
A mezofényi földművelés szakszókincse 

I-

E dolgozat anyagának jó részét 1955 — 57 között a Máramaros tar to
mányban levő Mezőfény (Foeni) községben gyűjtöttem. Ekkor még a régi, 
a megkövesedett kisgazdaság élt a faluban. Azóta az egyéni gazdálkodás 
helyébe a mezőgazdasági társulás, majd 1959 nyarától a kollektív gazdaság 
lépett. Ezért szükségessé vált a régebbi anyag kiegészítése az újabban meg
jelent, már a nagyüzemi mezőgazdálkodás szókincséhez tartozó szavak beikta
tásával, így 1959 októberében újabb kiszállást végeztem. Mind a régebbi, 
mind az újabb anyagot több adatközlőtől, férfiaktól és nőktől egyaránt gyűj
töttem. Az egybeszedett szóanyag nem csupán a szűkebb értelemben ve t t 
mezőgazdaság legfontosabb szavait, hanem a szénacsinálás és a szőlőművelés 
munkálatainak főbb mozzanatait jelölő szavakat is magába foglalja. 

Egy szógyűjtemény csak ritkán léphet fel a teljesség igényével. Különö
sen érvényes e megállapítás az i t t közlendő gyűjteményre, mivel a falu forra
dalmi átalakulása, a mezőgazdaság gyors fejlődése naponta szüli az új szavakat. 
Mégis úgy gondolom, sikerült minden jelentősebb szakszót összegyűjtenem, 
ezen túlmenően képet alkotnom a falu tájnyelvének hangtani, alaktani, szó-
kinesbeli, részben még mondattani sajátosságairól is. Ezekről — főleg a hang
taniakról — több-kevesebb sikerrel már szót ejtettem egy-két kisebb közle
ményben (A mezofényi tájnyelv hosszú mássalhangzóinak megrövidüléséről. 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények I., 105—8; A mezőfényi tájnyelv 
kettőshangzói. Uo. IL, 206 —10; A sváb nyelvi alapréteg hatása Mezőfény táj
nyelvében. Studia Umyersitatum Victor Babes et Bolyai. Tomus II I . Nr. 6'. 
Series IV. Fasciculus 1. Philologia 155—61). 

A falu tájnyelvének fontosabb sajátságait a következőkben foglalhatjuk 
össze: 

1. Hangtani szempontból e nyelvjárástípus magánhangzóit a zártság, 
főként az erős fokú í-zés jellemzi. PL: apróulik, evis, kíminy, niz. Megtalálható 
továbbá a zárt w-zás (házbúi, lú, naptúl) meg a zárt ű-zé% (tövestül, ebül 
'ebből', űk). Ide sorolhatjuk az á utáni o-zás gyér előfordulását is, pl. hatom, 
lábom, lábos. A jellemző zártság mellett szórványosan a nyílt tendenciához 
tartozó jelenségek is találhatók (lakadalom, targanca ; ösmer). 

A középső nyelvállású hosszú ""magánhangzók helyett ereszkedő, záródó 
kettőshangzókat (óu, őü, éi) ejtenek. Emellett a sváb nyelvjárásból — mint 
nyelvi alaprétegből — átszármazott szavakban oá kettőshangzót is találunk. 
E diftongus azonban már többnyire a-vá fejlődött (tpájgli ~ tájgli 'pép'). 
Ugyancsak ilyen úton került be a hangrendszerbe a rövid á és d ~ e. Az d á-vá, 
az d pedig (§ fokon keresztül) e-vé fejlődik. Pl.: sájtli 'tűzifa', de rébegán ~ 
rébegán ; Milergeszili 'hn.', de Biger 'szn.'. 

A mássalhangzók terén szembeötlő a szintén nyelvi alapréteg-hatásként 
meglevő rövid mássalhangzós tendencia. Minden hosszú mássalhangzót röviden, 
ritkábban félhosszan ejtenek. Pl . etem, halotam 'hallottam', meni, nagy ob 

2. Alaktani sajátságként említhetjük az ikes ragozás hiányát (eszek, 
iszok), és ezzel együtt a jelentő mód, jelen idejű, egyes szám második személyű 
ikes személyrag átterjedését az iktelen igékre '(fogói, kapói, szántól), továbbá 
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a sváb jövevényszavaknak magyar képzőkkel és ragokkal való ellátását, 
pl. sájtli : sdjtlizik 'tűzifát hasít', pisili 'rőzse': pisilizik 'rőzsét készít'. Ugyan
csak a nyelvi keveredés eredménye, hogy a sváb nyelvjárásra oly jellemző -li 
kicsinyítő-becéző képző nemcsak sváb eredetű szavakhoz (kaszli 'kasztén', 
bróutkherbli 'kenyérkosár'), hanem magyar eredetűekhez is járulhat (hasili 
'hasika', fejili 'fejecske', Jcezili 'kezecske', Jancsili 'Jancsika'). 

3. A fényi tájnyelv szókincsét a köznyelv meg a környező nyelvjárások 
szókincsétől elsősorban a sváb nyelvi alaprétegből megőrzött szókincsréteg 
különbözteti meg. E hatás nem egyformán erős az élet különböző területeire 
vonatkozó szavak körében. Különösen a ház, a háztáji foglalatosságok, a ház 
körüli tárgyak meg az ételek megnevezésében észlelhető a svábból öröklött, 
de hangtestükben mindinkább a magyar nyelvhez igazodott szavak hasz
nálata. PL: gibli 'a ház utca felőli fala', gremahál 'ellátja a jószágot', khentli 
'kisebbfajta kanna', lene fii 'galuska', spóurhaka 'piszkavas', tislád 'asztal
fiók' stb. 

Feltűnően sok a sváb nyelvi alaprétegből származó szó a kendermunka 
szakszókincsében (floca 'kenderkóc', hekili 'gereben', ráistini 'kenderből való', 
snelér 'egy matolla fonal' stb.). A példázott jelenség érthetővé válik, ha tudjuk, 
hogy a X V m . században ide bevándorolt lakosság jórésze takács volt, a szövést 
ma is csak takácsok végzik. 

De nemcsak takács, hanem molnár, halász és más kézműves volt nagy 
többségük. A földműveléshez kevesen értettek. Mai kizárólagos alapfoglalko
zásukat, a mezőgazdálkodást i t t sajátították el. Megvan tehát a társadalom
történeti magyarázata annak, hogy az uralkodó fő mezőgazdasági csoportok 
és a velük kapcsolatos munkálatok megnevezésében egyáltalában nem vagy 
csak egészen elenyésző mértékben észlelhető a sváb nyelvi alapréteg hatása. 
A műszótárban szereplő sváb eredetű szavak egy-két gyomnövény nevére meg 
a helynevek egy részére korlátozódnak. Ilyen pl. a glájbér 'bojtorján', mildisli 
' tejesdudva', séva '(paszuly) hüvely'. A helynevek hagyományőrző jellegét 
bizonyítja az a tény, hogy a határrészek, dűlők, rétek, legelők, szőlők, utcák 
neve között sok a sváb eredetű. Ilyen a műszótárba is felvett Baumgárta 
'egyik szőlőkert neve', Entviz 'kaszáló neve', Röltäj 'kaszáló neve' stb. Ma már 
senki nem gondol e neveknek mással való helyettesítésére, viszont a hasonló 
eredetű közszavak mindinkább háttérbe szorulnak. A műszótár anyaga arról 
tanúskodik, hogy a fényi földművelés szakszókincse nem különbözik nagyban 
a környék, sőt az eléggé távol eső vidékek hasonló szókincsétől sem. 

