
„MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" i A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM %X 9g_(, DEBRECEN I MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ' 1974. i ÉVKÖNYVE | 

Mutatvány az Új Magyar Tájszótár első kötetéből 

A z alább következő mutatvány mintegy 260 (önálló és utaló) szócikket 
tartalmaz az Új Magyar Tájszótár készülőben levő I. ( A — E ) kötetének A, B és 
C betűs anyagából. A munkaközösség arra törekedett, hogy ez — mind a ki
válogatott szócikkek természetét, anyagát, mind pedig azok felépítését, technikai 
megoldásait tekintve — minél hűbb képet adjon a majdani szótárról.% A benne 
való tájékozódást nagymértékben megkönnyíti az olvasó számára az Új Magyar 
Tájszótár munkálatairól föntebb (15—28) közölt beszámoló, de különösen en
nek a szócikkek felépítésére vonatkozó (20—26) és a legfontosabb technikai 
tudnivalókat tartalmazó (26—27) része. Erre már csak azért is külön felhívjuk 
a figyelmet, mert a közölt szócikkekben — gyakran rövidített formában — 
előforduló földrajzi nevek, valamint a forrásokra utaló számok feloldásait 
(lokalizációit, illetőleg könyvészeti adatait), amelyeket összefoglaló módon, vala
mennyi lehetséges előfordulásra vonatkozóan a szótár legelején közlendő föld
rajzinév-jegyzék, illetőleg forrásjegyzék tartalmaz majd, jelen közleményünk
ben — főként terjedelmi okokból — még a most érintett földrajzi nevekre és 
forrásokra szorítkozva sincs módunkban megadni. Ugyanígy el kell tekintenünk 
a különböző jelek, rövidítések magyarázatától, feloldásától is, ez azonban 
(többnyire közkeletű, sokszor magától értetődő, vagy az Értelmező Szótár 
rövidítésjegyzékében visszakereshető jelekről és rövidítésekről lévén szó), 
őszintén reméljük, nem zavarja majd a mutatvány áttekinthetőségét, világos 
és érthető voltát. 

i A z utóbbiak szempontjából annyiban tér el tőle, hogy jelen esetben az egyes szócikkek jobb 
alsó sarkában megadott monogrammal utal az illető szócikkek készítőjére. Ilyenfajta utalások 
a szótár végleges formájában természetesen egyáltalában nem lesznek. — A mutatványban elő
forduló monogramok feloldásai a következők: 2?. !,.=Balogh Lajos; #. Z,. .É=B. Lőrinczy Éva; 
#. F.= Hosszú Ferenc; #. M . = R . Hutás Magdolna; AT. 7.=Kovács Teréz; M . Kf. = S. Meggyes 
Klára; 7f. M . = R. Rostás Mária. Itt jegyezzük meg, hogy a kézirat leadása és a megjelenés között el
telt időszakban a szótár szerkesztési szabályzatában bizonyos egyszerűsítő és rövidítő technikai mó
dosításokat hajtottunk végre. Mivel azonban ezek a közlés lényegét nem érintik, és a fönti beszá
moló, valamint a mutatvány különben is az 1974-es állapotot kívánja rögzíteni, ezeknek a jelen köz
leményben való megvalósításától eltekintettünk. 
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abakogtnige 
a W W G (Ns.hodos 1378: 213): da

dog. 
Vö: Wtogi. #. JL.jf. 

ábrahámgyökere fn 
y46raAdm gj/^e/'e (N.alföld 1405: 

189): (népi orvosságnév:) Radix auri 
maculati. T̂. 7. 
ábroc Id. árboc #.Z,.É. 
ácsong tn ige 
ácMMg (Hugyag 2140: 140): álldo

gál, tétlenkedik. 
Vö: (íyoMg. .̂ Z,. ̂ . 

áfonya fn 
#/zya (F.rákos 1402: 103); 4^»ya 

(Magyarókereke 2106) 11 /za/zM̂  (F.vi-
so 1866). B. Z,. 
afrangol tn ige 

1. o/rd»gw/ (Kőszeg-Hegyalja 678: 
178): csavarog. 
2. o/ringo/ (Hajdúszoboszló 1206): 

nagyzol, kényeskedik. %e a0/7»g<w [!] 
ara^yo^, /Mermo/a je/M7M/6e /(p̂ z (uo.). 

