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HERÉNYI ISTVÁN 

Kórógyi szójegyzék* 

láobítou létra: Fénszálát á macska á 
láobítoun á pádra. 

láobítoufok létrafok. 
Idobou láp, élő sár: Ä láqbou élöü sáqr, 

á teteje keminnek láocik, há ráléipöl, 
belészákádol. Belészákátám á láo-
boubá. 

láobous vizenyős, süppedékes hely, 
láp. 

ladik 1. deszkából készült csónak. 
2. a varrógép hajója. 

láfátyol 1. mohón iszik (a kutya): 
Láfátyol á kutyó. 2. mohón eszik: 
Sokát láfátyolol, nem márád simisé 
á kicsi gyerőknek. 3. sokat beszél, 
fecseg: Mindég láfátyol, sohase fogi 
bé á szájáot. 

lagzi lakodalom: Hounáp menyünk á 
lágzibá. 

láqgy puha, friss: Láoty kinyéirke 
máortáost főzünk. 

láhinyá gyenge (Haraszti): Láhinyáon 
dágázd á káláocsot. 

Iákat sera: Sz. Hálgás, m 7* lakatot 
téiszök á száodrál Nr. Há valahol 
bé akarsz meni, akármivel bé ván 
záorá, keresni kő tekenyöiis béiká 
tojáqst, kicsi fáokát kő ébügdösni á 

feödbe á tojáos körű, ú húsz centi 
mágásró befonni veszöüve (ákárhojá 
veszöüve), ot kő hánni, mindön 
gászszáolát mék kő figyelni, eszedbe 
kő tartani. Együn á tekenyöiis béika, 
nem bir á tojáos melé meni, osztd 
émén, hoz egy gászszáolát, áva meg
érinti, őszedül á kerüttéis körülötte, 
ki kél meni, ászt áz egy gászszáolát 
mékeresnyi, á tenyerigbe á bűr álá 
húzni. Há valahová bé akár meni, 
csak rátéiszi á záorá, és kinyílik. 

lakodalom esküvő: Máqmá át tok el á 
bornyút, Páprikáojék véttéik még & 
lakodalomra. Sz. Lakodalom aggo
dalom. Nagy lakodalmát csapták. 
Nr. Csak ősszel tartják, illetve tar
tották a lakodalmakat újévig, de 
karácsonykor soha sem volt, hogy 
rendesen lehessen megülni a kará
csonyt. Farsangban ritkán lakodal-
maznak. 

lakos 1. idegenből, más vidékről be
költözött (személy). 2. idegentől 
eltanult (dolog): Ó, lakos é te lese 
áz! 

láksá kerek lángos: Finom láksáot 
sütök kénnek, csá már ágyon étINr. 

*Vö. MNyj. XI, 95—102; Xlll, 156—60; XIV, 104—8. 
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Kenyértésztából kemencében, ke
nyérsütés után sütik, még forrón 
megkenik lúdzsírral és úgy eszik. 
De zsírban is ki lehet sütni. 

láksá káptusz a medvetalp nevű kak
tuszfajta. 

lámpa kutyatej. 
láompáos lámpa: Gyúcs meg á láqm-

páost, me igön sutéit ván. Sz. Láom
páos, öregápáod csáompáos. Nr. 
A lámpás részei: Üveg bene á pet-
róli, sróf á kálápá, bene á béili, 
rájtá á cilinder; láompáos háqtá, á 
kerek láp, zákásztoujá. 

láompáos véráqg gyermekláncfű. 
láompávéráqg kankalin. 
láonc Kette. Nr. A szenes háqzbá áz 

"áknáqbul legot le á láonc á szem 
fölöt, árá ákásztotáok á bákráqcsot. 
Szokták bene á vizet melegűteni, á 
péiráot feözni á disznóknak. Aki há-
láosz vout, á hallevet is szokta bene 
feözni. 

láoncáfá petrencerúd: Keit rúdon vitéik 
fen á kázaráá szálmáot, észt á kéit-
háorom méter hoszi rudat láoncáfáq-
nák mondik. Ezé ver tik á rozsot 
is. 

láoncos ördög káromkodásban: Vigye 
el á láoncos ördög! 