II . 

A szótárban címszóként fonetikus lejegyzésben a nyelvjárási megfelelés 
áll. Zárójelben, az igénél általában a jelen idő egyes szám 1. és 2. személy, 
névszóknál pedig a tárgyraggal, az eszközhatározó ragjával, a harmadik sze-
mélyű birtokos személyraggal meg a többes szám jelével ellátott alak található. 
Ezek után a jelentés, néhány helyen néprajzi magyarázat, végül pedig a példa
mondat található. Több jelentésű szavak esetében (amennyiben ez a szakmára 
vonatkozik) minden jelentést külön számmal jelölök. 

Rövidítések: hn. helynév; Sz. szólásban; Nr. néprajzi vonatkozás. 
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abrak (-ot, -al): Fut ter . Erigy ad be 
az abrakot a lovaknak. 

abrakot, abraköja (-ok, -ösz): 1. abrak
kal eteti az állatot. A szántásra 
abrakölni kéine ety kicsit ezeket a 
lovakat. —• 2. üti az állatot. Pejora
tív értelemben használják, ui. a 
valóságos abrak helyett ütlegekkel 
abrakol. Már megin abraköja űket 
a-vitával. 

ábrakostarisznya (-át, -ája): vászonból 
készült kicsi zsák, melyet etetéskor 
az abrakkal a ló fejére akaszta
nak. 

ádziiz (-ok, -dl, -úrik, -tok) :• meg-
darálja a sáőlőt. Hazajösz és ád-
zúzod. 

agy: agykarika 1. atykarika 
ágyazás: a kévék szétterégetése a 

nyomtatáshoz, illetőleg a cséppel 
való csépléshez. 

agyonhajt: sokat hajtja, nagyon kifá
rasztja az állatot. Agyonhájtya sze-
giny álatokat. 

áinslág (-ot): kénlap. Ha nincs áinslág 
a hördóuba, nem jóu a bor. 

áinslágos: kénlappal kiégetett ízű 
(bor) 

ája ^ ája (-át, -ára): 1. valaminek 
az alsó része, alja. A rebegánt az ajá-
bul csináják, flocábul. 2. A tehén, 
ló alá te t t szalma. Nincs sémi aja 
azoknak a teheneknek. 

ajázik (-ok, -öl): almoz 
äjbör (-t, -ál): a hordó alján meg

maradt zavaros bor. Mikor lefej
teted, a hbrdóut kimosod äjböräl. 

ájdeszka (-át, -ával): a szekér fenekén 
levő deszka. Kéine csinálni már egy 
másik áj deszkát. 

akácos (-t, -ba, -a): Akácfával benőtt, 
beültetett terület. Három akácos, 
meg egy tőütyfás. 

dláir (-ok, -unk) : aláírja a kollektív 
gazdaságba való belépési nyilatko
zatot, kérvényt. Aláirtam a kolekti-
vának. 

alkudik (-ok, -ól) : megállapodik az 
árban. Éin nem szeretek alkudni. 

alsóu ~ asóu : alul levő. Hotyha hagy

nak magnak, levágják, mikor az 
alsóu mag meg van ír ve. 

angol: disznófajta 
aprón, (-t, -nak) : kicsi. Nagyot, köze

pest, az égisz apróut ügyi a disznóu-
nak mek tehinynek. 

apróukrumpli -~ kiskrumpli (-t,-val) : 
kicsi krumpli, mely raknivalónak 
már nem felel meg. Nr. Disznóval, 
tehénnel etetik meg. Az idén nagyon 
sok az apróukrumpli. 

aranka (-át, -ával) : cuscuta 
arat (-ok, arac, -unk, -ok, -nak) : 

levágja az érett gabonát. Gabonába 
vagy árpába, vagy tavaszai, asz korá
ban lesz aratva is, hamarap kiszabadul 
abul a fúlt Hevegöübül. 

aratás (-a, -kor, -át) : 1. az aratás 
munkafolyamata 2. az aratás idő
szaka. Lehet vetni aratás után, ha 
nincs ojan nagy meleg. 

aratón (-t, -k, -ja) :. az aratást végző 
munkás. Jönek az aratónk a Krasz-
nátul. 

aratóugéip (-et, -el) : a lótól húzott 
aratógép 

aratóukasza (-át, -ája, -ájuk) : csak 
az aratáshoz használt kasza 

árbuc (-át, -al) : a sütőtökhöz hason
ló, csak jóval nagyobbra nő meg. 
Nr. Nem édes, a szarvasmarhának 
igen jó táplálék. Homokon termesz
tik. 

árendás (-t, -ok) : földbérlő, aki maga 
dolgozta meg a földet. 

árok (árkot, árkok, árogba) : a víz 
levezetésére szolgáló ásott mélye
dés. Nem nehéiz az ut, csak az árkok
nál ety kicsit. 

árpa (-át, -ával, -ája, -ájuk) : gabona
fajta (hordeum); a négysoros: őüszi-, 
a kétsoros: tavaszi-. Gabonába vagy 
árpába, vagy tavaszál, asz korában 
lesz aratva is. 

átvesz (-ek, -el) : átveszi a szerződött 
terményt, állatot a termelőtől. 

atykarika (-át, -ák) : a szekérkerék 
középső részének (agyának) a repe
déstől való megóvását szolgáló vas
karika. 
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äuzrumota ^ ízike : leveleitől meg
fosztott, az állattól lerágott kuko
ricaszár. 

avatás (-on, -nál) : ünnepélyes fel
avatás. Megvóut a kollektíva avatása. 

balta (-át, -ája, -ával) : rövid nyelű, 
széles élű vágóeszköz. Nr. Rőzse-
csináláskor és a napraforgószár levá
gásakor használják. Erigy kírjéil egy 
baltát. 

Baumgárta (-át, -ába) : egyik szóló-
terület neve.. Megyünk a megyét 
leszedni ide a Baumgártába. 

banda (-ája, -ába) : cséplőgépnél vagy 
régen az urasági aratásnál együtt
dolgozók csoportja. • 

bánik (-ok, -ak) : foglalkozik valami
vel. Az esetek többségében a jószág
gal szemben való jó vagy rossz 
bánásmódot jelenti. Jóuszágál csak 
úgy lehed báni. 

bánkuti (tengeri) : tengeri fajta 
barázda (-át, -ára, -ák) : Furche. Ba

rázdára dugják (ti. a krumplit). 
barázdabilegetőV' (-t, -k) : motacilla. 

