
zae/& (Sz.) : zsellér, földnélküli pa- zaiZá (Csá.) : karizom. 
raszt; zaöK^r (Gsü.), zjéKír (L., zaiWzicá (Csá.) : a fecstejből készült 
Csá.), zaéZẐ r (Ba.), zae/̂ r, zWer túró. 
(Mb.) : kisgazda, törpebirtokos. zairoa&ama (Sz.) : zsírosbödön. 

za%<%(M.): ajtófélfa; zsi;<#(Sz.): zai( (Mb.): osittl maradj nyugton! 
oszlop. zaiW;(xy (J.) : zajong, 

za&zr (M., L.), zao;(ay (Os., J., Ba., za%z@6gr (M.) : döng (a méh). 
Mb.),2wo;M/(Sz.,D.),z3é;Mr(Csá.): zao;(ar 1. zaé&sr. 
fejősajtár. zaoW»iA; (L.) : hangyafeszek, vakond-

zggroZM (L.) : kukoricacsutka. túrás ; (Ba.) : vakondtúrás, 
zayrífwxy, za^HjwZ (Cs., Mb.) : csikor- zaoWor (Csü.) : mangalica. 

gat a fogával. za%/a%y (L.) : merőkanál. 
^ a W t ^ (Sz.) : gömbölyű, vízmosta 

kő. IMBE SAMU és KÁLMÁN BÉLA 

T á j s z a v a k 
Bogdánd (Szilágy m.). (Katona Imre mesegyűjteményéből) 

j4Mor<W akkor'. ̂ &&oro%( feltette a lány a kézit a tőkére ( K E L * 11). 
&&%a . L. Á;opácW a. 

_ ^áa@z%/m (jelentését a mesélő nem tudta megfejteni, csak így hallotta). 
Ara szalatt egy nyúl, a hátán űlt éggy aggz%/*;% (NAAné 3 : 3). Mekházaso-
dott. A sas fémentette az owz%/^W fogadása alól (uo. 6). 

&a&o?mZ 'varázsol'. Eszibe jutott, hogy az öreg asszonyok tudnának 
még W x m d W , varázsolni. 

6 & W 'bádog'. Onnét ved & W o W , csak fazéknak valót; &<WoA;oa 'bádogos' 
<NKM. 9 : 1). A MTsz.-ban 6&kA; Palócföldről, WoÁ- Kiskunhalasról, Arad 
m., Majlátfalváról, &W%^ Székelyföldről. 

&&;&%%% (NL. 4 : 14). A MTsz.-ban öofwcc Csallóközben, SzamSz. 
M^orad^ 'barátság, szövetség'. Az oroszlány a vaddisznóvá meg a far

kassá nagy erőzs Woradgro( kötött (NKM. 5 : 1 ) . 
mggrWe^g^A; 'lebetegszik, gyermekágyba esik'. A feleségem ott ál, 

minden perdzbe várom, hogy me^efeg'e^Á;, akkó mi lesz véle? (KLM. 4 : 1). 
Megszaporodott az asszony, mggrWe<y#W (3—4). A két vándor mos mi 
osinál, hogy a felesége ?%#yWe&gz»&? (2). 

6#o/<%y 'tántorog'. Élik tudott álani, ojan részeg vót, od 6«(d/gro(f ere s 
ára (KLM. 3 : 8). A MTsz.-ban Zilahról 'inog' jelentésben. Vö még : 5%Wyo-
^A; 'félredül, félrehajlik' (Szilágysomlyó, Háromszék m., /eW^Wí/^ 'félre
billent, félrehajlít' uo.). 

WzaZmww 'megbízható'. A kiráj ki akarta próbálni, hogy mijén &WZwa& 
a fiju (NL. 5 : 2 ) . 

* Az adatközlők rövidítése : DB = Dúl Bálint, DL = Daba László, D M = 
= Dúl Menyhért, DSzF = Dúl Sz. Ferenc, DSzJ = Dúl Sz. József, HJA ^ Hajdú J. 
Andrásné, HJá = Hajdú János, HJó = Hajdú József, H L = Hajdú Lidi, KFL = 
= Kürti F. László, K F = Kürti Ferenc, KGF = Kürti G. Ferenc, K G M = Kürti G. 
Miklós, K L K = Kürti L. Kati, K L M = Kürti L. Mihály, KZs = Kürti Zsuzsi, NAA = 
= Nagy A. András, NAAné = Nagy A. Andráané, NF = Nagy Ferenc, NGyA = 
= Nagy Gy. András, NGyB = Nagy Gy. Bálint, N K M = Nagy K. Mihály, NL = 
= Nagypál László, NMGy = Nagy M. György, SzJ = Szekeres János, 8zM = Szilágyi 
Miklós. " . 
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W & & 'bocskor' (8zJ. 1). A MTsz.-ban 6ogÁx?r a Szilágyságból. 
.Borazefm Ja%A;ó [Borsszem Jankó' (DL. 2 : 2), BorazemA Jmz&ó (uo. 1), 
W y & 'bolond'. Eccé vót Kövezsden égy m W % ; ember, éggy ojan %%%& 

ember (DSzF. 2 : 1). Vö. W y a 'féleszű, félbolond' (Cegléd, Szatmár m., 
Kapnik vid.) MTsz. 

