nr. Tavasszal a tőkékről elhányják a földet. Ez az 
uromrakapálás. Az ezután következő kapálás az első ujétás. 
Kétszer vagy háromszor újítanak. Közvetlenül szüret előtt csak 
sarabolnak. Vö. urom, sarabol. 

megy mögy, mén (möggök, mégy ~ mész, mönnyünk, 
möntök, mönnek ; möntem, mönté, mönt ; mönnék, mönné, 
mönne ; mönny, mönnyetök) tn. i. ,gehen'. Jába mén az embör 
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sohová, nem kap sömmit. Elevem virág nékű nem mönt el. Sz. 
Sorba mém, mind Bodán a biróság. 

megye ~ (-ét) fn. ,szántóföldek, háztelkek közti határ'. 
Nr. Terméskővel jelölik meg. 

miatt mijatt, mihatt nu. ,wegen'. Azok mihat kelletött emönni. 
Sok rossz üdő mijatta. 

mienk mijenk, mihenk birt. névm. ,unser'. Kijé ezök 
a zsibák? A mihenkek ( = mieink). 

mindes mindjárt mindös minygyá hsz. ,azonnal, rögtön.' 
Csak ëty kicsit várgyanak még, mindös minygyá mögvan. 

Mogyorós Magyarós hn. 
mostig ~ hsz. ,mosásig'. Oja hitfány, ëgy mostig se tart. 
nélkül nékün, nékű nu. ,ohne'. Ha úgy marad viz nékün, 

összemelekszik. Elevem virág nékű nem mönt el szántam. 
nesz ~ (-t) fn. ,zaj, lárma'. Akkora nesz vót abba az iskolába. 
neszel ~ , nesze (neszelök; neszejj, neszejjetök) ,lármát csap'. 
nózgat ~ (-ott) tn. i. ,noszogat'. Mindég nózgat valami, 

nem hágy békébe. 
nyuszka ~ (-át, -ája) fn. 1. nyúl, kis nyúl'. Tány nyusz¬ 

kák rákták el a högyit. 2. ,csokoládényúl'. Elébbegbe a körösz¬ 
gyerököknek is szoktak vinni nyuszkát. 

olykor ókor hsz. 1. ,néha'. 2. ,ritkán'. Hátha nagy ókor 
mönnek Pécsre, hoznak halat. 

orja urgya (-át) fn. ,a disznó hátgerince'. Az urgyát kapisz¬ 
tával főzzünk mög. 

óta úta, útal ~ uta, utal nu. ,seit'. Négy év útal. 
önt ~ (-ök, -ő, öncsünk) ,giessen, schütten'. Öntöttek 

vijasszal az öntő asszonyok. Nr. Ha a kis gyermek sokat sír, 
biztosan megverték szemmel. Ilyenkor hideg vízbe forró viaszt 
öntenek. Akihez hasonló formát vesz fel a viasz, az ártott 
a gyermeknek. Vö. szem. 

öreg ~ mn. 1. ,alt.' Ëjen tébe még a fijatal së kivánt kimönni, 
nemhogy az örek család. 2. ,nagy, nagyszemű'. Ëjen öregöt nem 
szeretök üjegbe tönni. 

öregfű örekfi ~ örekfü (-jet, -je) fn. ,széna'. Örekfi 
kaszálatkor. 

ősz úsz, üsz (-t,) fn. ,herbst'. Mas kikapájjunk a szőllőt, 
űssze betőccsünk. Az üssze mökszántogatta a Józsika a fődeket. 
Nr. Ha a gyümölcsfa másodszor virágzik, bosszú ősz várható. 

őszinte ~ mn. 1. ,aufrichtig'. — 2. hsz. ,őszintén'. Őszinte 
mondom, hogy úgy vót. 

ösztövéres ösztövérös mn. ,sovány' (hús). 
palal ~ (-ok, palajjunk ; palatam) ts. i. ,kiszelel' (kukoricát). 

Sz. A köröszturijak palalik a kukoricát, gyün a fölhője (Ezt szok
ták mondani, ha szemerkél a hó.). 

papzsák pabzsák Sz. Telhetetlem, mind a pabzsák. 
parlag parag (-ot) fn. ,műveletlenül hagyott szántóföld'. 

Talákozik még ollan embör, aki paragon hagyi a főggyét. 



397 

patics ~ (-ot, -csa) fn. 1. ,vörheny'. Kiverte a patics. 
2. ,pipacs'. 

pemet ~ (-öt) fn. ,egy rúd végére kötött léhacsomó'. Nr. 
Kenyérsütéskor a kenyér bevetése előtt, vízbe mártott pemet¬ 
tel tisztítják meg a kemence földjét. 

pirhanyós ~ mn. ,pirosas'. Vót ojam pirhanyós, laposz¬ 
szömü kávéborsó. 

pocskos ~ mn. ,piszkos, mocskos'. Ojam pocskos az a gyerök, 
mindömbe belemén. Emöntek a pocskos malacok, nagyo hitfánnyak. 

polozsna ~ (-át, -ája) fn. 1. ,záptojás'. 2. ,a kukorica 
pattogatáskor ki nem pattant szem'. Nr. Apróra vágott záp
tojást fokhagymával, ecettel kevernek össze, s ha a jószág
nak hasfájása van, megetetik vele. 

pozdorja pazérgya, pazërgya (-át, -ája) fn. ,kenderszálnak 
a törőből szétszóródó szilánkja'. 

pocik ~ (-öt) fn. ,a vállfoltos ing két foltja közti kis ék-
alakú egyrétű rész'. 

püdök ~ (-öt, -e) fn. ,köldök'. A kacsótaji bába mökkent 
zsirral ; valamit a püdökömre tölt. 

rárabaszkodik ~ (-ott) tn. i. ,ránehezedik, belekapaszko
dik'. Ne rabaszkogy rá ! 

restel röstel (-lök, röstesz, röstejjünk ; röstetem ; röstenék) 
ts. i. ,átal, lusta valamit tenni'. Ojam messzüre azér nem röstel 
emönni. Még ara is röstet, hogy vizet hozzom magának. Sz. Oja 
lusta, hogy röstel még rösteni is. Én is úgy ejárattam, hogy rös¬ 
tellök még rösleni is. 

rezula rëzula (-át, -ák) fn. 1. ,bozótos fiatal erdő'. 2. ,sarjú¬ 
erdő'. Mennyi vërág van ott a rezulába. Lëtarószták az erdőt ; szép 
rëzula nyőtt belüle. 

ribál ~ (-ok, ribász, ribájjunk ; ribátam) ts. i. ,gyalul' 
(tököt). Mögribálom a tököt. 

róna ~ (-át) fn. ,mély kerékvágás'. Ha méj a róna, közőni 
kő a kocsinak. 

sajdít sajdét (-ok; -om, -od, -i, -ik ; -ottam) ts. i. ,sajnál'. 
Ha mögdöglöt vóna a lova, aszt nem sajdétotta vóna úgy. 