Amikor szántanak, a barázdában 
szokta billegetni magát. 

baszóu (-t, -k) : fólreszántás. Egy 
baszóu sincs a szántásába. 

beajázik (-ok, -öl) 1. aljáz. Befejezett 
jelentésű alak. Beajásztam már ne
kik. 

becsal (-ok) : valamivel behív, rábír. 
Ügy avál becsaltam az óulba. 

befog (-ok, -sz, -unk, -tok, -nak, -ná-
nak) 1. a járomba befogja a 
szarvasmarhát. Regei ety kicsit korá
ban kel befogni, akor lehet. 2. ~ vala
milyen munkára, iga vonásra álla
tot. Ászt a csikóut tavaszai már be 
lehet fogni. 

behajt (-ok, behajc ~ behajtói, -unk, 
-ok, -anak, -anéik, -anál, -anának) : 
1. Szekérrel bemegy valahova. A fe
lit lelöki, oszt akör be tut hajtani 
nyugotán. 2. a jószágot betereli. 
Ilyen használatban tárgyas rago-
zású. 

behord (-ok, behörc <-*-> behördöl, -unk, 

-tok, -anak) : 1. A földről a szérűre 
szállítja a gabonakereszteket. Mink 
hóunap fogunk behordani. 2. Valamit 
valahova beszállít. 

behördás (-a, -kör) : 1. a cselekvés 
folyamata 2. a behördás időszaka. 
A taváj nagyon rósz időü vóut 
behordáskör. 

beírik : reif werden. Ha a kormod nem 
megyén bele, akör vam beírve. 

bejön : 1. oda fog kerülni valami, oda 
fognak vetni valamit. Tavaszai be
jön krumpli, rípa. 2. elkerül, elszál
lítják onnan. Hád bejöt onan ety 
pár. szekérrel. 

bekapál (-ok, -sz) : nyitás után a 
homokot, földet visszakapálja a 
szőlőtőkéhez. Azután bekapálnak. 

béilél (-ek, -sz, -tem, béléjek) : széna-, 
szalmaszekér rakásakor a középső 
részt jól kitömi. 

béilfa (-át, -ája, -ábül) : a járom alsó 
és felső fáját összekötő járomrész. 
Kieset a béüfábul a szeg. 

belíp (-ek, -sz) : kéri felvételét a kol
lektív gazdaságba, pártba. Belíp a 
kolektivába. 

belső brigádos (-t, -ok) : raktárnok -
féle a kollektív gazdaságban. L. 
raktáros 

bemegy (-ek, bemísz) : 1. belép 
bemelekszik : erjedésnek, rothadásríak 

indul (amit zölden csomóba rak
nak). Mijelőüt a fagy jön csak, mér 
bemelekszik. 

beóut (-ok, beóutöl ~ beóuc, óucság 
be): vesszőt vagy^ rügyet átültet 
más fa törzsébe. V nagyon jóu tud 
óutani. 

berak (-ok, -sz, -unk, -tok) : valamivel 
bevet. Mink szeretnéink is takar
mányai berakni. 

Bereji határ (-ba, -on) : hn.: Bére 
község határa 

berena (-át, -ája, -ával): Egge. Utána 
megin kéicér leberenálni jóu nehéiz 
berenával. 

berenál (-ok, -sz, -unk, -nánk) : a 
borona val simítja a földet. Ety fogat 
az berenálna. 
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berenafog (-al, -ak) : a borona fa-
rámájába illesztett vasszeg, mely 
széttöri a göröngyöket. 

berke : a kukorica barkája, címere. 
betakaritás {-t, -kör) : 1. az őszi álta

lános termény hazaszállítás 2. az 
őszi betakarítási munkaszakasz. 

betapos (-ok, -öl, -nánk, -nának): 1. láb
bal lenyomkod. A törkőUd betaposod, 
ráteszél dijóufalevelet mek homokot. 

betesz (-ek, -el, betenéik, betenéinek) : 
valamibe berakja, elhelyezi. Néi-
gyet betétem. ZőUdem be kél teni a 
fő'Mbe. 

betőUt (-ök, -c, -enéik, -énéinek) : ka-
pálógéppel feltölti a tengeri-, krump
li- stb. sort. Keit vagy ety Mit 
múlva betőUteni. 

betőMís (-e, -él) : a krumpli-, tengeri
sor feltöltése. Á betőütis manna már 
nem nagyon szabad. 

bevág : sikerül. A talóuba aratás után, 
észt is csak zőwdön, ritkám vág be. 

bevet (-ek, bevec, -néik) : elvet. Tava
szál akör megin tisz centire leszántani, 
azután jóu, leberenálni, bevetni a 
vetőUgépél. 

bevezet ~ (-em, -ed) : beírja (a mun-
kanapegységet). Ászt nem vezete be 
egy brigádos se. 

bk% körlát : a bika kifutója 
bíres (-t, -e) : gazdasági cseléd (rég) 

biogja (-át, -ája, -ába) : 1. kúp alakú 
széna-, csutkarakás. Öszelökjük 
csak, oszt fel a szekere (gyulai, ha 
nincsen szekéir, akör bogjába is. 
2. kazal. Mek kél jegyezni a szalma-
bog ját ! 

bogyóu (-t, -kot, -ja) : az elvermelt 
magkrumplin nőt t bogyó alakú 
csíra. Nr. Az ilyen krumpli alkal
matlan a vetésre. MijelőM elrakod 
a krumplit, meg kél válogatni, mér 
vam bogyóus, 

börnyu (-t, -ja, -juk) : a (fiatal) kicsi 
szarvasmarha neve. Nr. Mik szo
pik ,,szopóuzsbornyu". Keit tehiny 
meg egy börnyu. 

börsóu (-t, -ja) : (Erbse) borsó 
börveszőü (-t, -vei) : A szőlő metszése

kor hagyott szőlővessző. Börveszőü-
is hatyhat. 

bőiig (-ök, -sz, -nek) : a szarvas
marha hangot ad 

brigádos (-t, -ok) : csoportvezető. 
Normát, a brigádos, aki mán kint 
irja, bent a könyvelő, raktáros. 

bökiny ~ bükiny ~ büköny ~ 
bököny : hüvelyes takarmánynö
vény (vicia): A bökinyt mikor leka
szálod, le van takaritva a főüd. 

bökinyfőüd (-et, -ön): bükkönnyel be
vetett földterület. Legjob a bökiny-
főüdbe. 

hökinyszalma (-át, -ája) : a magnak 
hagyott bükköny szalmája. Bökiny -
szalma vóut neki. 

bróutkhérbli ~ kenyérkosár (-t, -k, 
-je) : gyékényből fonott, fogó (fül) 
nélküli kosár. Nr. Kenyérsütéshez 
a lisztet ezzel hozzák le a padlásról. 
Ebbe teszik az egy kenyérnek való 
tésztát, mielőtt a kemencébe rak
ják. 

buktat (-ok, -c, -nak) : a szőlőtőke 
vesszőjét elülteti, anélkül, hogy 
levágná a tőkéről. Ha van hijány 
melete, akor a másik t'bjkébűl buktat
nak, vagy ujonan veszőüt tesznek le. 

búza (-át, -ája): triticum. Tavaszai jóu 
megberenálni április közepe ' táján, 
akör mísz tövicskélni, akör van tiszta 
búza. 

búzatábla (-át, -ak): búzavetés 
bűr (-e, -t): 1. Haut, Leder 2. krumpli

héj. Mikor lejön a bűre, nincsen 
beír ve. 

Cakos (-on, -nál) hn. A Cakoson van 
ety kis rípám. 

centi (-t, -vei): hosszmértékegység. 
Tavaszál, akör megin tísz centire 
leszántani, azután jóu leberenálni. 

cigli (-t, -k, -je): zabla 
cigliszár (-ál, -al): hajtószár. Nr. 