/f. F. 
áfrendál tn ige 
4/7-e»^/(Kk.halas 1649:6): ide-oda 

mászkál <pl. unalmában). #.7% 
ágnismag Id. ánizsmag .̂Z,.E. 
ajak fn 

1. A &z"/%%?/a az a/Wf a jz^/ (Koltó 
2021: 55): kirepedezik a szája. Szj: 
awz/yef /bf% oz ű/a&WMÁ:, o/yaf vüe/ az 
a/agMMÁ; (Tunyogmatolcs 1302: 222): 

2. q # (Csütörtök, N.szalánc 1388: 
174; Halmágy 1801: 399; Szé.föld 
keleti része 1405: 11; Gyimesbükk 
1451: 323; Se.sztgyörgy 1340: 40), 
o/a&gm (Gyimesfelsőlok 1451: 323), 
a/a&a (Uzon 420: 20) | %/gkg (Gajcsá-
na 1800: 276) | ó/# (Sókszelőce, Pa

lást 1390: 129; N.ölved 1378: 213; 
Bolyk 1390: 129; Csúcsom, M.hegy-
meg 1388: 174; Gice, Zsip 1390: 129; 
M.bőd 1388:174;To.görgő 1390:129; 
A.telekes, F.telekes 78: V, 12) | @/yáA: 
(Égerszög, Kánó, T.kápolna i. h.) || 
ö/űA:om (Gyimesközéplok 1451: 323) 
|| # # (Jánok 1388: 174; Galvács, 
Rudabánya, Szendrő, Szőlősardó, 
Szuhogy, Teresztenye, Varbóc 78: V, 
12) || < # (N.cétény 2090; Csütörtök 
1388: 174; Rété, Martos, Ebed 1390: 
129) | # (Palást, Sókszelőce i. h.; 
N.hind, Nyi.gerencsér, Zsi.besenyő, 
N.ölved 1378: 213; Bajka, Csáb 
1388: 174; Zsip, To.görgő 1390: 129): 
áll, állhegy. A I,fkaj ez a/aka (Hal
mágy 1801: 399): gödrös az álla. 
|| a. o # (Datk 1800: 158): toka. 
3. (7/űÁTű (Cserszegtomaj 1697: 256): 

szájhoz hasonló bevágás a kidöntendő 
fa törzsén. v4 kzWgűM^dybró'rz^ egyik 
o/(/ű/d/z ye/yzeve/ AdArdf MgT^k ^Aogy 
q/űÁra /egyeM a y^/zakj (nem pl; uo.). 
Vö: W&i. 

4. ű/a& (Dés 1362: 118): a korsó 
v. kanta szájának csatomaszerűen 
alakított része, amelyen a víz kifo
lyik. || a. ű # (Zilah 1153: 402; 
Ko.vár 421: 87), o/oA:/%ok (Hódmezővh 
1680: 54), ű # a (Berettyóújfalu 325): 
az agyagedények kissé kihajló felső 
karimája. Fdf ágy o/ya», a&me& az 
o/űka AMm^g»öf /e vof Mrve, cĵ A: A:z-
cfme/r vof meg a/w/zW/ (uo.). 

SzlavSz.; SzamSz. ^,ye/6fggyefzf; 
CsángSz. dzdA:. 
Ö: gyöngy-, fag~. — Fr: ke^. 