láoncsá lány (az öregek nyelvében, ma 
kedveskedéskor használják): Éjüt 
hozáom ez á láoncsá, ágyak neki 
könyvet. Nr. Ha a lányt kiházasítot
ták, többé nem volt keresnivalója 
otthon, hacsak jószántukból nem 
adtak még neki valamit. Általában 
belsőségből, házból nem kapott a 
lány. 

lándít kis tüzet gyújt: Lándítol ety kicsi 
tűzeti Bélándítok á kemincébe. 

lángyít langyosít: Lángyics ék kicsi 
viszkéit. 

láonsáog 1. lány volta valakinek. 2. 
lánykori idő: Azéin láonsáog üdöüm-
be nem ú vout. 3. szüzesség: 
Evesztétem á láonsáogomát. 

lányhá enyhe: Lányhá üdöü ván. Lany
ha eSSÖÜ esik. 

Iá onynéiv—láonnéiv—láqnsáogi néi v 
lánykori név. Nr. A fejfákon a férjes 
asszonyoknak csak a lánykori nevü
ket írták fel, mert az asszonyokat 
általában csak a lánynevük szerint 
említik. 

láp 1. kisebb mélyedés (melyben víz 
gyűlik össze): A lábbá ván ék kicsi 
víz. 2. lapos része valaminek: A ka
sza lápja mégrozsdáosodot. 3. Karte: 
Egy lápra írtam neki üdvözletöt. 

lápickalapocka: A disznou lápickáoja 
igön nagy vout. 

lápil lapul: A nyúl á bokorba lápil. 
Lápilnáom, de kiláocok á bokorbú. 

lápis 1. lapály: Mit vessönk odá á lá-
pizsbál 2. lapos: Lápis hásá ván á 
morháonák. Sz. Lápisokát pislant. 

lápítou csendes, hallgatag: Ez á láon 
ojá lápitou, mindig halgát. 

lapu arcticum. Nr. Akinek meggyűlik 
a lába, keze, lapunak a levelét kell 
rá tenni, de cserélgetni kell, hogy 
kihúzza a genny et. A vastag eret 
meg kell törni, zsírral megkenik a 
levelet, ráborítják a gennyes helyre 
és jól rá kell lapogatni. 

lápuvéráog tavirózsa. 
lárfá maszk: Lárfá ván áz arcukon á 

máskáráoknák. 
láot sieht: Láoti áom á kocsirul. Mint

ha más láotánáom, mintha más vónék 
vélik. Sz. Szükségöt láot. Vendéigül 
láot. 
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látykol lefetyel (a kutya): Éty-ketöü 
látykoli á levet, áz ecetös levet. 

láozong 1. izeg-mozog: Ä vendéigök 
má ojá igön láozongánák, ménéinök. 
2. zajong, forrong: Mindönfele láo
zongánák á dejáokok. 

láqzsáfá 1. a tűzhely felett rézsútosan 
levert karó (ezen lóg a bakrács). 2. 
a kemence szája elé függőlegesen 
bevert két karó, amelyekre kereszt
be tesznek egy botot; ezen száríta
nak. 

láozsáláonc a lázsafáról lelógó lánc 
(amelyen függ a bakrács). 

lázsnák~lázsnok kecskeszőrből ké
szült pokróc. Nr. Vastag és színes 
volt. Ezzel takaróztak dunyha he
lyett. Ha kiszakadt a mellék, elbon
tották az egészet, és újból megszőt
ték. Ha már nem lehetett vele 
takarózni, lópokróc lett belőle. 

le herunter: Nagy le ván á Körömcséibe 
á háozik. 

leáltát elolt, kikapcsol: Leáltati á 
láompáost, nem láotok. 

leándor—leánder oleander: Ültetem 
leándort. 

leáonsáog szüzesség. Nr. Mikor a 
menyasszony felszáll a kocsira, szét
tép egy kis rozmaring koszorút, a 
vőlegénye csizmájának a szárába 
dugja. Ez azt jelenti, hogy az övé 
a lánysága. 

lebög lebeg: Csak ú lebögöt á hája á 
szélbe. 

lebút 1. lefed: Búcs le á födöüvé áz 
ételt.Lebútota cérpujá0váá pogáocsi-
káot. 2. bevon, beborít: Mine ván 
lebútál á falu feketéivé ? 

lebugyánt víz alá buktat: Lebugyántot 
á víz áláo engöm á Válkoubá förö-
déis közbe. 

lebújt leborít: Lebújcsok táonyéirá á 
káláocsot. 