sarabol ~ , sarabó (sarabolok, sarabósz) ts. i. ,kapával 
a gyeptől, giz-gaztól tisztára kapar' (kerti utat, szőllőt). Három
szor ujétanak, negyeccör csak sarabónak. 

segít segét (-ök, -ő, segéccsünk, -tök, -enek) ts. i. ,helfen'. 
Ejártunk segéteni a gép mellé. 

sehová sohová, sohá hsz. ,nirgendshin'. Jába mén az embör 
sohová, nem kap sömmit. Nem möhetök én sohá së. 

sikont ~ (-ok, -ó ; -ottam, -ottá) tn. i. ,sikít, kiált'. Akkorát 
sikontott, hogy mind odaszalattak. 

sóder sódër (-t, -a) fn. ,comb, sonka'. A sódërát má mögötte 
a gyerök. 

sonkó ~ (-t) fn. ,wachsscheibe'. Sitőkemöncébe kiengette 
a mézet, ot lött a sonkó. 
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sonkolos ~ (-ok) fn. ,sonkógyüjtő'. Gyüttek a sonkolosok 
a Fölvidékrül bocskorba, szűrbe ; ezér a sonkójér varótűt attak. 

sorozat ~ fn. ,sorozás'. Mazs vótak a gyerökök sorozatra. 
sörélesztő söröllesztő fn. ,hefe'. Édös targonyába nem köll 

söröllesztő. 
sukutt ~ , sukott mn. ,nehéz, keletlen'. Sukut forma ez 

a könyér, ojan nehéz. 
susnyó ~ (-t) fn. ,letördelőzött faágköteg'. Ëty kéve 

susnyóval fittem el a kemöncét. 
suti ~ (-n) mn. ,balkezes, bal'. Mas suti kezivel öszik. 
sűrű sürü (-jen, -jebb) mn. 1. ,dicht'. Miné sürüjebb, anná 

könnyeb vágni. 2. ,gyakori'. Sürüjen iszik ez az embör. 
sütős sitős mn. ,forró'. Sitős meleg vizzel öntözöm két napig. 
szalma szóma (-át, -ája) fn. ,stroh'. Úty hortunk bë a szómát 

a szürübű. 
szél ~ , szé (szelet, szelek) fn. ,wind'. Sz. Mökfog a bűti szél. 

Nr. Míg a kökény virágzik, szeles idő van. — Ha a vadnyárfa 
(Populus alba) levele kifordul, nem fog a szél. 

szél ~ , szé (-t, szele) 1. ,rand, saum'. Nem is vöszöm 
igénybe, hoty szérű tördeték lë a mákom. 2. ,szövési szélesség'. 
Tizöhat szé biklám van (== tizenhat szél vászonból varrt bikla). 
Az ujja két és fé szé vót. 

szem szöm (-öl, -ök, -e, -ik) fn. 1. ,auge'. 2. ,korn'. Mök 
kő várni, hoty korcannyon, ha eharapi az embör a szömöt. Sz. 
Naty szöme vam most a dohálevélnek (=ri tka most a dohánylevél, 
t. i. nem szabad termelni). Szöm árt ( = szemmel megver, meg
ront). Kőjjetek fő, mossa mög a János a szömét, mer az ű szöme 
ártott. Nr. Kis gyermeknek nagyon könnyen árt a szem. Ez ellen 
többféle orvosságot ismernek. A nagykapu forgóoszlopából 
vágnak egy darab fát, s tüzet raknak vele. Ezen a tűzön melegí
tik meg a kicsi mosdóvizét, melyet a kútról szótalanul hoztak. — 
A mosdóvízbe tett madárköles (Lithospermum officinale) vagy 
igézöt máva (Malva silvestris) is jó orvosság. — A rontó személy 
kilétét öntéssel állapítják meg (vö. önt). Ha megtudták, ki 
a tettes, elmennek hozzá és megmosatják a szemét. Ezt a vizet 
itatják meg aztán a gyermekkel, s a rontás elmúlik. 

szemközt szömköst hsz. ,szembe, szemben'. Szömközs 
doptam. 

szemöldök szömöldök (-öt, -e) fn. ,augenbraue'. Nr. Akinek 
összenőtt a szemöldöke, annak a nézése árthat. 

szénamurva szénamujva, szénamojva (-át) fn. ,szénatörmelék'. 
Nr. Teáját hűlés ellen isszák. — A tejesfazekakat Szent György
nap előtt szénamurvával szokták kifőzni. 

Szentdénesi-út Szenygyenizsi-ut hn. 
szénvonó szemvinyó (-t) fn. ,szénhúzó lapát' (kemence

fűtésnél használt eszköz). 
szérű szürü (-t, -je, -jik) fn. ,tenne'. Ët van a szürübe a 
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kolompér lëvájjal. Kinn a mezőny nyomtattak, ocs csinyáták a 
szürüt. 

sziács szijács (~ot) fn. ,forgács'. Szijáccsa. van a koporsó 
möktőtte. 

szirogy ~ fn. ,jeges dara'. Esik a şzirogy. 
szivárvány ~ (szivárvánt) fn. ,regenbogen'. Nr. Ha a szivár

ványban a zöld sáv széles, jó búza-, ha a sárga, jó kukorica-, 
ha a piros, jó bortermés várható. 

szívókés szijókés (-t, -se) fn. ,két végén a kés éle felé gör
bülő nyéllel ellátott faragó-szerszám'. Szijókéssel fejtöttünk lë 
a fa kérgit. 

szótalan víz szótalam viz fn. ,a kútról megszólalás nélkül 
behozott víz'. Ëk kis szótalam vizet hosztam a kutrú. Nr. Szemvíz 
készítéskor szótalan vizet használnak. 

szűk szík (-ön) mn. 1. ,eng, schmal'. 2. ,kevés, ki nem 
elégítő'. Szíköm van a paradicsony. 

szűkölködik szíkőködik (-ött) tn. i. ,szükséget lát'. Csak 
në kellőggyö szíkőködni. 