&%&/ape(erA^ 'zuzmó, famoha'. Az gondóta, hogy szed 6a&/ayefer&ef; 
A fának a moha, ami béfuttya a fát. Ászt elaggya gyapjú hejjett (NKM. 16: 1). 

cop 'kecskebak', ^ea&ecap (DL'. 2: 2). Zllah vid. A Székelyföldön 
cáj), Kiskunhalason (Nyr. XXVIII, 235.) cap 'vén korában kiherélt és járomba 
fogott bika' (MTsz.). 

ce/ef&Z 'nagyon'. Rákezdett asztán a fíju furujaszni ce/eM (NAA. 4 : 5). 
Vö. ca/af, ce/e( MTsz. 

cw;d, moa&ac^cd 'cica' (NAAné 2 : 2): 
ĉ rd̂ áZ 'cirógat'. Kezdi asztán az asszont cW^áZ%* (NMGy. í : 5), 
coWra 'ringy-rongy ruha'. Hetvenhét ringyes-rongyos m W m (KLM. 

1 : 1). A MTsz.-ban e jelentéssel csak a Balaton mellől és Gömör m. Sajó 
völgyéből. 

c % W 'lohol'. CwAo;;, Burkos, a konca! (NMGy. 3 : 14). 
cm%d; 'csalán' (KLM. 4 : 32). A MTsz. e változatot nem közli. 
cMyaza 'pofon'. Adót neki jó f%)//o(, jó csáp&záZ az inasnak (KLM, 

1 : 26). Megin kap két cadpazdf (uo. 30). 
cao((dÁ%)(eZ. A kötél akkora vót, hoty három ca##óWgZnek elég let vóna, 

(A szénász szekéren van, N K M . 12 : 1). 
cam 'a hordódongák bevágása a fenék számára'. A hordó ca%?mydba 

szokták tenni a lisztet (KLM. 4 ; 8). MTsz. 
ca%r<^. Ca%rőgf-cW&xf (NAA. 4 : 3). A Szamosháton is ca#n%y (Csűry), 

a MTsz.-ban Szatmár m., Patóházán ca%rő^, Szatmár m. Krassóban cg%r%-

(faraőoaAxz 'darabocska'. Kapát ed <fara6oaM( (NKM. 8: 2). 
de&xyy 'alighogy'. Na deA<#y bement a kirájfi, minygyá belészeretett 

a kirájkisasszony a kirájfiba (KLM. 1 : 13). 
^ZeW^ 'ebéd'. 2)eZeW^ye vót (KFL. 13). Leült (ZékW(féW (uo. 18), 

L. MTsz. 
maydere&ozfO 'elpáhol'. A méteressé is jó meg%Zere&a,szW; (NF. 2 : 5), 

Jó ?%aydere&aa2&)#& az is a villává (uo. 4). 
d#?;6rá-(&mi&ra vákhatná (KLM. 2: 24). J%n%rá-(fara6m vagdalta 

(uo. 26). 
(fö/öZ 'bökdös, döfköd'. Nem jó jársz véllem, ha mindig (Ző/6kz (KLM, 

4 : 26). A MTsz. Háromszékből és Nagybecskerekről, Gsűry Szamoshátról 
közli. 

<&%yőa&<%W; 'lustálkodik'. Ne d00(M%x%yy az árogba! (NL. 1 : 4). Rákiját 
a kisasszonra : Kej fel há, ne <&%yöa&a%fy ott! (6). MTsz. 

eMő(. Az egerek m á majdnem é^(ö((e& a házat, úgy összetúrkálták 
(ML. 3 : 1) A MTsz.-ban <&% Heves és Háromszék megyéből. 

(Z%%%yögr 'dörmög magában'. (A medvék meg a vaddisznók) ehessek 
vótak, keszteg dtwmyőpm (KLM. 3 : 30). MTsz., SzamSz. 

/eZé&reff 'feltámad', /eZeW^ 'feltámaszt'. A kirájkisasszony /eZebreff 
(NL. 1 : 7). Aki /g tudja e&reaz(em, éggy uradalmat nyer (uo. 5). Jelentkezett 
a kiráj lányának /eZé&faszfeaw-e (uo.). Mennyije adod nékem észt az éoreaz&%? 
(uo.). 
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egry 'körülbelül'. A Ián nagy vót, mán körübelü vót e^y ojan tízenhét
éves, tizennyócéves (KEL. 1). Akkorosztán vett e^í/ ojan vékást az ördög 
(no. 4). MTsz. 

?M6^e^az2Á; 'jóllakik'. Még me^eZg^g^ az ennivalójává (KLM. 4 : 31). 
A medvének vet három porcijó pájinkát, a vaddisznónak meg négyet, a med
vének három kiló húst, a vaddisznónak négyet. Na, m#/eZáfe#e& ezek is, de 
azok is megittasottak (3 : 30). A MTsz.-ban csak Tolna m. Báttáról. 

gẐgr 'alig, kissé', Mekkarcólta eZ^ a kárgyává a szép Maruzina bal csöose 
alatt (KJM. 2 : 25). 

gygr/a 'Manlbeerbaum' (DSzJ. 4 : 2). MTsz., SzamSz. 
mggrgrőZgí 'futuo'. Az úrfi az asszont mggr akarta ám győZgZ%& (NMGy. 