A cigliszárat a ló szájában levő 
ciglihez csatolják. Cigliszár, amikör 
egyedül lovagolsz, 

cirok (cirkot, cirokal): sorghum. Nr. 
A tengeriföldben egy fél sort vagy 
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kevesebbet szoktak elvetni. Kony
haseprűt készítenek belőle. 

cukördinye ~ sárgadinye: cucumis 
meló 

cukorípa (-át, -ája): répafajta, mely
ből a cukor készül. A cukorípát se 
hagyok már közel. 

curikoltat: hátráltat , hőköltet (állatot) 

csá ^ csára! (tehén- és ökörterelő 
* szó): jobbra. Csára Fickón! 

csatornádéi (-t, -ja, -val): takarmány
nak sűrűn vetet t tengeri. Kéine 
hozni ety kis csalamádéit. 

Csanálosi KígyeYm.: Csanálos község 
birtokában levő Kidé határrész 

csap (-ok) fn.: 1. Zapfen. Csapon a 
szimbört már ereszti lefele. 2. A szőlő
tőkén hagyott (venyige)szőlővessző. 
Keit vaty három csapot hagyunk. 

csapón (-t, -val): 1. aratáskor a 
kaszanyélhez kötött, hajlított vesz-
sző 2. Az ostor szíj végébe fonott 
csepű, illetőleg raffia. Kivágom a 
csapóid az ostorodbul, ha sokat csergic! 

csapóuja (-át, -ája): hordáskor a sze
kéroldalakra helyezett két rúd, me
lyeken a két vendégoldal hosszanti 
irányban fekszik 

csápol (-ok, -sz, -tam): 1. az ostorral 
összevissza csapkod. Ne csápbj mán 
anyit! 2. hajt. Mám meg in csápol
tam vóuna úket. 

csárás: SL fogatban bal oldalon levő 
állat 

csatlóulánc (-ot, -ál): a két szekér
oldal átkötését szolgáló hosszabb 
lánc 

csepereg: szemetel, szitál az eső. Má 
megin csepereg. 

csepü (-t, -je): kenderkóc. A csepüt 
zsáknak meg ojasminek fonyák. 

csergit (-ek, csergic, -ene): az ostorral 
pattogtat . Éin nem tudok ety kéizél 
csérgiteni. 

csiger (-t ~ csigret, -e): a törkölyre 
öntött vízből keletkezett borféle 

csikóu (4, -ja): fiatal ló. Ez a csikón 
nem lát a szemivel, az egyikéi. 

csilag (-ot, -ja): a ló homlokán levő 

kicsi fehér folt. Látod a csilagnál 
tudod. 

csinkánti (tengeri): sűrű, aprószemű 
tengeri fajta 

csípel (-ek, -sz, -tek): dreschen 
csíplís (-kör, -t): 1. cséplőgéppel való 

nyomtatás. 2. a cséplés időszaka. 
Nemsokára mekezdőüdik a csíplís. 

csíplöügéip (-t, -en): Dreschmaschine 
csira (-át, -ája): a növény fiatal haj

tása. Mijén nacs csirája vam mán 
ének a krumplinak! 

csiráskrumpli (-t, -ja): csiráztatott 
burgonya 

csírázik: kinő a növény csirája. A ho
gy óus krumpli nem csirázik. 

csirásztat (-ok, -c): meleg helyre teszi 
a krumplit korán tavasszal, hogy 
a csira fejlődése meginduljon. Nr. 
így rakjá*k el a krumplinak egy 
részét, mely korán fog termést 
hozni. Az ebből származó krumplit 
nevezik csiráskrumplinsik. 

Csomokozérdőü (-t, -re): hn. A Csomo-
közérdőün is van ety köblös. 

Csomokozi határ hn.: Csomaköz község 
határa 

csomón (-t, -ja): rakás. A csutkát 
csomöuba rakják, búza ^ , rípa ~ , 
krumpli ~ . 

csomóura önt (-öm, -öd): zsákból, 
kosárból egy helyre tesz, (önt) vala
mit. Marci jus vígin kél lefejteni, 
akor önthetet csomóura, anak hibája • 
már nem lesz. 

csontos mn.: nagycsontú, erős (igás
állat); csontos ök'or, tehiny. Csonto-
sabb ökör let vóuna. 

csoport (-ot, -ok) fn.: kisebb munka
közösség, brigád. A vezetősígélkoma-
szálni csopörtogba. 

csorba: 1. mn. megcsonkított élű.. 
2. fn. megcsonkított, kitörött rész. 
Ének nincs ety csép csorbája se. 

csorda (-át, -ába): a legelőre kihajtott,, 
pásztortól őrzött szarvasmarha cso
port. Máma este korán hazajöt a 
csorda. 

csordás (-t, -ok): tehénpásztor 
csorosznya (-át, -ája): az ekevaselőtte 
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levő vas, mely a földet függőlegesen 
hasítja. Ki kém már kalapálni a 
csorosznyát. 

csóuva (-át): 1. tilos ú t közepére, föld
szélre ásott gödör 2. határjelző 
földhányás 3. kis földhányás vala
milyen növény körül. A sorom 
vígik csóuvát csinálunk. 

csőMor (-t, -ök): ménló. Mikor haza-
hozák, méik csőüdör nem is herélt. 

csuha ~ khblbeláb ~ háncs: a tengeri -
csövet burkoló belső levelek 

csusztatóu (-t, -val): 1. az ekeszarv 
bal oldali fogantyúja mellett levő 
vaslemez. Ezen csúszik a kifelé for
dított eke 2. V alakú faalkotmány, 
melyen az ekét csúsztatják 3. az 
eltört szekérkerék helyett a tengely 
alá te t t rúd 

csutka (-át, -ája): a tengeri kórója. 
Ety kíve csutkát feladok, az élig 
nekik íj élre. 

csutkabog ja (-át, -ája): csutkakévék
ből rakott kazal. A csutkabogjába 
befíszkel az egér. 

csutkaízik ^ ízike: a tengeri kórója, 
miután az állat a levelét már lerág
ta. Nr. Kemencefűtésre használ
ják. 

csutkakíve (-it, -ije): tengerikóróból 
• vesszővel vagy szalmával össze

kötöt t csomó. Lökjél be nekik ety 
kíve csutkát! 

csutkát köt (-ök, köc): vesszővel ké
vékbe köti a levágott tengerikórót. 
A csutkakötís férfijaknak valóu. 

csutkát vág (-ok, -sz): sarlóval levágja 
a tengerikórót. Elment mindenki 
csutkát vágni. 

csűr (-t, -ök, -je, -ibe): a takarmány
félék és a mezőgazdasági eszközök 
elhelyezésére szolgáló nagy épület. 
Csűrbe vaty kazalba rakjuk. 

csürhe (-éit): disznócsorda 
csűrhéis ~ kondás (-t, -ek ; -ok):disz

nópásztor. Fuj a csűrhéis, enget ki 
a kocát! 

csűrpad (-ot, -on): a csűr padlása. 
Felteszik a csűr padra, bogjába rak
ják, az óulpadra, meg a szimpadra. 

csűstengeri (-t, -je): a még le nem 
fejtett kukorica 

csűzik: (csövedzik) csövet hajt a ten
geri 

Dapsitag hn. 
dara (-át, -ávál): a disznónak meg

őrölt tengeri. Darával lehet jóu 
hizlalni. 