Táborhely Táborhel hn. 
takaros ~ mn. 1. ,csínos, szép'. 2. ,takarékos'. Az ém fijam 

sohasë lössz ojam mind én, ojan takaros. 
talál ~ , talá (találok, talász, talájjunk ; találom, találi ; 

talátam) 1. ,finden'. 2. ,esetleg tesz valamit'. Mök találik taláni 
nálam a fogót. 

találkozik talákozik (-ott, -na) tn. i. 1. ,mit jmdm zusam
mentreffen'. 2. ,akad, találtatik'. Kevés talákozik ollan embör, 
aki szép kazat tud rakni. 

talán talánd hsz. ,vielleicht'. Talánd emögy apikám Lőrincre. 
tanogat ~ (-ok, -ó) ts. i. ,tanítgat'. Lëít közibük, tanogatta 

üket. 
taplós toplos, taplas mn. ,taplóval benőtt'. Vágázsba toplas 

fán láttam ëjet. 
tár ~ (-t, -gya) fn. ,nagy kelés'. A tár hónajj alat kő, mög 

boncon. Nr. Tejbe főtt lenmaggal gyógyítják. 
tengely tengő (-t) fn. ,achse'. 
tokmány ~ , tokmán (-t, -nya) ,kaszakő-tartó edény'. 
Tormás Tormás hn. 
torzs ~ (-ot, -a) fn. ,a káposzta vaskos szára'. Kikaríkétom 

a torzsot. 
tő tű (tüjet, tüjek, tüje, tüjibe) fn. 1. .gyökérzet'. Má Pétör-

Pálkó mökszakad a buza tüje. Mozs vöttem a tüjérű. 2. ,valaminek 
az alja.' Kazá tüje. K. Mér nem ösző, hisz ot vagy a tüjibe? 
( = az étel közvetlen közelében). Nr. Zöldségfélét szombaton 
kell ültetni, hogy ëggyes tüje lëgyön ( = ne ágazzék szét). 

tőke tűke, tíke (-ék, -ét) fn. ,szőllőtő'. Iresek a tíkék. Nr. 
Száraz kérgét régen pipában szívták. 

tudalom ~ (tudalma, tudalmik) fn. ,tudás, tudomány'. 
Nem köll a kaszáláshoz erő, csak tudalom, mög jó kasza. 



400 

tudomány ~ (-a, -ik) fn. ,tudás'. A mastani pásztoroknak 
nincs a jószákhó való tudományik. 

tusa ~ (-át, -ája) fn. ,gabonakéve alsó része, töve'. 
urom ~ (urmot, urma) fn. ,a szőlőtőkék között futó 

dombhát'. Föjjebb vót az urma, jobban érte a hideg a tűkét. Nr. 
Tavasszal a tőkék körül eltávolítják a télire odakapált földet. 
Ezt a földet a tőkék közé húzzák, ahol dombhátat, ormot alkot. 
Ezt a műveletet uromra kapálásnak mondják. 

üres ires (-sen) mn. ,leer'. Iresek a tíkék. Nekünk is mék 
három hordónk van iressen. 

üsző isző (-t, -je) fn. ,fiatal, még nem borjazott tehén'. 
Ezök a csardások nem figyenek rája, hogy a nagy isző kirági 
a csöcsöt. 

üveg üjeg (-öt, -ök, -gye) fn. 1. ,glas'. 2. ,flasche'. Paradicsom 
bőrével köttem lë az üjegöt. 

vádol vádó (vádolok, vádósz) ts. i. ,elvállal, beismer'. Senki 
së vádóta el, hogy ű vót. 

vágás ~ (t, -ok, -sa) fn. 1. ,schnitt'. 2. ,vágás okozta seb'. 
3. ,kertet, dűlőket elválasztó eleven kerítés ; fával-bokorral 
benőtt erdőszél'. Fönn a vágázsba akkora hó vam, méterösnél 
nagyobb. Sz. Mögöszöd a vágázsba döglöt tikot ? (Az 1. és 3. jelen
tés cseréjén alapuló tréfás kérdés.) Nr. Vágásra (vágás okozta 
sebre) nyers paradicsomot vagy útifű (Plantago major) levelét 
teszik. 

Végszél Vékszé hn. 
velembeli ~ mn. ,velem egyidős'. A fijatalok nyőnek, a 

velembelijek má nincsenek. 
vén ~ mn. ,alt'. Km. Mindöm vém pap hótik tanul. 
verseng vörsöng (-ök, -ő) tn. i. ,veszekszik, perlekedik'. 

Mindég émvelem vörsöngő ? 
vet ~ (-ök, vecc ~ vető, vessünk, -tök, -nek; -tem, -té, -ött, 

-tünk, -tetök, -tek; vessé, vessetök) ts. i. ,säen'. A bücskepaprika 
akármikor vessünk, mindig ojam, mind a tüzláng. Salátát, ha idő 
vam, mék februárba vettem. Nr. A vető embernek nem szabad 
tejet inni, mert tejesgaz (Sonchus arvensis) lesz a vetésében. 

záp áp 1. fn. ,a szekéroldal két rúdját összekötő borda'. 
2. mn. ,faul'. Ápom maratt a tojás. Vö. polozsna. 

ziher ~ (-t) fn. ,zivatar'. Öj, de csunya ziher gyün erre. 
zöldül ződül hsz. ,zölden, zöld állapotban'. Ződül löhet mög¬ 

önni, mind a fokhajmát. Ződül is jó az ürmöt összevágni. 
zsiba ~ (-át, -ák, -ája) fn. ,liba'. 
zsurma ~ (-át, -ája) fn. ,morzsa'. Ëgy zsurmát se birtam 

mögönni. Nr. A karácsonyi abroszról a zsurmát újévig nem ráz
zák le. Akkor gondosan összesöprik, s elteszik zacskóba. Ha a 
jószág beteg, megfüstölik vele. 

Kolozsvár. Nagy Rózsa. 
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A SZÉPKENYERŰSZENTMÁRTONI NÉPNYELV 
SZÓKINCSÉBŐL 

I. Ház, telek, gazdasági épületek, eszközök. 

ablak ~ ,fenster'. 
ágas ágas ,az eketalyiga ágas része'. L. eke alatt. 
ágg ádzs ,bett ' . 
ágydeszka ádzsdëcka ,az ágy fenékdeszkája'. 
ágyfő ácsfeje. ,az ágy vége, ahol az ember feje pihen'. 
ágyláb ádzsláb (-a) ,bettfuss'. 
agytőkarika acstűkarika ,a kerékfőre (szekérkerék) húzott 

szorító vaskarika'. Másik neve kerékfőkarika. L. ott. 
ajtó ~ ,tür'. 
akasztólánc ~ ,a szekér hátsó kerekének megkötésére szol

gáló lánc'. 
alfa ~ ,a járom alsó, összefoglaló része'. 
általja átalfa ,heveder, a szekéroldal lajtorjáit alul összekötő 

fapánt'. 
asztal ~ ,tisch'. 
asztalfia asztalfija ,az asztal fiókja'. 
bak bakk „fűrészelő állvány félkézfűrészhez'. 
bakóca ~ ,alul szögletes, -alakú faalkotmány, mely 

fahordáskor a szekérderékot helyettesíti'. 
balta ~ ,fejsze'. 
bársonyrózsa ~ ,rózsaféle'. 
bazsarózsa ~ ,pünkösti rózsa, Poeonia officinalis'. 
bélfa ~ ,a járomnak függőlegesen álló két lapos fája, mely 

a járom alsó és felső részét összeköti'. 
borona ~ ,gazdasági eszköz, melyet szántás után a baráz

dák egyengetésére használnak, egge'. Tartozékai: foglaló
lapocka, gerendely és vasfogak. Ezeket l. ott. 