1:5). 
e&0&. Naty /ámccmgrM eae* (a fa) kivágása (NL). 
ĝ gk 'etet'. Az Isten a kutyává gfeaae may észt a tehenet (HJ. 3 : 2). 

Azokat is mind efe#e-#a#a (KLM. 3 : 9). SzamSz. A MTsz.-ban csak 'meg
mérgez' jelentéssel. 

/wz&ó 'fickó' (NL. 1:5).' 
/ogr 'fok'. A létra /rnyám (NAA. 4 : 6). Amikor a lekfelső /ogro% vót a 

létrán (uo.), Vö. Nyr. LXIV, 52. 
/eZ/ogr.- Nézze meg, hoty /g/o^a m a a kenyeret' a tűz (KLM. 4 : 11). 
/ograf 'faggat'. Csák /<#&#& a feleségit (KLM. 4 : 23) A MTsz.-ban 

Háromszékben, SzamSz.-ban /(X%yaZ. 
/oMoMZ 'fonogat'. A felesége /o%oM( (NMGy. 2 : 3 ) . SzamSz. /o%ô (íZ. 
/rwyy&Wa. Csak a legénkori frigyládáját kérjed! Ecs csorda marha jött 

ki a ládábú (NAAné 3 : 2 ) . 
/%W 'fújtató'. Elővett éty keskebőr/^wZ a tarisnyábú, asztán csinálta, 

a kardot (NGyB. 2). SzamSz. 
/%&% ̂ szobai fűtőkemence'. A /%(ő% vót fóró víz (HL. 1). MTsz., SzamSz. 
grazoZ 'cacare'. A Gigám megíjett és a nadrágjába gwzoZá (NKM. 2 : 1). 

MTsz., SzamSz. 
<yőZ«* 'gerlice' (DL. 1 : 2). Ebben az alakban a MTsz. Szerint csak a 

Székelyföldön. -
&rom&o;e& 'gombolyag' (NMGy. 1 : 5). Mikó megvót a kender, écsináta 

tizenkét kis grom&o;eg'&a de azon a (yom&o/g&om mind éggyiken csak éggy-éty 
pászma vót (no. 1). Gombo/áy (Szatmár m., Krassó), ^om6a/%r (Szatmár) 
MTsz., gromóa/egr SzamSz. 

#m%&? gyom' (KLM. 4 : 32). MTsz., SzamSz. gr%r(Za; a 
o^aAo^ 'otthagy'. A többit <xWo#& Gyurkának (NMGy. 1 : 9) 
Aammw 'hamu'. ̂ amm%í tártunk a hordóba (KLM. 4 : 11). Csak Aam-

m%po^ócgá%;aZ élek (uo. 2). #am??mg hordó (uo. 2). A MTsz.-ban Szatmárból 
és a Székelyföldről. 

ZTammmp^&e Hamupipőke' : me am mindik hammuba űlt (NKM. 
14 : 2). Zemplén m. Szümyegen Aamwpepe;^ MTsz 

M%y. Kikötött a hajó, vasmaskát M%y(aA;. kivetették a vasmacskát, 
horgonyt (KLM. 2 : 18). Vasmaskát M%&z&, s asztán a hajó megállott, 
kikötött (11). 

Aar#7%y 'kolomp'. Eggy bérbécsnek a nyakára arany-Aar&?%/oZ (KGF. 
4 : 2). Vö. Luby Margit: Fogyó legelőkön 113. 

MaűkMa 'hasadék'. Eccer odaértek éty &2%&ZaA#a%Zá3-hoz, s a gz^Za-
Aaga^ZázgW ment be az ördög (KEL. 3). 
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MZ. A hász M M % vót ety favágó szén : 'a, ház háta mögött volt egy 
favágó szín' (NKM. 6 : 1). L. Az Orsz. Néptan. Egy. évkönyve, 1943 : 58. 

7w% 'padlás'. Ki hun hál? Én ott a Ae;&a (DSzJ. 1 : 2—3). A MTsz. 
ban csak MzAe; összetételben. 

A W W p 'hídláb, hídoszlop'. Leakasztotta, a kantárt a A^Wprw, ahogy 
fé vót akasztva (KLM. 1 : 15). 

A%;áM 'pedig, noha'. De az asszon nem vót beteg, &;á6a a gyermeke 
akkor éccaka született (KLM. 4 : 7). Még most is lehet a lányom az övé, 
Mfd6# má jegybe van (uo. 16—T). SzamSz. 

A W 'baptista'. Vót ety A W leján kosztok (NMGy. 4 : 1). A SzamSz. 
szerint 'nazarénus'. 