deres (4, -e): fehér-szürkés ló. A derest 
sémi pinzír nem adnám oda. 

deszka (-át, -ája): a törzsfából fűré
szelt hosszú, lapos rész. Egy deszkát 
férefeszitetem a. fejszéivél. Tegyéil 
deszkát is, ha mísz tökír ! 

déizsa (-át, -ája): kétfülű vagy fül 
nélküli faedény. Nr. Nagyság és 
felhasználás szerint van: káposztás-
déizsa (káposztasavanyításra szol
gál), kizsdéizsa (vizet, moslékot tar
tanak benne), sóuzóudéizsa (a sza
lonna, sonka besózására szolgáló 
dézsa). Az egészen nagy dézsát, 
melyben a leszedett szőlőt hozzák 
haza, kádnak nevezik. 

déizsla ~ tézsli ~ tézsla (-át, -it): a 
jármot az ekével, boronával össze
kötő rúd. Elfelejtetem félteni a tézslit 
a szekéré! 

disznón (4, -ja): Schwein. Társon 
disznóul, oszt ítese el. 

disznóuol (-at, -ja): Schweinstall 
dobirosta (-át, -ája): kézzel hajtott, 

a magok megtisztítására szolgáló 
gép 

dohos: a levegőtől elzártan megpené
szedett, bűzös szagú. Ha dohos? 
teilen mek kél forgatni, ügyi. 

dohosodik: a levegőtől elzártan meg
penészedik, megromlik. Félhajcsákt 
hogy ne dohosogyon meg, ne romőjom 
meg. 

dóugozik (-ok, -ól, -nánk): munkát 
végez, munkálkodik. Nem dóugo-
zunk töbet. 

dug (-ok, duksz, -nak): 1. a krumplit 
ülteti (a barázda mélységében a 
közepére nyomja be). Barázdára 
dugják a krumplit. 2. töm, hizlal 
(libát, kacsát). 
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dungóu (4, -k): bombylus 
dűlbuza (-át, -ája): széltől, esőtől le

dőlt búzavetés. Nehéiz a dűlbuzába 
aratni. 

ecsepecse: a vadrózsa piros bogyója 
egér (egeret, egerek, egéréi): Maus. 

Az idein nin sok egér. 
ecér körül: a föld hosszában egyszer le 

és vissza. Méig ecer körül, osztán 
víg észtünk. 

egyéni (-ek, -t): magángazda, nem tár
sult gazda. Akor komaszáltunk az 
egyénijektul. 

éjeli or (őürök): a faluban, a szövet
kezetnél vagy szérűn éjjeli őrséget 
teljesítő ember 

eke (ekéit, ekéje): Pflug 
ekeszarv (-a, -át): az eke hátulján 

levő fogantyú, amellyel az ekét 
tartják 

eketájga ~ eketaiga (-át, -ája): az ekét 
vontató taliga 

ekevas (-at, -a): a kormánydeszka 
aljára szerelt éles vaslemez 

Ekili ~ Eklrli hn. 1. Károlyi határ 
elad (-ok, elac ~ eladói): áruba bo

csát. Tizenkét Iájával aták el. Na 
mundom, Mundi ez elata a lova
kat. 

eladóu: áruba bocsátható. Máskíp nem 
eladón. 

eleje (-it, -in): valaminek az elülső 
része. Utána jülijus vígin, augusztus 
elejin kocsoznak. 

elitet (-ek, -c, -nek, -néink): valamivel 
addig táplálja a jószágot, míg a 
táplálék elfogy. Társon disznóid, 
oszt itese el! 

elhanyagol (-ok, -sz, -nak): elmulaszt, 
nem fordít rá gondot. Mungya az 
ember egymásnak is, ha nem taka-
ritya, akör már el van hanyagolva. 

elenőriz (-em, -ed): őrködik, felvigyáz. 
Égisz nap elenőrizük a gépeket. 

élik: a tehén borjadzik. A tijéitek 
mikor élik? 

elnök (-öt, -é): Vorsitzender (a kollek
tív gazdaságban). Az a brigádosoké, 
ez meg az elnöké. 

elrak (ok, -sz, -nak, -nánk): elvet, 
elpalántál. Mijelőüt elrakod a krump
lit, mek kél válogatni, mer vam 
bogyóus. 

elromlik: rosszá, alkalmatlanná válik. 
Lektöb lú ot romlik él az erdőUbe 
meg a trágyadombnál. 

élsőü kapa (-át, -ája): a kapálógépnek 
közepén, elöl levő kapája 

élsőü kapálás (-t, -kör): a kikelt 
növény először történő kapálása. 
Mikor kibújt élsőU kapáláskör, csak 
a sorok koszt, utána húzgáják. 

élsőU kaszálás: a takarmány első 
lekaszálása. Nr. Általában június
ban végzik. 

élsőy- sorogja (-ák): a szekéren elül 
levő, kicsi saroglya 

élsőU tengej (-t, -en): a szekérnek elől 
levő tengelye v 

élvínül: öreggé, túl éretté válik. Asztat 
kaszáják, ha jóu kim van a kalásza, 
nem hagyák élvínülni. 

elvérmei (-ek, -sz, -nek): télire verem
ben tárol. Élvérmelik a krumplit is. 

élvet (-ek, -él ^ elvec): kézzel vagy 
géppel a magot a földbe szórja. 
Legjob elvetni májuzsba, mikor ki
melegedik afőM. VetőUgéipel vetik él. 

elvisz (-ek, -el, -nek): 1. elszállít, 
elhord. Megrostáják, osztán elviszik 
a hántolóuba, lesz kása belőv-le. 2. el
lop. Nekem tíz mázsa rípát élvitekt 
mint a huzat. 

enged (az idő): olvad, enyhül (az idő). 
Oda tue hordani akor is, mikor 
enged. 

Entvíz hn. (Entewiese) kaszáló neve 
érdőü (4, -je): Wald. Kihúsztunk 

harmincegy napot az érdőUbe. 
erőü (4, ereje): munkabírást, vala

milyen hatást előidéző képesség. 
A napnak már van ereje. 

esőU (4, -be): Regen. Mos kéine egy 
jóu esőU. Ha sokat esik az esöü, 
sokat förgatyuk. 

fagy: 1. fagy ás. MijelőM a fagy jön 
csak, mér bemelekszik. 2. a fagyást 
okozó időjárás 
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fajsúj (-t, -a): egy. liter anyag (búza) 
súlya. Ha megvan a fajsúj, az 
nyóucvan kilóu mek kél legyen. 

fakóu: (lószín) egyszínűén szürkés
sárga. Gyakran használják főnévi 
értelemben is. 

farok (farka, farkát): Schwanz. A farka 
úgy jár, mint a nyavaja. 

farol (-sz, -nak): 1. farával fordul 
2. a szán lecsúszik az útról 3. valaki 
a munka körül csak forgolódik, de 
semmit nem végez (farol ide-oda) 

favila (át, -ája): faágú villa. Nr. törek-
rakáshoz használják. 

fedís: ősszel.a szőlőtőkének (földdel) 
homokkal Való betakarása 

fejlöUdik (-ok, fejlőbe, -nek): nő, 
növekszik, gyarapodik. Menyit fej-
lőUtek már ezek a malacok! 

fejsze (-t): favágó eszköz. Egy deszkát 
férefeszitetem a fejszéivel. 

fekete (-it, -ije): fekete színű ló. A feke
tít ötezer lájír nem kéine árújam. 