borostyán boroscsány, fliederblüte'. 
csatolás csatlás ,a két lajtorját a szekér elején és végén 

összekötő farúd neve'. 
csávon ~ ,szapuló-üst'. 
cseber ~ ,fából készített víztartó-edény'. 
cseberrúd ~ ,a cseber hordására szolgáló rúd neve'. 
cserény ~ ,a sütőkemence feletti füstfogó'. 
cserénygerenda cseréngërënda ,a cserényt tartó két gerenda'. 
csiga ~ ,a nyomtatórúd leszorítására szolgáló kötél végére 

erősített facsiga, mely megkönnyíti a nyomtatórúd leszorítását'. 
csupor csupar ,kisebb térfogatú cserépedény'. 
derékszeg deríkszeg ,erős, vastag vasszeg a szekérben, mely 

az első sémelyt a fürgettyűvel, a nyujtót pedig az első tengellyel 
összeköti'. 

dió dijó ,a lámpa rézkupakja'. 
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disznóól ~ ,sertésistálló'. 
drót ~ (dróccsa) 1. ,ablakrács'. 2. ,lámpatartó drót'. 

I. ábra. Eke. 

eke ~ (I. ábra) ,pflug'. Tartozékai : eketézsla, eketajga 
(II. ábra), sikoccsu (II. 1.), köszfa (II. 2.), vátószeg, ágas (II. 3.), 
simej (II. 4.), gerendej (I. 1)., kokas (II. 5.), pating, ekevas 
(III. 1.), ekepad (III. 2.), ekekormány (III. 3. és I. 8.), eke¬ 
csavar v. muttër, ekeködek (I. 3.), ekeláb (I. 4.), ekemacska 
(I. 5.), ekeszarv, ekeköz (I. 7.), horag, kabala. Ezeket l. I. ábra. 

ekecsavar ~ ,az ekevasat az ekeköldökhöz erősítő csavar'. 
Másik neve : muttër. L. ott. 

ekekormány ~ ,görbe vaslap az eke hátulján, mely az eke-
vastól fölhasított földet fölfordítja'. 

ekeköldök ekeködek ,a gerendelyről a földig nyúló széles, lapos 
vas, melyen az eke csúszik a földben'. Másik neve: köldök. L. ott is. 

ekeköz ~ ,a két ekeszarv közti erősítő fa'. 
ekeláb ~ ,a gerendelyt és a köldököt összekötő )(-alakú vas'. 
ekemacska ~ ,az eke¬ 

szarv és köldök kapcsolása'. 
ekepad ~ ,az ekevasat 

és ekekormányt összekötő 
vas'. 

ekeszarv ~ ,az eke vé
gén hátrafelé ágazó két rúd, 
mellyel az ekét hátulról 
igazítják'. 

eketaliga eketajga, az a 
kétkerekű jármű, melyhez 
szántás közben az ekét 
csatolják'. L. II. ábra. II. ábra. Eketalyiga. 
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eketézsla ~ ,az eketaligához csatolt rúd'. 
ekevas ~ ,alul az ekekormány elejére erősített éles vas, 

mely a földet vízszintes irányban hasítja'. 
(L. III. ábra.) 

előlánc ~ ,a nyomtatórúd első részét 
leszorító lánc'. 

elsőház ~ ,utcafelőli szoba'. 
fakanál fakalány ,fából készített evő-

I I I . ábra. Ekevas 
kanál'. 

falfa ~ ,a kerék fala, kerülete, melyre a ráfot erősítik'. 
fazék ~ ,topf. 
fejsze ~ ,axt, beil'. 
fénykép fénkíp ,fotográfia'. 
fergettyű fergeccsü ,a sémelyre helyezett forgatható fa, 

melynél fogva a szekér eleje ide s tova fordulhat'. 
firhang ~ ,függöny, ablakfüggöny'. 
fodorménta fodormënta ,mentha crispa'. 
fogas ~ ,kancsók felaggatására szolgáló fogas'. 
foglaló ~ 1. ,az asztal lábait összefogó pánt'. 2. a lapocká

kat keresztező s a gerendelyekkel párhuzamosan haladó 
boronarész'. 

fojtó ~ , a sémelyt és a tengelyt összekötő vaskarika a 
szekérben vagy az eketaligában'. 

fustély fuscsél ,a taligabölcső rúdjaira szerelt, oldaldeszká
kat tartó fogak'. 

fürész fűrész ,säge'. 
gabonás gabanás ,gabonatartó épület'. 
galáta galjáta ,juhfejéshez használt faedény'. 
gém gím ,kútgém'. 
gémeskút gímeskút ,brunnen'. 
gémrúd gímrúd ,a gém hosszabbik karjának végére lánccal 

vagy gúzzsal kötött hosszú farúd, mely a vederrel lejár a kútba'. 
gereblye gerebgye ,fafogakkal ellátott hosszúnyelű szerszám, 

mellyel a réten az elhullott szénát összekaparják'. 
gerenda gërënda ,balken'. 
gerendely gerendej 1. ,az eke rúdja, mely elől a taligához van 

kapcsolva'. 2. ,a boronának két szélső gerendája, mely a lapoc
kákat összetartja'. 

gúzs guzs ,a lőcsöt a szekér lajtorjájához erősítő vesszőből 
készült kötés'. 

gyaka dzsaka ,két végén meghegyezett rögzítő karó ; búza
hordáskor használják, hogy a kévék jobban álljanak a szekérben'. 

gyakatartó dzsakatartó ,a lajtorja alsórészébe illesztett, 
gyakát tartó vaskarika'. 

hambár ~ ,deszkából készült, fedeles gabonatartó szuszék'. 
hasgúzs hazsgúzs ,a szekér két lajtorjáját alul összekötő 

lánc'. 
ház ~ 1. ,haus'. 2. ,szoba'. 

s 
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házföldje hászfőggye ,földpadló' (a házban). 
heveder ~ ,a deszkákat tartó ágy-rész'. 
hídlás hidlás ,istállónak, ólnak alul üreges deszkapadlózata'. 
hiju ~ ,padlás'. 
horog horag 1. ,a szekér akasztóláncának végére erősített 

karika'. 2. ,az ekeközből az ekekormány egyik nyílásához vezető 
horogszerű vas'. 3. ,a gémeskút horgának végére szerelt vas
horog'. 

hosszúkötél hosszukötéi ,a nyomtatórúd leszorítására szol
gáló kötél'. 

istráng istrang ,a jószág megkötésére szolgáló kötél'. 
itatóvályu itatóváju ,wassertrog'. 
járom ~,joch' . Tartozékai : 

járompáca, alfa, bélfa, szemző. 
Ezeket l. o. (L. IV. ábra). 

járompálca járompáca ,két 
erős pálca, mely kétfelől a 
tulajdonképpeni jármon és az 
alfán átdugva, a jószág nyakát 
a járomba zárja'. 