MfMZoA; 'homlok'. Véres A%7?tZo&M bút ki (NKM. 1 : 2). 
mĝ AorgoZ 'futuo'. Én észt azé adom, amé 7%eMdrg%#&z (NKM. 8 : 3). 
Az/KóMz 'hullaház'. Mit lattá a W&íMz&a? (DSzJ. 3:2). 
AáaW&zda 'húsleves' (NKM. 12 : 1). g%2aaa(eaz(a hús nékű (uo.) 
eZMz 'elnyom'. A cigánt eZ is Aáz&z az álom (MKM. 6:3). 
7%cMá(á-5oMcwZá;^ 'Sencídától Boncidáíg'. 7%c^áM-6oMc^á;^ ért a 

vége a lakadalomnak (NAAné 3: 6, 2: 9). L. SzamSz. íTeMC%&z a. j8o%cA*día 
kolozsmegyei helység. J?e%c^a is valószínűleg ífe%cA^a volt eredetileg 

2Mcaé/tedÍ2Á; 'törekszik, iparkodik vmire'. De nem abba mcgé̂ e(fe(f, 
hogy jó legyen dóga, hanem hoty pusztissa el (KLM. 4 : 14). Miklós osztán 
mekszeppent, híjába hogy jóba %%caéZ&eű!e(, hot tuggya megmenteni az ő 
életeket, ő bukott asztán a szerencsétlenségben (uo. 2 : 26—7). 

m%e( 'innen'. Szedegette fe a bélest m?^( is, omtef is (NKM. T : 4) 
MTsz., SzamSz. 

WZfg 'irigyelte' (KLM. 1 : 3). Pest m. Monor : m%% (MTsz.) 
draom&o-MraoTM&z. L. p̂ raoMy-Mraowy. 
iyza&orsa. lEvérte vele a grófot, hoty szart 2rzá(-6orzáf (NKM. 15 ' 4). 
%am6%( 'ismét'. Ément %a%M%f az asszonhoz (NMGy. 2 : 4). MTsz. 
eameraMÁ; 'különbözik'. De nem eamerazê  a két f í ju égymástú (KLM. 2 : 4). 
;ár 'folyik'. Nádazsdon /ár ety patak lefelé, az ó-patak. A Mázsa

patakot úty híjják, hogy Ó-patak (NL. 2: 1). 
/o&zágr 'lábas jószág, barom'. A hátán hórta a fát az erdőrű, mé neki 

yó&zógra nem vót (KL. 1). 
A;a;á2 'eszik'. A bélest ̂ a;ázz%Á;, esszük az emberre (NMGy. 1 : 8). 
&o&ag 'kakas, pattogatott kukorica'. A két málészeme kipattant, led 

belőlle két szem Wxza (KLM. 4 : 34). MTsz., SzamSz. 
&a%yarm( 'kanyarít'. Ẑ ika%yarm(og(a az éggyik lábát (NF. 3 : 2). Jó 

lenne ennek az eggyik combját kMMyanWam (uo.). A MTsz.-ban Szatmár m. 
Pat óhaza. 

&ay/a ma^áZ 'fogja magát'. ̂ Tâ (a #%%%# meg a kriptának a kócosát, 
ément ki a kriptába (KLM. 2 : 37). 

&ap%/^ 'kapufélfa'. Nekivákta magát a AxzpM/̂ M6& (KLM. 1 : 8). A MTsz.-
ban a Hegyaljáról. 

&ar*7%f&Wa 'gurulás, hengeredés'. A róka hun felül, hun a hordó alat 
vót a Mrm^ó^záa&a addig, amik kiszenvedett (NL. 4 : 15). 

&m-ázé& 'karosszék'. Bennül éggy am/tM/azé^be (KLM. 2: 13). A tor 
Azé̂ 6e űsz (uo. 16). SzamSz. 

^ate 'kecske' (HJá. 7: 1). MTsz. 
Wepce/ 'tengődik'. Alig tudott naprú-napra &efepcéZ%2 (KLM. 4 : 32). 
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&gM(e/w#eZ 'keneget'. Amit levágott a kardod ördögöt, éggy asszony 
mint &mfe/&weZ2 fel ecs cserébbű (KLM. 3 : 27). Vö. A;gMce/%ceZ, &e#(e/#eZ, 
^m(ye/%eZ, &e?w?ye/#yeZMTsz. 

Á;ere8z(%ZöW 'átölel'. Nézegeti a fát : na c&//e esz &era%2#, hogy al 
legyen a mérték! Hát ő tutta, hogy mijén fát ké ̂ erggzM őZéW. ̂ TereazM 
öW% a gróf (NKM. 15 : 3). 

T^grWM^z^ 'ketté válik'. Az út ?%e6W&Wzö# előttük (KLM. 1:8). 
Az út m e & W & W # (!) előttök. Av vót írva az útfére, ki a bitófára, hogy esz 
szerencsés út, em mek szerencsétlen út. 

M M Z 'kívül' (NL. 1 : 1). A körön M M Z állott (KLM. 3 : 4). Mos jön 
a M M Z szőrözs, belül nedves (NMGy. 3 x 13). MTsz. 

&ocW 'üt'. Kettőt ikocmf a fejire az isztökévé (NKM. 7 : 4). ̂Tocmcgo% 
kettőt az ekéjín (az isztökéjíve), mé nem jól jár. Akko faeke vót (uo.). Csak 
kettőt &(xx%%foÁ; (uo.). 

A;ô ó. Még azonn is túli. . . ety &oWbíllentésse, vót éty száraz jegenye-
nyárfa (KLM. 1:1). 

Ax?m 'koma'. Az ördögnek á &om;o (KLM. 3 : 6). A MTsz.-ban a Székely
földről és Szolnok-Doboka m. Domokosról. 

Áxmfm 'másod hegedű'. L. m%zg)Axi. 
&of%k#oZ 'vág, váj'. Rárepült a lúra, kezdi Áx?p(ícgóZ%* a szemit (NKM. 