Fekete szőUlőU hn. (az egyetlen fekete 
földön levő szőlőterület neve) 

fél (fele, felit, felek): Hälfte. A felit 
lelöki, oszt akör be tud hajtani nyu-
gotan. 

felad (-ok, felac, -nánk): 1. takar
mányt tesz fel az etetőrácsra. Ety 
kíve csutkát meg ety kosár szalmát 
feladok, az élig nekik íjelre. 2. fel
adogat (szénát, kévéket). Ü agya 
fel a kiviket a szekéré. 

felborul (-ok, -sz, -nánk): felfordul 
(a szekér). Ha félborúi, akör vígem 
let vóuna az bisztos. 

féile (féilit,féüik): fajta, nemű. Ahoty 
szeded, megválogatod, három féilit. 

jelég ~ felhőü: Wolke. Nincs ety felek 
se az éigen. 

félfér (-ek, -sz, -néink): hinaufgehen. 
Raktam írtrágyát, amenyi félfért. 

felhajt (-ok, -hl, -nak): visszahajt, fel
tűr. Felhajcsák az alsóu kíve kalá
szát, hogy ne romöjom meg, ne doho-

. sogyon. 
felhérc (-et, -e): a szekérre való fel

lépést szolgáló vas. Nr. Lószekéren 
elöl és hátul, tehén- és ökörszekéren 

csak hátul van. Vigyáz, nehogy a 
felhérc meléi lipsz! 

felhőüszakadás ~ felekszakadás (4, 
-ok): Wolkenbruch 

felibe: 1. (régen) fele termésért (dol
gozta a földet). Mindegyik az ű 
jogán felibe dóugozik. 2. átvi t t érte
lemben: hanyagul, rosszul (dolgo
zik). Na észt is csak felibe csinálták 
meg. 

félnyírkul I I I . sz. i.: alulról nedv 
szívódik belé. Fél vany nyírkulva a 
bog ja. 

félrak (-ok, -sz, -ól): aufladen. Csak 
fél vóun rakva az a vacag gájl 

félszánt (-ok, -öl): aufackern, pflügen. 
Mikor le van takarítva, akor fél
száncsák. 

féltesz (-ek, -el, -nek): felhelyez vala
hova. Félteszik a csűrpadra, bogjába 
rakják. 

félvak (-ot, -on): félszemével nem lát. 
Na mundom, látod ez a lú félvak. 

fenkü^ kaszakü (követ): a kasza éle
sítésére szolgáló kő. 

fér (-ek, -sz, -ne): Raum haben. Ha az 
nem jöt vóuna, már Fínyen nem 
férne a níp. 

féirehúz (-ok, -ol, -nak): oldalra von. 
Viszakapáják a homokot, amit nyi
táskor féirehúsztak. . 

fijal r^y fijadzik: kicsinyét a világra 
hozza. Nr. Disznóra, nyúlra, ku
tyára, macskára, egérre mondják. 
A mi kocánk tizenegyet fijalt a taväj. 

fijatal: ifjú korú, zsenge (ember, állat, 
növény). Ászt lekaszáják, mik fijatäl 
a zabos, a bökiny, hogy ne oje meg. 

fijóuk (-ot, -al): 1. a tengeri fattyú-
hajtása. Este haza kél májt hozni a 
fijóukot, amit kiváktam. 2. A csűr
nek jobb és bal oldalán levő (oszlop
pal elválasztott) reteszei 

fijóuköl, (-ok, -sz, -unk): kivágja a 
tengeri fattyút. Fijóukölni is kél 
majd. 

Fínyi határ (-on, -t): Mezőfény község 
határa. A Fínyi határba nem lác te 
ugart! 

Fínyi Kígye hn. A volt Kidey grófok 
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birtoka, ma már Mezőfény tulajdo
nát képező határrész. Van oja 
mesze, mint a Fínyi Kígye. 

floca (-át, -ája): csepű fonásakor a 
fésűben megmaradt rész 

fodörsás (-t): sásfajta a réten. A Röl-
täjha fodorsás van, ászt megeszi a 
tehiny. 

fogás (-t, -on): szakasz, darab, rész 
(a kapálást, betakarítást a föld 
hosszában nem egyszerre, hanem 
keresztben szakaszokban végzik). 
L. még pászma. 

fogat (-ot, -a): Gespann, Van: lú ~ , 
ökör ~ , tehiny ^ . Ety fogat az 
berenálna. 

fojat: párzik (a tehén). V iszem fojatni 
a tehenet. 

fojatóus: üzekedik (a tehén). A Daru 
már megim fojatóus, el kéine vini 
a bikához. 

fór: erjed a bor. Mikor el vam förva, 
mek kel töüteni a hordónkat színig. 

fordul (-ok, -sz, -tam, -nánk): oda s 
vissza hajt. Kécér, háromszor for
dultam vóun. 

forgat (-ok, förgac, -nak): 1. a széna
rendet villával megfordítja. Ha so
kat esik az esőü, sokat fbrgatyuk. 
2. a padlásra öntött terményt 
kavarja, hogy száradjon. Kiöntöd 
a padra, oszt forgatod, hogy meg ne 
penéiszegyen. 

forte j (-a, -át): hozzáértés. Naty förté j 
van a lúnál. 

fóut (-ot, -ok): fn. folt (vetésben, 
kaszálóban). Sokszor méig naty fóut 
is lez helőüle (lóherében az aranka 
pusztításától). 

főüd (-et, főügye, főügyük): 1. talaj 
2. szántóföld. Tengeri főüdbe rakják 
a krumplit. 3. földbirtok. 

főüdvíge (-it, -in): a földnek az ú t 
melletti része. Csak a főüdvígire 
löktem csomóuha. 

fúlt: fülledt, levegőtől elzárt. Asz korá
ban lesz aratva is, hamarap kiszaba
dul abul a fűlt levegőübúl. 

futergán ^futérgdm: a lóistállónak az 
a része, ahol reggelre (esetleg hosz-

szabb időre) szükséges szénát és 
szalmát tárolták. Régen it t volt 
elhelyezve a szolga (cseléd) fekvő
helye. Kin alszik a futérgámba 
teilen. 

fuvaros (-t, -ok): bérért szállító. A fu
varosok odamenek ne fi, csak lásák, 
hogy le van kaszálva! 

fúrt (-ök, -tye): szőlőfürt. Kéisel levá
god a fürtöket. 

furgetyü ~ furgenytyü (-t, -je): a sze
kér első tengelyén fekvő, mozgó fa. 
Ez a furgetyü mindig elfordul a helyi-
rül. 

gabona (-át, -ája): 1. rozs. Ha jóu a 
luhér, kirázák a gabonáhul. 2. rozs
vetés. Gabonába vagy árpába vetik 
tavaszai a luhért, asz korában lesz 
aratva is. 

gálic (-ot, -a): rézgálic. Nr. búza-
pácoláshoz és a szőlőpermetezéshez 
használják. 

gálicos. víz: vízben oldott gálickő. 
Mikor mektrij er eszük a porai (vető
magbúzát), utána gálicos vizel, akör 
üszök nincsen. 