járomszeg ~ ,az a szeg, 
mely a jármot a szekérrúdhoz IV. ábra. Járom. 
erősíti'. 

jászol jászoj ,krippe'. 
kabola kabala ,kétágú fa, melyen útközben az ekét csúsz

tatják'. 
kakas kokas ,az eketaligát és a gerendelyt összekötő láncból 

és szegből álló kapcsolás'. 
kakasülő kokasülö ,a szarufákat keresztben összetartó 

gerenda neve ; erre telepedik a majorság. 
kalangya kalandzsa ,kévékből rakott csomó ; kalangyába 

rakják a kinyőtt kendert is'. 
kalap ~ ,lámpaernyő'. 
kanál kalány ,löffel'. Fajai : fakalány és plékalány. Ezeket 

l. o. 
kanalas kalányos ,fali kanáltartó'. 
kanapé kanapéj ,padláda'. Részei : kanapéj háta, kanapéj 

karja. Ezeket l. o. 
kanapé háta kanapéj háta ,a kanapé hátsó, támlás része'. 
kanapé karja kanapéj karja ,a padláda támlája'. 
kancsó ~ ,krug'. 
kapu ~ ,tor, pforte'. 
karikakötés karikakötís ,a szekérrudat a két ágas közé 

szorító karikák neve'. 
kártyus kárcsos ,félfülű hosszúkás, fölfelé szűkülő faedény, 

fakanna'. 
kastély kastéj ,lécből készített tengeritartó'. 
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katlan katlany ,a sütőkemence oldalán lévő üsttel ellátott 
szapuló-tűzhely'. 

kemence ~ ,cserépkályha'. 
kép kíp ,bild'. 
kerék ~ ,rad'. Tartozékai : küllő, falfa, ráf, kerékfű. Ezeket 

l. o. (IV. ábra). 
kerékfő kerékfű ,a kerék középső része, 

ahonnan a küllők szétágaznak'. 
kerékfőkarika kerékjűkarika ,a kerékfőre 

húzott szorító vaskarika'. Másik neve acstű¬ 
karika. L. V. ábra. 

kert ~ 1. ,garten'. 2. ,kerítés'. 
kés ~ ,messer'. 
késvilla ~ ,villa'. V. ábra. Kerék. 
köldök ködek. L. ekeköldök alatt. 
közfa köszfa ,a sikóttyú alsó- és felsőrészét összekötő lapos 

faszeg'. 
kút ~ ,brunnen'. Részei : gím, káva, horag. Ezeket l. o. 
kútkáva kútkáva ,a kutat körülvevő fakorlát'. 
küllő ~ ,radspeiche'. 
kürtő ~ ,füstvezető bádogcső'. 
küszöb küszeb ,schwelle'. 
lábos lábas ,kasserolle, rein'. 
láda láda ,truhe, lade'. Tartozékai : ládafedele, ládafija. 

Ezeket l. o. 
láda fedele ládafedele ,a láda teteje'. 
ládafia ládafija ,schublade'. 
lajtorja ~ 1. ,létra'. 2. ,a szekér két oldalát képező oldal

szerű rész'. 
lajtorjaszár ~ l . ,a létra fogait összetartó két hosszú fa'. 

2. ,az a két farúd, mely a szekéroldal zápjait összeköti'. 
lámpa lámpa ,lampe'. Tartozékai : kalap, dijó, sróf, dróccsa. 

Ezeket l. o. 
lapító lapító ,gyúródeszka'. 
lapocka lapacka ,a borona gerendelyeit összekötő pántok 

neve'. 
laskanyujtó laskanyútó ,tésztalapító hengeres fa'. 
levendula ~ ,lavendel'. 
léc ~ ,latte, leiste'. 
lőcs ~ ,a szekér lajtorjáit tartó horgasfejű fa, mely a szekér 

négy szögletén a tengelyek végeire támaszkodik'. Tartozékai : 
lőcsfii, lőcskáva. Ezeket l. o. 

lőcsfül lőcsfii ,a lőcs vasnyúlványa, amelybe a lőcsgúzst 
akasztják'. 

lőcskáva lőcskáva ,a lőcs alsó végére húzott vasalás, mely 
a szekértengelyre húzható karikában végződik'. 

majoránna majaránna ,majoran'. 
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marokvas marakvas ,a szekértengely két végére húzott rövid 
csőforma vas, mely a kerekeket szilárdan tartja a helyükön'. 

mestergerenda mestergërënda ,a ház főgerendája, mely a 
keresztgerendákat tartja a közepükön'. 

mutter muttër. L. ekecsavar alatt. 
nyomtatórúd ~ ,széna- v. búzahordás alkalmával használt 

hosszú rúd, mellyel a szénát leszorítják'. 
nyujtó, nyútó ,a szekér első és hátsó tengelyét összekötő, 

három ágban végződő erős rúd'. 
oldaldeszka ódaldëcka ,a szekér két lajtorjáját takaró széles 

deszka'. 
oldalrúd ódalrúd ,vendégoldal, vagyis a lőcsökön kívül a 

szekérlajtorjákról gúzson csüngő két hosszú, vastag rúd, melye
ket széna- v. búzahordáskor tesznek fel, hogy velök a szekeret 
kiszélesítsék'. Másik neve : rugyica. L. ott. 

őszirózsa űszirózsa ,herbstaster'. 
pajta ~ ,istálló'. 
pajtahiju ,az istálló padlása ; itttartják a szénát'. 
párkány ~ ,a kemence párkánya'. 
párna párna ,vánkos'. 
párnacsúcs párnacsup ,a párnahaj kivarrt része'. 
pating ~ ,erős szíjdarab, mely az eke gerendelyét az eke

taligához köti'. 
persely persej ,a kerékfőbe erősített vascső, mely a tengely 

körüli forgásában a kereket a kopástól óvja'. 
pitvar pitar ,a ház közbülső helyisége, mely előszoba és 

nyáron konyha is egyúttal'. 
platten platten ,a tűzhelynek az a része, amelyen főznek'. 
pléhkanál plékalány ,fémkanál'. 
polc póc ~ ,stellage'. 
porgaló ~ ,öblös cserépfazék'. 
pünköstirózsa pünkestirózsa ,pfinstrose'. 
ráf ~ ,a kerék falára húzott erős vasabroncs'. 
ráma ráma ,ablakkeret'. 
rekesztés rekesztís ,a kályha belsejében lévő fűtést könnyítő 

rekesztések neve'. 
retesz ~ 1. ,zár'. 2. ,az a fordított U-alakú vas, amelyik 

az alsó lajtorja hátsórészét a tengelyhez kapcsolja'. 
reteszfő reteszfű ,a retesznek a sémelybe vert része'. 
rúd ~ ,deichselstange' (II. ábra). 
rúdfő rútfű ,a szekérrúd elülső vége'. 
rugyica ~ L. oldalrúd alatt. 
sajtár sétár ,fejeskor használt faveder'. 
sémely simej ,a szekér tengelyeihez párhuzamosan erősített 

vastag fa, mely a szekér lajtorjáit tartja s a rúd és nyujtó ágait 
a tengelyhez szorítja ; az eketaligának is van sémelye'. 

sikottyú sikoccsu ,az eketaligát az eketézslához kapcsoló 
faszerkezet neve'. 
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sorrekesz ~ ,a szekérderék első- és hátsórészét lezáró 
deszkaszerkezet'. 

sótartó ~ ,fából készült fali sótartó'. 
sövényfal süvinyfal ,az istálló vagy a szín ágakból font 

Vf. ábra. A szekér első része a rúddal. 

sróf ~ ,a lámpa becsavarható része'. 
surgyé surdzséj ,szalmazsák'. 
sütőkemence ~ ,kenyérsütő tűzhely'. 
száj ~ ,a kemence szája, nyílása'. 
szarufa ~ ,az épület tetővázának egy-egy -alakú gerenda

párja, melyet a fedőlécek kötnek össze a többivel'. 