1:2). Akkorosztán nekikezdett, hoty &oz%Wo;;a ki a hordónak az aknát (uo. 3). 
&dr^ma 'korcsma' (KLM. 3 : 25, EJó. 1:1). 
&o%a%d 'zökkenő'. Az eggyik &o%a%(WZ a deres éggyet fingott (NL. 

1 : 3). Következett a harmadik &o%a%ó (uo. 4). Az út nagyon &o%a%óg 
vót, nehéz vót a lovaknak a fa (uo. 3). A MTsz.-ban Turkevéről, Békés megyé
től, Tiszadobról; Szamoshát Csűrynél. 

&Jr&g/a 'körtefa' (KGF. 1 : 2). MTsz., SzamSz. 
őaazeW&M; 'összeáll, szövetkezik'. Azzal őaazeW&#e&, s émentek a 

varázsba (NKM. 16 : 3). 
Mz^;^6e 'közéjük'. Miklós mek Mzze;<#6e álott (KLM. 2: 21). ő is 

a forgatagba odakeveredik &őzé/eg&e, a sort álók közé (SzM. 5 : 2). 
W%wxmxM; 'leguggol'. 2/e^mm^o^ a sánta ördög (NAAné 2: 6). 

MTsz., SzamSz. 
W&w&wWZ 'bekukucskál'. 2?é&%&wcM% az ablakon (DSzJ. 3 : 2). 
.&#%&&, &%&%&&<% 'kakukk, kakukkol' (NAAné 4: 7). MTsz., SzamSz. 
&%%## 'kér, kunyorál'. Megéhesztek, kesztek ̂ %%co^%% (KLM. 3 : 26). 

Kezdet JWzcoym megint, hogy aggyon kenyeret neki (KFL. 14). 
&w# 'láng'. A tündérkirájné jön utánnok kék Wő' képibe (KLM. 2 : 20). 
ik^yazer 'legénysor'. Fényőtt a gyermek annyira, hogy má Zê éMy-

azérBé vót (KLM. 4 : 16,2: 7). Hunyad m. Lozsád, MTsz. 
Z*W 'lehel, lélegzik'. Az ördög mindig %Aé# . . . Mikó % W , akkó a 

cigánfíju májnem az órára esett, mikó szítt, akkó meg visszarántotta (NKM. 
12: 6). 

TMiogtá 'macska' (HJó. 1 : 1, NMGy. 1 : 8), wa&^a^m* 'macskaszar' 
(NKM. 16: 9). MTsz. 

wóZg 'kukorica'. Odaaggya két véka mó&%e a kis fijut (KLM. 4 : 15). 
MTsz , SzamSz. 

. W a 'másik' jfáa este asztán hasonlóképpen kikötött a hajó (KLM. 
2 : 19). A hajó asztán megindult mdá reggé, jött egésszen móa estig (uo. 22). 
MTsz. 
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W & z W 'mászkál'. Ugy móaz&dZf%%& nétykézláb (KLM. bev.). 
mafaróíaz 'fogdos, markolász'. A legény ott asztán keszte ?%o&Wazm, 

mintha a felesége volna (DL. 2 : 2). A MTsz.-ban e jelentésben Fülekről. 
Vö. TTtô yoráaz. 

%%W%% 'vőlegény'. A maskacícó aszontaakirájfiunak: Édes kicsi mwíf-
M m (NAAné 2: 2). L. NySz. 

mőMyaaazoMy. Reggel annyi tojást tegyél az asztalra, ahányszor leszel 
me%yaaazoMy az éjjel: ahányszor elvégzed a dolgodat a feleségeddel (DM. 1 : 1), 

memtydőn/J. A meWgrg'J/gY, hamar fuss te, a cserepet vedd el tőlle 
(KLM. 3: 28). 

me%ygg&e 'menyecske' (HJA. 2). MTsz; 
W r 'merít, mer', jfér vizet (DL. 1 : 1). SzamSz. 
W r 'mer'. Nem Wrfg& mondani (KLM. 3 : 14). Hogy méred nekem 

aszondani (HJó. 1 : 1). #er^m (NMGy. 1 : 4). A MTsz. szerint Szilágysom
lyóban, Bánffyhunyadon, Szatmáron, Debrecenben. SzamSz. 

W(er/a 'köbméter fa'. A cígán harmad magává járt WZer/& vágni (NKM. 
12: 1). 

morzâ Z, mo/zW 'őröl'. Vitték a malomba (a csontot), hogy &^& may. 
Hát vótak a malomba ezek a kis ördögök, m&zad(á&, asztán nem akarták 
mdrzadm. Asztán Kilenc aszonta : mór2*f;;dW;, me beleduglak a garadbaí 
Jlfê mórzad̂ Á; (KGM. 4:3). 

7Moa(e& 'hitvány, ocsmány'. Egy rongyos, sánta, m%Wg&-csikó (KLM. 
1 : 6). MTsz., SzamSz. 

mo(yor(í&z 'fogdos, markolász'. Keszte az ember Mw(yoráa2m a meny-
asszont (DL. 2 : 1). L. maíarágz. 

m%%Á%Wz^ 'dolgozik'. Isten álgya meg a munkáját! (Amit ̂ MÁxWzo^ 
(NF. 2:1). 

m%mjk 'sárgarépa'. A kutyákat úty hittak, az éggyiket M%ro&, a mási
kat Petrezsejem, a harmadikat Zeller (NAAné 4 : 1). MTsz., SzamSz. 