M. XA 
ajakanyalva hsz 
o/aka/zya/va (H.nánás 1790: 68): 

kényeskedve, affektálva (illegeti-bille-
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geti magát) [!]. M. #/. 
ajakos mn 
a/koj (Dés 1362: 118): ajakkal el-

látott(edény)[!]. 
Vö:<7/ak. M . ATA 

ajakú m n Id. Fr: rmm/bj. M . ^Z 
ajnye isz 
a/^e (Szi.köz 2041:14; Zenta 1406: 

39; N.szalontal412: 402); ̂ ^ e (Ada 
vid. 1333: 431) || #),e (Écs 2042) 
|| a?z (H. vm. 1310: 20); ̂ » (Hód-
mezővh 1330:421) || véz^e (Debrecen 
391: 79) || wzye (Makád 1999: 34); 
mzye (Baja 1401: 529) || ^ / m ^ 
(N.szalonta 1333: 381) || dmzye (Ceg
léd 2205: 10; Ada 30: 27; Makó 1207; 
Viss 776; Gyula 693: 17; uo. 793; H. 
vm. 1310: 19; Érmeilék 1397: 211); 
X w ^ e (Ada vid. 1333: 468; Hód-
mezővh 1330: 331) || aw/^e (Kalocsa 
1329: 282) 11 aw/^e (Cegléd 715) || aw-
M^e (Gyula 793); ̂ zmfe (Szé.föld 1837: 
67) || azázMye (N.kőrös 2248: 42): 
ejnye. 
OrmSz.; SzegSz. e/M);g. Zí.E. 
akkorica névm Id. OrmSz. ^.Z,. 
akkoricka névm 
a&Wf'c&a (Keszü 1401: 421): ak

korka, olyan kicsiny. \B. Z,. 
áklándozik tn ige 
dHdM(fozo^ (Dr.csehi 717:78): buk

dácsol. 0(fa6 W a/:/aWozo^, w ^ 
Mfkzof, mgg dAZámaozof, Aa^ra ê gff 
(uo.). 
OrmSz. #. Z,. 

áklítom m n és fh 
I. m n aÁ:/^om (Mosonsztmiklós 

270): magas, vékony (ember v. tárgy). 
n. fn ̂ /Aom (Vác 1621: 63): ffr# 

gzwzyj (pajkos gyerekre v. öregember
re vonatkoztatva:) jómadár, mák

virág. Gyerg/de /g, ̂  d/r/^om/ (uo.) 
C/gyam AwM ydr/zaf árg űz a vm áAr/z/om 
(uo.). .̂ Z,. 
ala isz 
g/j (Szlavónia 1391: 360): ejnye, 

/f/a, g/á %g Tiyemróz (uo.). A y4/g 6áf 
(uo.): ua. ̂ /g 6á^ fe Ae6g vg/o/ (uo.) 

.̂ Z,. 
almafabéta Id. analfabéta ^.Z,.^. 
álmatalan m n 
a/mafű/ö (Garbolc 1197): álmatlan. 
Vö: d/o/Mfa&ZM. B. Z,. E. 

álmélkodik ige Id. ö: 6e~. B. Z,. E. 
álmis Id. álmos #. Z. E. 
álmodik ige 

tn á W d (Szlavónia 1391: 169) || 
6Í//Mog# (Bag [?] 333/2: 165) || 
^/MO(/ (Kákics 1038). 11 a. ts d/ma^off 
(Kk.halas 1648: 40) || d n W (R.gyar-
mat 2247: 265; uo. 384: 320). /i&f 
/MacfÁrdr d # W , 6ecfop^dA; (2247:265). 
y4z ŰJfZOM fM#M% /"Ô Zűf ̂ TMÔ f (384 = 
320). 
OrmSz. a/m<%#&:/ SzlavSz. a/mWz/c. 
Ö: g/a//MW&, rűű//Mô z/r. J9. Z,. E. 

álmodta hsz (szragos) 
d/moffa (Pürkerec 753: 166) || 

^mo^am (Gyergyó-vid. 1402:83,192): 
álmában, ill. álmomban. Z M # r Aa//o^ 
egj; yovfj^, (fe ő azr a/mo^a [...] 
&%fa(753: 166). 
Vö: ̂ mg^e. B. Z,. E. 

álmos mn 
1. áo/mdJ (Szlavónia 91) || g/mé^ 

(Oltszakadát 1288: 101) || a/mü (uo. 
2220: 95). 

2. d/moj (Nyárszó 1717: 244): 
aludni tudó. Z^gy o/yam yd a/mo^ 
m/WfM/ (uo.) 

3. d/map (Sárazsadány 330: 23): 
álomporral kevert, altató hatású. &?-
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#zef a/moj' yröj'^ör a & ) ^ [...] a 
ve» 6oü2o/"W»_y (no.). 