VII. ábra. Szekér. 

szekér ~ ,wagen' (VII. ábra). Tartozékai : járom (IV. ábra) 
járompáca (IV. 1.), alfa (IV. 2.), bélfa (IV. 3.), szemző (IV. 4.), rúd, 
(VI. 1.), rútfű (VI. 2.), járomszeg (VI. 3.), vonószeg v. vontatószeg, 
karikakötés (VI. 4.), ágas (VI. 5.), tézsla, tengej (VI. 6.), víkszeg, 
simej (VI. 7.), fergeccsü (VI. 8.), fojtó, derékszeg (VI. 9.), marakvas, 
acstűkarika v. kerékfűkarika, persej, tándzsérkarika, nyútó (VII. 1.), 
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hazsgúzs, kerék (V. ábra), küllő (V. 1.), falfa (V. 2.), ráf (V. 3.), 
lőcs (VII. 2.), lőcskáva (VII. 3.), lőcsfil (VII. 4.), lajtorja (VII. 5.), 
csatlás, lajtorjaszár (VII. 6.), záp (VII. 7.), vaskötís, guzs (VII. 8.), 
horag, akasztólánc, átalfa, dzsaka, dzsakatartó, sorrekesz, szekér¬ 
derík, retesz, reteszfű, nyomtatórúd, előlánc, hosszúkötél, csiga, 
ódalrúd v. rugyica, tajgabőcső. 

szekérderék szekérderík ,a szekér öble, belseje, a két lajtorja 
közötti térfogata'. 

szekérfenék ~ ,a szekér aljába tett deszka'. 
szekérkas ~ ,wagenkorb'. 
székláb ~ ,a cseber állványa'. 
szem ~ ,ablakszem', 
szemző ~ ,járomrész, a bélfát erősíti a tulajdonképpeni 

járomhoz'. 
szín szin ,szénatartó épület'. 
sztungaljáta sztungaljáta ,kis cserépcsupor, amelyet juh¬ 

fejéskor a galjáta madzagai közé helyeznek'. 
szuszék szuszik ,gabonatartó láda'. 
szűrő szürő ,tejszűrő bádog, vászon vagy cserép készülék'. 
szűrőpálca szürőpáca ,a vászonszűrő két végéhez erősített 

pálca, mely a cseberre helyezett szűrőt fenntartja'. 
tál ~ ,víztartó edény'. 
tálas ~ ,fali táltartó'. 
taligabölcső tajgabőcső főként ,trágyahordáskor használt, a 

szekérderékot helyettesítő, kétkereken mozgó szekér-rész'. 
tányér tándzsér ,teller'. 
tányérkarika tándzsérkarika ,a kerékfő két végéhez tett s 

a tengelyen szabadon forgó lapos karika, mely megakadályozza, 
hogy a lőcs, illetőleg a tengely töve a kerékfőt koptassa'. 

tekenő tekenyő ,fából készült mosó- v. dagasztó-tekenő'. 
telek ~ ,belsőség, a faluban lévő udvar a hozzá tartozó 

kerttel együtt'. 
tengely tengej ,achse'. 
tézsla ~ ,négyes fogathoz használt pótrúd neve'. 
tükör tüker ,spiegel'. 
tűzhely tüszej ,a takaréktűzhelyet tartó és azt szélesen 

körülvevő töltés neve'. 
tűzhely alatt tüszej alatt ,a tűzhely alatti üreg, melyben a 

fát tartják'. 
tyúkház csukház ,a majorság tartózkodási helye, tyúkól'. 

Másik neve : csukketrec. 
tyúkketrec csukketrec. L. tyúkház. 
váltószeg vátószeg ,a sikottyut az ágashoz erősítő vasszeg'. 
vasfog ~ ,borona-rész, a lapockák és foglalók találkozási 

pontjába erősített nagy vasszeg'. 
veder ~ ,eimer'. 
végszeg víkszeg ,a tengely végébe tett szeg, mely megaka¬ 

dályozza a kerék kiesését'. 
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viola vijala ,viole'. 
vonószeg ~ ,az az erős szeg, mely a rudat a tézslához kap

csolja'. Másik neve : vontatószeg. L. o. 
vontatószeg ~ . L. vonószeg alatt. 
záp ~ ,a szekérlajtorja alsó- és felsőrúdját egymáshoz kötő 

bordafa'. 

II. Szövés-fonás, eszközei, ruhaneműek. 

abrosz abrasz ,asztalterítő'. Fajai : szőrabrasz, szűttesabrasz, 
varattasabrasz. Ezeket l. o. 

acél ~ ,osztováta-rész, feszítő készülék'. 
akasztó ~ ,négy pántocska a radrágon ; ezeken át fűzik 

az övet'. 
bárta bárta ,a pendelynek az a része, amelybe a zsinórt 

fűzik'. Másik neve korc. L. o. 
bél ~ ,a nyüstpálca hosszanti fonala'. 
bogáncs ~ ,az a harminc-negyven pálca, mely a hasajóra 

tekert fonálrétegeket egymástól elválasztja'. 
bordahaj ~ ,a szövőszék azon alkatrésze, mely a bordát 

keretszerűen magába zárja'. 
bordahajlapocka bordahajlapacka ,a szövőszék karjáról le

csüngő két léc, mely az egész bordaszerkezetet tartja'. 
borsózásos szálhúzás borsózásas szálhúzás ,az azsúrozás egyik 

neme'. L. még szálhúzás alatt. 
braszka ~ ,lábítótartó'. 
brinyélas ~ ,fonott keresztszemes öltésmód'. 
búzaszemes buzaszemes ,a ráncolás egyik faja az ingvállon'. 
csepű csepü ,a gerebenben maradt, alsóbbrendű szösz'. 