7/W%; 'bolond'. L. 6ó(2/o. MTsz 
mM382Á^ 'hegedű'. (A cigány) zálogba hagyot mindig égy m%k;a%Mf 

(NKM. 9 : 1). Belényútak a fődbe, kihúzott éggy Á;o%W(, azután kihúzott 
éggy eső m%zaiM(, azután kihúzott égy bőgőt (NGyB. 8). MTsz., SzamSz. 

M2%yz/Z;Aozz(W 'tréfás tésztanév'. Süti a bélest, a túrós bélest, lekváros 
%g%yá;Aozzá?)%o( (NMGy. 1 : _6). SzamSz. 

%y#&a ca^á/a 'csigolya'. Etőrte a M^aA^ c^á;á( (NF. 1 : 3). SzamSz. 
%yegr nyög': %yaye# (NKM. 11: 2), %yê gg (uo. 1) A MTsz. szerint %yaf 

Szolnok-Doboka megyében és a Székelyföldön, a Szamosháton m/áy (%yê e&, 
%yegrg@̂  Csűry. 

% y g ^ 'akadozva beszél'. Akkorosztán reádőlt égy zsiványra a kapu. 
Csak %ye&egre# az a égy zsivány, akit odaütött (KGF. 1 : 3). MTsz., SzamSz, 

%yer 'nyer'. Mosmá tiéd a m/érf per (NGyB. 9). MTsz., SzamSz. 
TMgg'Myomoz 'bejár'. A sűrű erdőt ők me0%3/o7%oaz&&& éggyütt. Mindaddig 

mentek, még a sűrű erdőnek elérték a közepit (NMGy. 3:2). 
&%ocaM(f%& 'magához tér, fölocsudik'. Asztán MxwmfoM (KLM. 3 : 31). 
odboa (NAAné 2 : 4), <xft%&? (uo. 6). Odboa Temesköz (Kálmány : Hagyo

mányok 2:1). 
o%%e( 'onnan' (KLM. 3 : 22). A MTsz.-ban Kolozsvárról. 
or&%^^. Eggyidős vót az dra%^d#a (HA. 2). L. Nyr LXVH, 77. 
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ogzfoz&Ẑ  'vitatkozik, veszekszik'. Csak ott oazfozó#a&, hogy a libának 
csak egy lába van (NF. 3 : 3). Addig o8Z(o2%%W; ott, eooé aszonygya az 
asszony: Na űj fé hát a gájára! (KLM. 4 : 27). A MTsz.-ban a Székely
földről. 

őZe&y(xz2& 'ölelkezik'. ŐWg'&^e jöttek a bórnyuvá hazafelé (NF. 2 : 8). 
A két fijatal ott ált a tornácon öa&zeöZeZgr&̂ e (KLM 4 : 19). 

Jr 'őröl' : &;ő% (KLM. 4 : 16), meg%W (uo. 19), %%# is & ^ (NL. 5 : 6), 
may(W (uo.), megr&m (uo. 5). MTsz., SzamSz. 

pűK^Wa. Válasszá ojan p6KfZ&Mf, ami jen neket teccik (KLK. 1 : 2). 
Akko fébontották az első po6%Wá(, abba vótak sog bársony ruhák, ezüstök 
(uo. 1:3). MTsz. 

paráz&a 'parázs' : fxWzadf, parázzaáf (KM. 1 : 7). SzamSz. A MTsz. 
csak a Székelyföldről közli. 

eZpárW 'eltávozik'. Neked é ke pd/(óZM» az órszágbú (KLM. 3 : 13, 12). 
Akkó odament a házigazda, hoty kergesse el őket, eZ & W ( 2*Wo;;am%& (KGF. 
1:2). 

poamo^oZ 'ütlegel'. Csúnyán 2X&m%zg%%&% egymást (NF. 2 : 1). MTsz. 
paszzír 'bab, paszuly' : pa&zwr&aro (KLM. 1 : 1). MTsz. 
maypeWeZyez 'futuo'. Tisszer pgWe;eaz(e 7%#7 (a feleségét). (DM. 1 : 1). 
pgr 'per'. Mosmá tiéd a nyert pér (NGyB. 9). 
peremig. Még azonn is túl. . . ety pinapercWeaaé (KLM. 1 : 1). Vö. 

perce%( 'az orsóval fonás közben percegtet; percegő hangot ad (a falióra 
bizonyos időközökben)' SzamSz. 

fmayfre'YfW. ̂e&pér<7m(e(fe a kisujjáva és tizenkéd darabra tőrt a kard 
{NGyB. 2). » , 

perfÓM̂ foaaM 'méltósággal'. Jön a medve náty per&md&mzm (KZs. 4). 
Vö. perafz^JMW tekintélyt tartó, nagyképű (Kiskunhalas, Miskolc, Sza
bolcs m. Besenyőd) MTsz. 

peW 'vizel' : ygaéZm, peaéZ(e, 6eZ6peaéZ( (NKM. 14 : 1), de peaéZf, peae;, 
peaéZAeWm (KGF. 1 : 3). MTsz., SzamSz. 