lebükleszúr '.Lebukom áz áogást á feöd-
be. 

lecséipölelcsépel: Lecséipöltük á gábo-
náot másináová. 

lecsíget 1. leint: Csigesén le, né be-
széijök ányit. 2. csitítgat: Alik tutám 
lecsígetni észt á Julit, fojton-fúrt 
sírt. 

lecsípkod lecsipked: Mindig ákári le-
csipkonni a szölöüt, de nem enges-
sük. 

lecsúfít leszid: Lecsúfíti, de csak ojá 
igön rósz. 

lecsúszlát lecsúsztat. 
léén legyen 
leeröget leeresztget: Ä véráog nyáoron 

leerögeti á levéléit, 
lefákád leszakad: Ne meny ára ájéigre, 

máj me lefákád. 
lefoszol lefoszlik, leomlik: Lefoszol á 

kázál, ne rágd úgy! 
lefog libeg, lobog: Csák ú lefögöt rájtá 

á szoknya, ú lesováonyodot. 
legántat gödrös úton fáradtan elmenni 

valahova messze: Nem gántássonk 
le odá Dezsöüjék. 

legeléib legelőször: Legeléib csinyáojok 
még áz ételt, 

legelsöübe legelőször: Legelsöübe á ko-
váozbá téigyönk á kezdetlen visz-
kéibül. Még áki legelsöübe is behosz-
tá áfálubá észt a rút gázát! 

légéin nőtlen fiatalember. Sz. Ä légéin 
mindig légéin, ákárhojá. Ezek ném 
legéinyök, háném lepéinyök. 

legeiméig 1. legények: A legeiméig 
vásáornáp déilutá á kocsmáobá mént 
vágy jáocot. 2. legényi állapot: 
Megunta á fijá legéinséigit, keresőt 
néki ásszont. 
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lekkiváolt leginkább. 
legutou legutolsó: Mi voutunk á leg-

utouk, nem is kaptunk mozijegyöt. 
Legutou. vágómba űjön, onán ném kö 
kiszáolni. 

legzsir arckrém. Nr. Az első világhá
ború óta használják. 

léigy musca domestica. Sz. Legyek, né 
légyé tök! 

legyeszködik a jószág a farkával hajtja 
magáról a legyet: Legyeszködik á 
jouszáog, essöü lesz. 

lehengörgöüz hengeredve legurul: Le-
hengörgöüzöt á kázálrul. 

lehentörget hengerrel végigmegy az 
elvetett búzán. 

hordozou láonc 1. nagy lánc, amivel 
a hasábfákat szállításkor átkötik. 
2. vontató lánc: Ä hordozou. láoncá 
kötik á masináit á kocsi utá. 

lehordoz boronál: Le kél hordozni, 
lehentörgetni á buzikáot. 

lehüssül lehűl: Ojá melegöm vout, ede 
ültem áz áornyigbá osztd lehüssültem. 
Lehüssül áz üdöü, fúv á széil. 

léijá dugó (hordóé). 
lejszá lésza (hálófajta). 
lekonyil lekonyul, elhervad: Öntözd 

még ezekét á páláqntáqkot, me mind 
lekonyilták. 

lököd lökdös: Mine löködöl, mine vá
gyói roszt 

léil vmi baja van: Ném tudom, mi 
léil 

léilökszém gyöngyszem. 
lencse orvum: Síröü lencséit feözök 

gömböcé, 
lengedöz fújdogál: Lengedöz á széil, 

nincs ojá meleg, 
lénija^léinija 1. dűlő: Áz okoszfálvi 

lénijáobá tálálkosztám bácsival. 2. dű-
lőút: Álsou léinijáon menyünk, á ko

csi ném ráozoudik. 
lentet kezét lóbálja menés közben: 

Ányirá lentet, miko méin. 
lemvéráokszömü kékszemű. 
leoboráol megabál: Belététéik á hálát 

écs cseréiptáolbá, ákkójou leoboráo-
táok. 

leócsil megolcsul, olcsó lesz: Leócsilt 
á ruvá. 

lepét 1. nagy darab: Há ekéiznek, ú 
szakád fén á feöd lepédbe. Nagy 
lepétögbe fejlik le á kérge, hejá á 
fáonák. Sz. Jou nagy lepét füleji 
vannak. 2. lép: Ä méivek á lepédbe 
rákik á méizet. 