ganéi (4, -ja): 1. a nagyobb állatok 
ürüléke 2. rossz minőségű, gyenge. 
Az őUsz óuta egy ganéi led belőMe 
(lesoványodott a ló). 

garágya (-át, -ája): árokkal és han
ton ültetett bokrokkal és fákkal 
képezett kerítés a szőlő és legelő 
körül 

gaz (-t, -ba): gyom, burján. Munygya 
az ember egymásnak is, ha nem taka-
ritya a gasztül, hát akör már el van 
hanyagolva. 

gazol (-ok, -sz, -nánk): szénafű-félét 
tép. Héj, de sokat jártam ém már 
gazolni az Hetembe! 

gazos: gyommal benőtt. Nekem méig-
nem vóud gazos tengerim, kírdez meg 
akárkitul. 

gebe (-éit, -éje) 1. mn.: nagyon sovány 
(emberre is) 2. fn. nagyon sovány ló» 
Ojam, mint egy gebe. 

géip (-et, -ek): 1. kapáló-eke. Ety 
hóunap múlva megim mekapálni 

174 



géipel is mek kéizél is. 2. cséplőgép. 
Megyek a géiphez, megnízem mikor 
vagyunk csípélni. 3. vetőgép. Máma 
már géipel vetik. 

géipel (-ek, -sz): kapálógéppel kapál 
gerebje (-ét): Rechen. Fajai: kizs <~^ 

és nagy ~ 
gerebjélís ~ kaparík (4, -ek): 1. az 

összegereblyélt búza-, rozskéve. A 
gerebjélíst ászt mindig a közepire kél 
leni (szekérrakáskor). 2. a gereblyé-
vel való összehúzás 

gerenda (-át, -ája): ekegerendely 
glájber (4, -el): bojtorján 
góuréi (4, -el): tengeritárolásra 

épített, ház alakú építmény. Utá
na a góuréiba teszik, ot nem lesz 
hibája. 

gosztát (-ot, -úl): gospodärie de stat 
(állami gazdaság). A gosztátul hosz-
ták. 

gor (4, -ök): rög, göröngy. Ojan görök 
vanak, mint ety keréik. 

görös: göröngyös (út, szántás). Nagyon 
görös lesz, kéine egy jóu esőü. 

gr emehál ~ gremahál: etet. Majd mek-
fatytam, míg gremaháltam máma. 

gulászta (-át, -ája): a megborj ázott 
tehén első fejeséből való felforralt, 
megtúrósodott tej 

gulásztatej (-et, -e): a megborj ázott 
tehén sárgás teje 

gulimáz ~ szekérkenőücs: 1. a szekér
tengely kenésére szolgáló híg, fekete 
kenőcsfajta. Nr. A sárgás, szilár
dabb fajtát nevezik szekérkenőcs
nek, 2. A cséplőgépnél így nevezik 
azt, amikor a szalmahordó lányok 
nem győzik elhordani a szalmát a 
ráz ótól. 

gyenge: silány, rossz. Az idein nagyon 
gyengéik vóutak a búzák. 

gyep (-et, -en): legeltetni való fű. 
Mijén gyep van it, hogy lehetne 
ítetni ! 

gyepei ~ legel (-nek, -néinek): legel. 
Hogy gyepeinek a tehenek! 

gyeplü (4, -je): a tehén szarvára hur
kolt kötél, valamint a ló kantárá
hoz kétoldalt odacsatolt szíj, mely

nél fogva irányítják a jószágot. Jóu 
fogd meg ászt a gyeplüt! 

hagy ~ had (-ok, hac, hagyunk ~ ha
dunk): 1. ottfelejt. Má meg in othun 
háta a salóut. 2. növeszt, meghagy. 
Mos már nem óutyák, mindenki a 
magántermöüt hagya. Akör is csak 
három csapot had. 

hajszol (-ok, -sz, -nak): agyonhajt 
hajt (-ok, hájc, -otunk): 1. űz, terel. 

Erigy hájzsd ide a teheneket. 2. irá
nyít (befogott állatot). Éin is sze
retek hajtani, de asz tudni kel, hoty 
kél hajtani. 3. sarjadzik, fakad 4. 
igavonásra használ. Tíz éivik hajtőt 
vele. 

hám (-ot, -ok): Pferdegeschirr. Sz. 
Kirúgott a hámbül (= kicsapon
gott). 

hdmfa (-át, -ája): Trittel, Zugscheit 
hámtácska (-át, -ája): az istráng bőr

tokja a hám két oldalán 
háncs (-ot) 1. csuha 
hántolóu (4, -ba): a mag kérgét, héját 

lefosztó (gép) malom. Megrostáják, 
osztán elviszik a hántolóuba, lesz kása 
belőnie. 

harmadába: egyharmad részért. Har
madába dóugozot neki. 

harmadik (-at, -a): dritte. A második 
kaszálást szokták mekhagyni magnak, 
a lucernánál a harmadik kaszálást 
is. 

harmados (4, -ok): a múltban a földet 
a termény 1/3 részéért megművelő 
bérlő 

harmadrendű (4, -je): a cséplőgépből 
kifolyt hibásszemű, fűmagokkal ke
vert búza 

harmadrísz (-e, -it): egyharmad része. 
Két rísz bem van, a harmadrísz 
tetőU. 

háromszor: dreimal. TőMís előM há
romszor kapáják. 

hasas (4, -on): vemhes, fiadzós. Asz1 

hosztam vóun, ety hasas kocát. 
haslóu (4, -val): a ló hasa alatt átkö

tö t t szíj, mely a hámot, nyerget a 
ló hátához szorítja, erősíti. Húz 
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meg a Furinak a haslóut, mer mindig 
lecsúszik a hám! 

határ (4, -a, -án): 1. egy falu, város 
földterülete. 2. mező, szántóföld. 
Ijenkör mindenki kimegy a határa, 

hátszij (-at, -a): a hám két oldalát 
a ló hátán keresztül összekötő 
szíj 

hátuja (-át, -án): hátulsó része. Lasan 
hájcson, mér lecsúszik a hátuja! 

hátul: hinten. Hátul van a csűrbe, 
hátulsón sorogja (-át, -ája): a szekér 

hátulsó végén levő saroglya 
Hátulsóu sző^lőU ~ ÓuszőUlőU (4, -be) 

hn.: (régen) a falutól legtávolabb 
eső szőlőterület neve 

havivak: időszaki szemgyulladásban 
szenvedő állat. Ha havivak, köteles 
let vóuna viszaadni. 

hazahoz (-ok, öl, -nak, -néik): bringt 
nach Hause. Mikor hazahozok, la
tyak, hoty csőMor, nem is herélt, 

hászhéj ~ hászéj (4, -it): házépítésre 
alkalmas telek 

hektár (4, -on): területmérték (100 ár) 
hektör (4, -al): hektoliter. Vetem vóuna 

nekik három hektör tengerit, 
hektorozsák (-ot, -ba): 80—100 liter 

nagyságú zsák (általános). Nekünk 
nincsen csak hektorozsák. 

henger (4, -e): rögtördelő és simító 
mezőgazdasági eszköz 

hengeréi (-ek, -sz): walzen. Megyek 
henger élni a Nyíresre. 

herél (-ek, -sz, -néik): heréjétől meg
foszt 

herélt: herélt ló. Mikor hazahozok, 
latyak, hoty csőMor, nem is herélt, 

hérnyóu (4, -k): Raupe 
hérnyóuzik (-ok, -öl): irtja a hernyót 

a gyümölcsfáról 
hetes: heti idős. Mán hathetesek lesznek 

a jövőU héiten. 
hevedér (4, -en): Bauchgurt 
hijány (4, -a): növények, tárgyak 

közötti hézag. Ha van hijány melete, 
akör a másik tőUkéibűl buktatnak 
vagy ujonan veszőUt tesznek le. 

fiiba (-át, -ája): fogyatkozás, hibáso-
dás, romlás. Ü láta a hibát (a lovon). 