pWoW)a-Mr&om6a. Jön a te mustoha-lányod p2r&ow6a-6árgow6a, gyön
gyös koszorúba (KLK. 1: 2). L. áraomta-Mraomóa. 

pc/̂  'pofon'. Adót neki jó po//ot (KLM. 1 : 26). 
pö/AW 'pöfékel', fö/JM(em, mint ét törög basa (NKM. 16 : 4). 
pr<Wt 'kenyérzsák (Brotsack)' (KLM. 3: 14). 
p%f«Wm; 'növendékbivaly' (NL. 3 : 1). Vö. pWya 'gyermek' MTsz., 

BzamSz. 
pwjM&za 'madár' (NL. 5 : 1). László Géza szerint Zilah vidékén 'büdös-

tanka' (Nyr. XXVIII, 235). Vö. p%p%ca ua. (Szilágy m. MTsz.). 
pM̂ yperege 'denevér' (NL. 5 : 1). Vö. pwpyeregrg (SzamSz.X pwpperegr* 

(Bihar m. Miske MTsz.) ua. 
m f # * 'létra' (KFS : 1). MTsz. 
m&. Na a fijunak asztán tarisznyát ra&Wv megrakták a tarisznyáját 

(KLM. 4 : 20, 21). 
reW. 6Wp feW6e osztán monygya a katonának (KLM. 3 : 10). &%%) 

ygWbe osztán a kapitány ément a katonákká haza (uo. 11). #zep re%<%e osztán 
megvirratt (uo. 25). ̂ zep reW5e asztán lefeküttek (4 : 2). #zep re%(%e a mónár 
kifokta a kis Koporsót, vitte bé (4: 15). 

reMgwf 'fingat'. Mindig rem̂ efm kellett (HJA. 1). Hijába re%gre%%^ (uo). 
já katona n@W#, fe«ge#* a gyermeket (2). MTsz. SzamSz. 
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röm&ö; 'fatörzsdarab'. Ot vót egy rő%&ő;, tórhatt régi örekfa (KGM. 
5 : 2). A MTsz.-ban röm&J Szatmár m. Nagybánya, r##&J Bereg m.; Szamos-
háton rőm&ő% Csűry. 

rö((ö??, 'rögtön' (KFL. 34, NGyA. 6). MTsz. 
rwca 'kacsa' (KLM. 3 : 27). MTsz., SzamSz. 
rzWoa 'petrence'. Egy r%Wa&z széna (KLM. 3 : 21). Lucerna héjjet hozzá 

égy rudas pozdorját (1 : 7). MTsz. 
aegrzWgr 'segítség' (KLM. 3 : 24); vö. aegüa may/ 'segíts meg' (HJ. 

6 : 3) ; pzwz^m M; pusztítsa ki (KLM. 4 : 14). 
aö&óMMa 'sikoltozás'. Nagy sivalkodást hall, nas M&dWda vót (KMZs. 

1). A MTsz.-ban g2Áro6áZ Szilágy megyéből. 
Wwzrc 'vessző'. Vágót &%Aarm( (NKM. 15 : 3). MTsz., SzamSz. 
a%r#a 'sűrű'. Törtek keresztű a 3%Wzg6e% (NKM. 5 : 2). A MTsz.-ban 

adWa 'ua.' Pozsony m. Deákiból. 
azog'̂ aí. Ne azô ôjaa Ze még a tésztát : ne szaggassa ki! (KIM. 4 : 10), 

#2agg%&?ga é hatfelé a kis tésztát! (uo.) V.ö. A szegény asszony éazaA:(wz(ô  
a kis tésztát hatfelé (uo.). 

&zaX%We 'szakácsné' (NMGy. 3 : 14). 
&zorJkz-ÁT2az(%a 'szarka'. Kezembe van mán a 3zar&a-&r&szf%a (KGF. 

5 : 1). Vö. (arÁxz/ezMa (Udvarhely, m. Oláhfalu MNy. III, 332, Moldva Nyr. 
X X X , 172, Wichmann) ua. 

gze(f 'szed' (MKM. 7 : 1). MTsz., SzamSz. 
azew 'szín'. Húsz esztendeje, mijóta nem láttam lisztnek azewéf se (KLM. 

4: 8). MTsz. 
azo&fáZ 'szolgálatával keres', j9zó^(a& ézs zsák aranyat (KGF. 6:2). 

Ha azó̂ daz ét tőt, az dugd a kalapodba (NF. 2:6). MTsz., SzamSz. 
azom;oa 'szomjas' (KFL. 24). 
me(/azo7%;oz2& 'megszomjazik'. Me&azom/oazfaA; (KM. 1 : 20). 
6%/Wáa 'javítás'. Hozzáfogott a &%;WáaAo2 (NMGy. 2 : 1). Vö. M W , 

(a;W MTsz., SzamSz. 
eZ(a&ar 'betakar'. A gyermeket nem tutták vóna éWxwm, nem vót 

annyi ruhájok (KLM. 4:6). 
&%?%&&0Z2&. Ta7%í&oazW; éty házzá, abba vótak sok tolvajok : találtak 

egy házat (DSzJ. 1 : 2). 7W<%Z&ozo# éty kis asszonka, vezet éty kis kutyát 
láncon (DM. 2: 1). 