lepétös méiz lépes méz. 
lepléinöl pléh vei befed. 
leppöget csak nagyjából sulykolja a ru

hát: Ném mos réndösse, csak leppö-
geti. 

lerákodouzik lerak, letesz: Lerákodou-
zik á hálót (leereszti maga mellé a 
kezét). 

lerúgáol lerugdos: Lerúgáolom á tálut 
á dunháobá és csak á bűrivé tákárou-
zok. 

leshetlen türelmetlen: Tg Rebekcsá, 
ojá leshetlen vágyói, ném győzöd 
kiváorni áz üdöüt. 

lesímút lesimít: Lesímúti á hájáot. 
leszertetöüzik 1. lerakja a csomagot: 

Mig leszertetöüsztünk, ákkorá há-
rángoszták. 2. leveti a kabátot: Szer-
tetöüzetek le! 

letápászt befogja vki szemét egész te
nyérrel: Égy letápászti á szóméit és 
olvas száqzig, áko ébúnák á gyerkök, 
keresni kél. 

letápsikol tenyérrel simára ütöget: 
Letápsikoli á téisztáot. 

letopod letapos: Le kél toponni észt á 
feödet útnak. 
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léiv^léivcse 1. kiszivárgó nedv: Le-
sousztám áz uborkáot, osztd levet 
erisztöt. 2. rántott leves: Fözzönk 
péira léivcséit. Sz. Äz eszed leve! 
Ű iszi még á levéit! Ócsó húsnak 
híg á leve. 

levegöü flitter, fényes, kerek, apró dísz. 
levéilcsomá a kukoricacső borítólevele. 
leveleske zsírban sült tésztafajta (csö-

röge-féle). 
levezs gámbóucá ételféle. Nr. Vízbe 

keit péiráot évágdóuták kockáorá, há 
fórot, ráöntötek ráontáost, osztd be-
lécsipkötéik á téisztáot. 

levéitötköüzik lefényképezkedik. 
levor revolver: Levorä fenyegeti á 

láont. 
libászöürü báb babfajta. Nr. Olyan, 

mint a vajbab, csak nem kerek. 
liberdös fáradt: Ű ménünk ma, mind 

á liberdös pile. 
lícská bosnyák: Lícskáok áorultáok 

á sziváot. 
lila, lila, lila! kacsahívogató. 
////, //'//, ////, lilikaoja, lila, lila! kicsi 

kacsák hívása. 
lilikaom, lililili! kacsák hívása. 
limuziná személyautó: Ki túgya, ki jut 

má megén azon á limuzináon. 
lipencs libegő, mozgó: Lipencs ez áz 

ásztál, ide-odá mozog. 
lippen csúszik, félrecsúszik, ide-oda 

lóg: Lippen, lelippen á sipka a fű-
léire. 

lippögöü papucs: Ván sejöm lippögöü 
himzet véráogoká. 

liszá hóka ló. 
lityögöü papucs (régi szó): De széip 

lityögöüd ván, hon véted'! 
lou equus: Ä lou nyerűt, nyihog, prüsz

köl, pröszög; miko áz abrakot láoti, 
horkant. Nr. A ló irányításakor 

használt szavak: indításkor: Nocsá! 
megállításra: Höühe!; hátralépte
tésre: Curik!; szántáskor: Hojsz! 
Hottide! Csák! — Lószínek: piros, 
sáorgá, kesláobu, csiláos (homlokán 
fehér folt van), szürke, fejir, deres, 
vázsderes, fekete. 

lobogdt lobogtat: Igönfúv á széil, lobo-
gáti á keszkenyöüt. 

lobogou piros kendő: Kitétéik má á 
lobogout, má őrzik á szöülöüt. Nr. 
Egy hosszú botra akasztott piros 
mintás kendőt tűznek a gunyhó 
tetejére, így jelzik a lányok, hogy 
megkezdték a szőlő őrzését. 

locog locsog: Locogot áz éssöü. 
ló cs lőcs. 
lócsgúzs lőcskarika 
loucsingát ráz, lötyköl: Loucsingázsd 