Utána a góuréiba teszik, ot nem lesz 
hibája, a padláson megnylrkul (a 
tengeri). 

hibrit tengeri (4, -je): hibridizációval 
létrehozott tengerifajta. Nr. 1959-
ben a faluban már majdnem kizáró
lagosan csak ezt vetették, s kitűnő 
terméseredményt értek el. 

hidlás (4, -a): az istálló padlózata. 
Ma már sok helyütt téglázzák és 
cementezik az istálló földjét. 

hizlal (-ok, -sz, -unk): fett machen. 
Mir nem hizlalod? 

hizlalda (-át): nagyméretű disznóól 
(pl. a kollektív gazdaságban) 

hóul: a befogott állat csendesítésére,. 
megállítására szolgáló szó 

hojsz ~ höjsz!: (ökör-, tehénterelő szó) 
balra ! Hojsz ide hóu-hop! 

hojszás ~ rudas: ökör-, tehénfogat
ban a jobb oldalon levő. A hojszás 
jár a barázdába. 

hóuka (-át, -ája): a ló homlokán levő 
nagyobb fehér folt 

hóukás (4): homlokán fehér foltos (ló} 
hold (-at, -on): területmérték = 1600 

• -öl. Egy nap ki lehet szántani ety 
holdat (egy lófogattal). 

homok (-ot, -on): Sand. A törkőüd 
betaposod, ráteszel dijóufalevelet mek 
homokot. 

hóunapos: hónapi idős 
hord (-ok, -öl, -unk, -anánk): szekéren 

szállít. Oda tue trágyát hordani, mi-
kór enged. 

hördóu (4, -ba, -ja): Fass. Mikor el 
van förva, mek kél tőüteni a hor-
dóukat színig. 

hotra (lóterelő szó hajtáskor): jobbra. 
hurkát: nem-evés, rosszul tar tás miat t 

beesett, sovány (állat) 
húszas (4, -a): (űrmérték) 20 liter. 

Ety húszasai vitem kerülőübírt. 
huzat (-ok, -ól, -unk): ziehen lassen. 

It huzasák (= húzatják) a szekeret. 
húzgál (-ok, -sz): az egész fiatal répát 

ritkítja. Mikor kibújt, élsőü kapálás
kor, csak a sorok koszt, utána húz
gálják. 

huzóus mírleg (-ei, -ek): kézimérleg, 
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melyre a megmérendő súlyt fel kell 
akasztani 

időü: időjárás. Kötöznek minden kéit-
héidbe is, mikor mijén az. időü 

ík (-et, -el): ék. Verjél bele egy íket, 
mér kiszárat, 

istráng (-ot, -on, -ja): Strang. Akazd 
le az egyik istrángot! 

isztike (-éit): 1. az eke tisztítására 
szolgáló eszköz 2. a búzából a gyom 
kiszúrására szolgáló eszköz. 

ízike: 1. áuzrumota 

TEISZLER P Á L 

Nyelvjárási szövegek és táj szavak 

Az i t t közölt szövegek, valamint tájszavak Datk, Fiatfalva és Lozsádról 
valók. A szövegeket a „Romániai magyar nyelvjárások atlasza" anyag
gyűjtésével párhuzamosan folyó magnetofon-felvételek szalagjairól jegyeztem 
le; a lozsádi táj szavak a községben végzett nyelvatlasz-gyűjtés főbb táj szó
anyaga. Datkon 1949 tavaszán, Fiatfalván és Lozsádon 1961 őszén végeztem 
a gyűjtést. Szükségesnek tartom, hogy a közölt szövegek és tájszavak jobb 
megértése kedvéért néhány bevezető megjegyzést tegyek. 

A datki szövegben néhány olyan jel szerepel, amely nincs felvéve az 
egyezményes hangjelölés rendszerébe. Az gu ~ ó ^ gü ~ g jel az ó-nak és 
<3-nek egymáshoz való közeledését jelöli (vö. HORGER, Datk. Kvár. , 1905; 
MURÁDIN: NylrK. IV, 166). Az ö jel az ö és az e közötti hang, előfordul még 
az eddigi gyűjtésem szerint Szakadáton és Bunban. Fiatfalván szinte általános 
a hátrább képzett t és d. Lozsádon elsősorban a sajátos hangsúlyviszonyok 
érdemelnek figyelmet. Ezeket a szövegben és a táj szavakban a hangsúlyos 
szótag u tán te t t ponttal jelöltem. (Ha a hangsúly a köznyelvi hangsúlyozással 
egybeesik, a jelölést elhagytam.) A lozsádi nyelvjárásban a szavaknak éppúgy, 
mint a köznyelvben saját hangsúlyuk nincsen; valamely szó mondattani 
okokból válik hangsúlyossá a beszédben. I t t azonban a köznyelvhez viszonyítva 
más törvényszerűségek érvényesülnek. A szónak a főhangsúlyos helye nem az 
első, hanem az u t o l s ó e l ő t t i szótag. A nyelvatlasz szóanyagában 
mind a külön kiejtett szavaknak, mind az egyszavas kijelentő mondatoknak 
a hangsúlyviszonyai a következőképpen alakulnak: a) Ha a szó kéttagú, 
természetszerűleg az első szótag hangsúlyos, mert ez egybeesik az utolsó előtti 
szótaggal (például disz'ng, á'gyás, soz'riny stb.); b) Ha kettőnél több szótag
ból áll a szó, a hangsúly az utolsó előtti szótagon van (például gába'nás, 
leve-le, saraglya, zakatol stb.); c) Ha az egy- vagy többtagú szavakhoz 
toldalék járul, a hangsúly eltolódik (például: wgär, de: uga'ral, á'gyás, 
de: ágyázs'ba, kí'naz, de: Mnaz'za, gába'nás, de: gabanázs'ba) ; d) Ha 
összetett a szó, a hangsúly az ö s s z e t é t e l e l ő t a g j á n a k u t o l s ó 
s z ó t a g j á r a kerül (pl. tengely'vikszeg, tánygy ír ̂ karika, szekér'kergk stb.). 
Ha az összetétel előtagja egyetlen szótagból áll, természetszerűleg az első 
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ír eilen: éretlen. 1 rétien inéig az az 
álma. 

írik (-ne, írt, írét): érik. Mán írik a 
búza. 

írtrágya (-át): hosszú ideig állott, jó 
minőségű (érett) trágya. Raktam 
írtrágyát, amenyi félfért. 

ítet (-ek, ítec, itetél, -néik): 1. etet 
(állatot, télen 3—6 óra közt). Meni 
keine ítetni már! 2. valamit etet. 
Zöüdön ítetik csak. 3. legeltet. Erigy 
a tehenekél ítetni ety kicsit a Károji 
útra ! 