(eAeaaegr; J9WeJkezJ(eAeaaé̂  (NKM. 15: 3). 
feTwyer* 'kukorica' (KLM. 4 : 14). 
(ere 'teher'. Hozzanak ét (ere fát az érdőbű! (KFL. 11). A fijatal kirájné 

(ere&e eae((, állapotos lett (uo. 16). MTsz., SzamSz. 
(erem. Eccer éty fényes úri ember kardossan e#&e (ermeff (NMGy. 3:3). 
fere%y 'tenyér' (KFL. 10), ferewyéf (NMGy. 2 : 3), feremyemöe (NGyB. 3). 
(eaz 'útravalót tesz'. Kéj fé, (e^%%& kenyeret és mennyünk! (NMGy. 

3: 2). Megént félannyit neki, amennyit akkó (e# (DB. 1: 1). V. ö. Szamosháton 
'ennivalót vet, ad (állatnak)' jelentéssel (Csűry). 

fírpe-Zőrpe 'törpe'. Én vagyok a ̂ rpe-&9rpe Gyurka (DSzJ. 2 : 2). 
fdr&%# 'korhadt'. Ot vót egy rönköj, #rM#, régi, örekfa (KGM. 5:2). 

A MTsz. csak Székelyföldről közli. 
WőmaW. Az ablakja a házáná 6e w( fcwwWce (KLM. 4: 32). 
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(%Z. Minek nem montad meg MZ, akkó sose hosztalak vóna át? (KLM. 
4 : 27). Fetették egy medvének a hátára, asztán úty hoszták ájultan, éggyik 
erű, másik fokta (%Z (ua. 3 : 31). 

fó 'tű' (KGM. 3 : 3). MTez. 
M r W 'tülköl' : MrA^m (KGM. 2 : 1), Mr&<% (KZs. 4). MTsz. 
w#<#o( 'ujjong'. Danoltak, M;/ogramA; (MF. 2:2). 
#W. Rángatom én is osztán a bélest íd belé az %Ze<f&e, íd belé a kelebbe 

(NMGy. 1 : 9). A mesélő szerint 'lyuk' a nadrágon. TÉm meg lekötöttem így 
a nadrágom, mind a kettőt, kesztem az ?ZWeme% béönteni (8). Epakóltam a 
pulickát az %W6e (uo.). 

%M 'üllő'. Verte az %&% a mihéjbe (KLM. 1: 27). 
%(ky 'ütőeszköz'. Kerített tehát éggy %(Zegref, 8 keszte kalapálni a MvJÁ^^ 

(küllőket) kifelé (NL. 4 : 11). A Szamosháton We& 'pálca, vessző' (Csűry). 
A MTsz. ban wfZeik Kecskeméten, %#ay Veszprémben 'ütőeszköz'. 

<xzZam̂ %%y» 'ahány, amennyi'. Asz hitték a kaszárnyába, hogy w&z-
me%%^% katona menyen, mosmá mind éviszi az ördög, éty se mén haza (KLM, 
3 : 9). MTsz., SzamSz. 

/eWZW 'felfogad'. Vót éggy árva gyermek, asztán /éoáMfa a jú mellé 
(DL. 1 : 1). 

txWa 'várta'. Nem kaptak (találtak) éggyet se a Mr(ZaazoW5o (KLM. 
3: 8). 

txiraa 'város' (KLM. 1 : 9). MTsz. 
wí;z 'váz'. CaomW/zaf (NGyA. 1). 
wr 'ver'. Jól mayoen (DSzF. 2 : 2). A bot nem oérZe may a kutyát (NKM. 

10 : 1). Nem tudom ZeWrm a szándékokról: lebeszélni (KLM. 2 : 12). MTsz., 
SzamSz. 

eÁwaz#& 'elvész'. J^e&zW a kirájnak a lej anya (KGF. 3 : 3). Hum van 
a három bárány? Asszonygya : éveazWf (DB. 1 : 2). MTsz., SzamSz. 

mazMWoz 'fickándoz'. (A ló) m&zMWozoM alattok (KLM. 1:8). 
tw#ty 'vőfély' (NMGy. 3: 13). MTsz. 
zoa&d 'zacskó' (KGM. 3 : 4), oaW (DM. 1 : 2), (ö)kwÁ;d (KLM. 9 : 10). 
e&BMW 'elkerget, elűz'. így osztán a kiráj a kéd báttyát még a házátií 

is ézawrfa (KLM. 1: 35). MTsz., SzamSz. 
z W 'zivatar'. Elérte égy nagy zzWr (NKM. 9 : 1). MTsz., SzamSz. 
zor^g /dörgés'. ̂ %ea, villámlás, csattogás (NKM. 9 : 1). MTsz. 
28Ő& 'lök'. Ódáiba zaő&(e a kirájt (KLM. 4 : 24). Nekimegyen a medve, 

hot törje le a vasajtót, de nem tudott semmire menni, nem tutta ZezaoÂ %. 
Mekharagudott a vaddisznó, ezaő&fe onnan a medvét (uo. 3 : 30). _ZMéz8öMe& 
az az éccaka a tóba (DB. 1 : 3). iWázaő&fe Kilenc a kirájt meg a kirájnét 
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