ék kicsit á hordoubá á vizet. 
loudungou lódarázs. 
loudorog lődörög, lopja a napot: Hol 

loudorgol égisz náp ? 
loufű buta, ügyetlen: Té loufű! 
louglábinyá lókoponya. Nr. A méhes 

elé botra tűzve elűzi a gonoszt. 
lougou a harmadik, jobbról befogott 

ló: Béfoktám lougourá á csikout. 
lou hája lósörény. 
louhitű hitetlen: T'i louhitü, séhoján 

hitöt sé tártol. 
lou körme lópata. 
lom részeges: Lom fráoter! Mindig 

maszlag, réiszög! 
lombos lompos. Lombos kutyó. 
lomos fésületlen, rendetlen (haj): Te 

lomos hajú, hucso nyizö ki! 
loncs lóizzadság, hab: Ú megizát sze

gen lou, hucs csupa loncs lét. 
loncsos izzadt, habos (ló): Ojá loncsos 

lou. 
lopou tolvaj: Mékfoktáok ám á lo-
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pout. 
loupiouká lópióca. 
loposán lopakodva, titkon: Loposán 

mént vádáoszni. 
lóretá roletta: Ablaknak á lóretá má-

zágjáorá ákásztotá mágáot. 
lóri kisvasút: Lórin jáor bé. 
lousűtöü marhatök. 
lotykász rendetlen: Te lotykasz, min

dönt széjelhágyó. 
lotyog lötyög: Lotyog á új á hasamba, 
lögdösköüdik könyökével meglök: 

Templomba szokjunk lögdösköünni. 
löhéicsöl liheg: Mit löhéicsölöl f$, még 

mint á kutyó kifálod á nyelved, 
löhéityöl liheg, zihál: Nagy meleg vout, 

löhéityöltek á disznók, 
lömög nem beszél tisztán: Én csak lö-

dübbencs^döbbencs (Ósz) 1. (tréfásan) 
pogácsaféle: Mis sütött anyád, düb-
bencsetl 2. nagy darab (ember): 
Micsoda jegy dübbencs ez a Pali. 

dücskőüzik tuskót ás a földből: Egész 
télen dücsköüzni járunk az erdőüre. 

dűl^döl (Ósz.) ua. 
düllőü^döllőü (Ósz.) egyes határré

szek közneve, főleg földrajzi nevek
ben: Mezeji düllőü. 

düllöng^döllöng (Ósz.) ua. 
dürgés 1. dörgés: Nagy villámlázs, 

dürgés vóut űrnapján. 2. járás, jár
tasság: Ismerem ém mán itt a dür-
gést. 

düröcköl 1. laza talajt keményre dön
göl: Hóunap az asztak hejjét ké 
düröckoni, hogy meglegyen hordásry. 
2. gyomroz, dögönyöz (gyermek a 
felnőttet): Mám második éves, osz 

*Vö. MNyj. XIII, 161—72; XIV, 108—16. 

möktem, miko mácskurá voutám. 
luba sarkantyúvirág. 
lubicskol lubickol. 
lucabúza Luca napján elvetett búza. 

Nr. Tányérba tett földbe vetik. Ka
rácsonyig nagyra kell nőnie. Akié 
magasabbra nő, annak jobb amagja. 
Ezt a búzát átkötik rózsaszínű vagy 
piros szalaggal, és a karácsonyfa alá 
teszik. 

lúdgegéije lúd gégéje. 
lugáor erdész. 
luhátos dohos: Luhátos á máok. 
lűv lő: Lüvi á nyulát. Lűtt, de nem 

tánáolt. 
lüvöüdéik pillangó. 

PENAVIN OLGA 

még midég az annyád düröcköli, egy 
minutát se jakar a főüdön lenni. 

dürückölőü nyéllel ellátott fatuskó, 
amivel a laza talajt döngölik le: 
Mos csinát&m egy ojjan dürückölőut, 
hogy ahova jászt odateszem, ot ke-
mén lessz a főüd. 

dűt^dot (Ósz.) dönt 
düvöüpaszúj nagy szemű, színes virágú 

díszbab. 
ébabráll 1. hasztalanul eltölti az időt: 

Az egész napot ébabrátg* jevvel is 
avval is. 2. unalmát elűzi valamivel: 
Ebabrász $ kerbe mig visszajövök, 
óut mekcsinájuk ászt a vacokságot. 

ébaggat tudogatja, ért hozzá egy keve
set: Pista jebaggattya ja kűmüves 
munkát is. 

ébájmolóudik elbíbelődik: Éktelen tü
relme van ehe ja munkáho. Óurákig 

Szamosszegi szójegyzék* 

137 