Fajai : heccsepü, páccsepű és tűcsepű. Ezeket l. o. 
csipke ~ ,spitzen'. 
csipvessző csipvessző ,a hosszanti fonalrétegek közé kereszt

ben fektetett lapos pálcák, melyek a két fonalréteget szép 
rendben összefogják és szétválasztva tartják'. 

csizma ~ ,stiefel'. 
cső csű ,csüröléskor használt bodzacső, melyre a fonalat 

tekerik'. 
csürlő ~ ,az az eszköz, melynek segítségével a megvetett 

kenderfonalat csövekre tekerik'. Tartozékai : orsó, kerék, láda. 
Ezeket l. o. 

darab ~ ,tizenkét pászma összekötéséből keletkezett 
fonalcsomó'. 

derék derík ,az ing deréktáji része'. 
derékalj derekaj ,tollúval töltött, derék alá tett ágynemű'. 
ecset ~ ,a szösz-szálakat vékonyabbra hasító ecset'. Hasz

nálata nem általános. 
ellenző ~ ,a nadrágnak az a rézse, mely a két övtáji nyílás

nál fedi a fehérneműt'. 
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eresztőrúd ~ ,a hátsó hasajófűt megakasztó hosszú rúd, 
mellyel néha-néha eresztenek a szövőszéken'. 

fersing ~ ,női szoknya'. 
fésű fűsü ,a gyapjú fésülésére szolgáló eszköz'. 
feszítő feszitő ,a szövőszék azon része, melynek segítségével 

a vásznat kifeszítik'. 
foglaló ~ 1. ,a talpfákat összekötő szövőszék-rész'. 2. ,a 

vetőszeg orsóját a lapockákkal összekötő rész' (X. 3.). 
fonál fonal ,megfont kenderszál'. 
fő fű ,a kinyőtt, csomóba kötött kender'. 
friskó ~ ,ujjas vászon-kabátka'. 
frungyia frundzsia ,guzsalykötő madzag'. 
fül fil ,nadrág akasztó', L. akasztó alatt. 
gallér ~ 1. ,kragen'. 2. ruhán, kötényen : ,öv'. 
gatya gacsa ,lábravaló'. 
gatyafenék gacsafenék ,a gatya hátsórésze'. 
gatyamadzag gacsamadzag ,szőttes madzag, melyet a korcba 

húznak s úgy kötik fel a gatyát'. 
gatyaszár gacsaszár ,a gatyának az a része, melybe az ember 

a két lábát dugja'. 
gereben ~ ,az eltilolt kenderanyag fésülésére szolgáló 

nagyfésű'. 
gomolyag gombajig ,knäuel'. 
guzsaly guzsaj ,spinnrocken'. Tartozékai : talp és nyél. 
guzsalynyél guzsajnyél ,a guzsaly felnyúló rúdja, melyre a 

kendert felkötik'. 
guzsalytalp guzsajtalp ,a guzsalynak az a része, melybe a 

guzsalynyél van erősítve'. 
gyapju dzsapju ,wolle'. 
gyapot dzsapott ,készen vásárolt pamut-fonál'. 
hamvas hammas ,hamvas ; szapuláskor használt vászon

darab, melyre hamut tesznek'. 
harisnya ~ ,szűk posztónadrág'. 
háromlyukú szálhúzás háromjuku szálhúzás ,a szálhúzásnak 

nevezett varrásmód egyik faja'. L. o. 
hasaló hasajó ,a szövőszék két végén lévő henger, melyre 

elül a kész vásznat, hátul a fonalat tekerik'. 
hasalófő hasajófű ,az első hasajó jobbfelén, a hátulsó bal

felén lévő végződés ; az elsőre van szerelve az acél és a jukasfa, 
a hátulsóra pedig az eresztőrúd'. Ezeket l. o. 

hegycsepű heccsepü ,heheléskor a hegyszöszből kiváló ken
derszál'. 

hegyszösz hecsszösz ,a kenderszár hegyéről lekerülő, kevésbbé 
finom szösz'. 

hehel ~ ,a hegy- és tőszösz fésülésére szolgáló eszköz'. 
L. még kicsihehel. 

ing ~ ,hemd'. 
ingránc ~ ,az ing válltáji ráncolása'. 
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ingváll ~ ,az ing vállrésze'. 
kájér ~ ,a guzsalyra feltett, megfonandó gyapju- v. kender¬ 

anyag'. 
kalap ~ ,hut'. 
kánur ~ ,a gyapjú meggerebenelésekor hátramaradt durva 

gyapjuanyag'. 
karöltő karatű ,az ing hónaljalatti része'. 
kender ~ ,hanf . 
kerék ~ ,a csürlő orsóját forgató kerék'. 
keresztszem keresszem, keresztöltés'. 
keszkenő keszkenyő ,fejre való kendő'. L. még kicsikeszkenyő 

és natykeszkenyő. 
kicsifolt kicsifót, a csípő körüli harisnya-bővítés'. L. még nagy

folt. 
kicsihehel ~ ,kisebb, a szösz másodszori fésülésére alkalmas 

fésű'. 
kicsikeszkenő kicsikeszkenyő ,zsebkendő'. 
kicsitekerő ~ ,a gyapot feltekerésére szolgáló eszköz'. 
korc ~ ,a bárta újabb neve'. L. o. 
kotléc ~ ,a nyüstpálcára tekert fonál, mely a nyüstpálcák¬ 

kal együtt a nyüstöt alkotja'. 
láb ~ ,az a négy merőlegesen álló oszlopocska, melyen a 

szövőszék áll'. 
lábító lábitó ,a szövőszék pe

dálja' (VIII. ábra.). 
láda láda ,a csürlő ládája'. 
lajbi lájbi ,mellény'. 
lafbiköntös láfbiköntes ,egybe

varrt, szoknyából és lájbiból álló 
női ruha'. 

lapocka lapacka ,a vetőszeg négy 
pántrésze, ezeket az orsó két végén 
keresztbetett foglalók tartják össze' 
(XI. 2.). 

lékri ~ ,a felső testet borító női ruhadarab'. 
lepedő ~ ,leintuch, bettuch'. 
lyukasfa jukasfa ,az első hasajófűre szerelt szövőszék

rész, mely az acéllal együtt a verő feszesen tartására 
szolgál'. 

macskanyomos szálhúzás macskanyomas szálhuzás ,á szál¬ 
húzásos varrás egyik változata'. 

madzag ~ ,a pendelybe összehúzás céljából fűzött 
zsinor'. 

mákvirágos szálhúzás mákvirágas szálhúzás ,a szálhúzásos 
varrás egyik változata; ingujjat diszítenek vele'. 

mellrevaló merevaló ,bundájával befele fordított, bárány
bőrből készült férfi vagy női mellény'. 

VIII. ábra. Lábító. 
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motóla motolla ,a megfont kender megmotólásához, felte
keréséhez és pászmákba osztásához használt eszköz' (IX. ábra). 

nadrág ~ ,hose'. Részei : ellenző, fil, 
nacsfót, kicsifót, 

talpaló. Ezeket l. o. 
nagyfolt nacsfót , csípőkörüli harisnya

bővítés'. 
nagykeszkenő nacskeszkenyő ,a fejjel együtt 

az egész felső testet beburkoló kendő'. 
nagytekerő nacstekerő ,fonalgombolyító 

szerkezet'. 
nyujtó nyútó ,a szövőszékre felnyujtott, 

felcsavart fonál, a vászon hosszanti fonala'. 
nyüst ~ , a szövőszék egyik alkatrésze : 

láncszem módjára egybekapcsolódó zsine
geknek sűrűn egymást követő kettős sora, 
melyeknek egybekapcsolódó középvonalán 
vannak keresz-tülhúzva a szövőszék hosszanti 
fonalai. Részei : kotléc, nyüzsbot, nyüspáca. Ezeket 1. o. 

nyüstbot nyüzsbot ,a szövőszék pipájára (karfájára) keresztbe 
fektetett és a szkripcokat (csigákat) tartó fa'. 

nyüstpálca nyüspáca ,a kotlécot tartó nyüstrész'. 
orsó ~ 1. ,spindel'. 2. ,a csürlő azon része, mely a csövet 

tartja'. 3. ,a vetőszeg központi része' (XI. 1.). 
orsókarika ~ ,az orsó szárára húzott fakarika, mely az 

orsó forgását elősegíti'. 
osztováta isztováta ,szövőszék'. (X. ábra.) Tartozékai: 

talpfa (X. 1.), foglaló (X. 2.), pipa (X. 3.), láb (X. 4,), 
hasajó (X. 5.), hasajófű, bordahaj (X. 6.), bordahajlapacka. 
vetéllő, nyüst, nyüspáca, kotléc, bél, nyüzsbot (X. 7.), szkripc 
(X. 8.), ponkastaj, eresztőrúd (X. 9.), csípvessző, juharfa, 
acél, lábitó (VIII. 1.), braszka (VIII. 2.), bogáncs, feszitő, nyútó 
(X. 10.), verő'. 

paccsepű páccsepü ,másodszori heheléskor kikerülő finomabb 
csepű'. 

pácszösz ~ ,másodszori heheléskor kikerülő fínom szösz'. 
pálha pálha ,háromszögalakú ingbővítés a hónaljban'. 
pánt ~ 1. ,a férfiing kézelője'. 2. ,a lájbisköntes öve'. 
párkány ~ ,a gatya vagy a harisnya felső, visszahajtott 

része'. 
pászma pászma ,megmotólált kenderfonal köteg'. 
pecek picök ,inggallér alatti erősíték'. 
pendely pendej ,női alsószoknya'. 
petrezselymes petrezsejmes ,a ráncolás egyik faja az ing¬ 

vállon'. 
pipa ~ ,a nyüstbotot és a jármot tartó rész'. 
pokróc ~ ,gyapjútakaró'. 

IX. ábra. Motóla. 

http://petrezsejm.es
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X. ábra. Osztováta. 

ponkostaj ponkastaj ,az osztováta azon része, melynek segít
ségével a hosszanti fonalakat a hátulsó hasajóhoz erősítik'. 

pozdorja ~ ,a tiloláskor félreeső kendertörmelék'. 
prámázás ~ ,a gatyaszár szegése'. 
prigli ~ ,téglaalakú foglalás az ing mellnyílásán'. 
ráza ráza ,a tekerőlevelek végére erősített négy szeg'. 
rojt ~ ,a gyapjúkötény rojtja'. 
ruha ~ ,kötény'. 
sapka ~ ,báránybőrből készült süveg, kucsma'. 
suluvár ~ ,harisnyaszabású, szűk vászonnadrág'. 
surc ~ ,gyapjúkötény'. 
szaj ~ ,mellső ingnyílás'. 
szála szála 1. ,a kender szál' 2. ,gerebeneléskor a gerebenben 

maradó legfinomabb kender- vágy gyapjúszál'. 
szálhúzás szálhuzás ,azsúrozás'. Fajai : borsózásas szálhúzás, 

háromjukú szálhúzás, macskanyomas szálhúzás és mákvirágas 
szálhúzás. Ezeket l. o. 

szegő ~ ,a vászon szélének beszegett része'. 
szkripc ~ ,a szövőszék karjáról lefüggő csiga, melyen a 

nyüstök felváltva le s fel mozognak'. 
szőrabrosz szőrabrasz , gyapjúból szőtt asztalterítő'. 
szőrruha szőrruha ,gyapjúkötény'. 
szőrszőnyeg szőrszünnyeg ,gyapjúból készült ágytakaró'. 
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szösz ~ ,a gerebeléskor kiváló másodrendű kenderanyag 
neve'. Fajai : hecsszösz, pácszösz, tüszösz. Ezeket l. o. 

szőttesabrosz szűttesabrasz ,gyapotból vagy kenderből készí
tett abrosz'. 

táblás lepedő ~ ,táblás szövésű díszlepedő'. 
takaróruha ~ ,az étel letakarására szolgáló, négyszögletes, 

néha kivarrt vászondarab'. 
talpaló ~ ,a harisnyaszár szalagszerű végződése ; a láb

szárra csavarják s úgy rögzítik a harisnyaszárat'. 
talpfa ~ ,az osztováta lábait és pipáit összekötő gerenda

szerű rész'. 
tászli ~ ,inggallér, ruha vagy kötény aljának fodra'. 
tekerőláb ~ , a tekerőlevél háromfele ágazó lába'. 
tekerőlevél ~ ,a tekerőlábon forgó szerkezet, melyre a le¬ 

gombolyítandó fonalat kifeszítik'. Részei : tekerőláb, ráza. 
Ezeket 1. o. 

tiló ~ ,a kender összetörésére, megtisztítására szolgáló 
eszköz'. 

tőcsepű tűcsepü ,heheléskor a tőszöszből kiváló kenderszál'. 
lőszösz tűszösz ,elsőrendű szösz a kender

szár tövéről'. 
ujjas ujas ,posztóból készült férfi vagy női 

kabát'. 
vagdalás ~ ,vagdalt vászonra hímzett 

varrás'. 
varrottas abrosz varattasabrasz ,kivarrt gya

pot vagy kender-abrosz'. 
verő ~ ,az a fonál, melyet a vetélő segítsé

gével a hosszanti fonalakba beleöltenek'. 
vetélő vetéllő ,az a csővel ellátott szerkezet, 

melynek segítségével a verőt a hosszanti fonal
rétegen átöltik'. 

vetőszeg ~ ,tengely körül forgó négy függő
leges rúdból álló készülék, melyre fölrendezik, 
mérik a fonalat, hogy aztán a szövőszékre 
csavarhassák' (XI. ábra). Tartozékai : orsó, la¬ 
packa, foglaló. Ezeket l. o. 

zabszemes zapszemes ,a ráncolás egyik faja 
az ingvállon'. 

Kolozsvár. Vass Ilona. 

XI. ábra.Vetőszeg. 