SzlavSz.; CsángSz. a/mfj 
Fr: mo/Mar. .̂ Z,. E. 

álmosmadár fn 
^4/mojma^ar (Csákánydoroszló, 

Molnaszecsőd 2243: 280, 281): kecs
kefejő (Caprimulgus europaeus). 

.̂ Z,. E. 
álmostáska fn 

amoj'^^a (Écs 2042): álomszuszék. 
Vö: d/om%W%z. .̂ Z,. ̂. 

álmotta Id. álmodta .̂ Z,. E. 
álnizs Id. ánizs J?. Z,. Z% 
álomfh 

A d/om a gyereAr»g/: (N.bánya 
1653): capit. papaver. v. Syr. diacodii 
[!]. Vö: a/ommez. O ^/cfapfdw [!] az 
d/om (Gyoszény—Dtúl 716: 172): 
elnyomja az á. O az d/om megöföffe 
(Pürkerec 753: 164); w M ^ [...] meg 
^z d/om (Ar.gerend 1391: 92): el
álmosodik. JVem üföff meg meg az 
^/om ? (uo.) O J/mo/ Aagy»f (Bököny 
1405: 190): (babonás eljárásként:) 
egy szál hajat a párna alá tesz. O 
d/mof j z a W (Terpes 432: 112) 
: (babonás eljárásként:) az álmatlan
ságban szenvedő kisgyermek számára 
anyja v. testvére a szomszédban az ut
cai szoba négy szögletéből összema-
rokkal a semmiből kötényébe szed. O 
W e v e & y # f & az d/om&z (Bözöd 272: 
175): álomba merül. O d/omme-fe/Ae-
W e » (Gencsapáti 1398: 396): álom
szuszék. Szb: E/Áráye/r, m W Fű/Ma az 
d/o/wW (Se.sztgyörgy 1340: 41): ké
sőn szánta rá magát vmire, későn kez
dett vmihez. 

SzegSz. Z. d/o/M/ SzamSz. 

ö : 7%.yw/~.—Zr; 6o/ygó, zgaz\ ̂ zem. 
B. Z,. E. 

álombácsi fn Id. SzamSz. a/om WcsY 
^.Z,^. 

álomésszel hsz 
d/omefzvé (Pográny 1387: 205): 

felálomban. /4/omáyzvé"Aű//ormm (uo.). 
Vö: d/om^ze^ze/. B. Z,. E. 

álomfejjel hsz Id. OrmSz. J9.Z,.E. 
álomfékó fn 

d/om-f^A:^ (Sümeg 757): álomszu
szék. Zf. Z,. E. 
álomfüst fn 

Sz: /4 zd/om/zZsf ĉ /pf a fzememef 
(Domokos 1410: 69): álmos vagyok. 

Vö: a/omf%?&e. Z*. Z,. E. 
álomhideg fn Id. SzlavSz.; SzegSz. 

B. Z,. E. 
álomhidegje fn Id. SzegSz. á/omWeg. 

Zf.F. 
álomméz fn 

d/ommez (Szentes 511; Debrecen 
1911); /4/ommfz [!] (Hódmezővh 1330: 
43) || d/om m%z (Békés 388): mákfej 
szirup; Syrupus Diacodii. 

Vö: d/om. .̂ Z,. E. 
álompénz fn 
d/ompázz (Oltszakadát 2220: 123). 

(keresztelőkor a keresztszülők által) 
a csecsemő párnája alá dugott pénz. 

J9. Z, E. 
álompipők m n 
d/ompfpő^ (Vas m. 1398: 101): 

álmos természetű. Z?. Z,. E. 
álomszesz fn 
a/omazcüz [!] (Szé.fold 1258: 36): 

félálom. a/o/Mjzűüz, jzeWer=6Zz a/vdy 
e^ e6reM/er Wzöfff d//opof (nem pl; 
uo.). #. Z,. E. 
álomszesszel hsz 

d/o/MJze&yzeg(K.dörgicse 1531:15) | 
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d/o/MJZfMz*f (Marcaltő 107: 42; Sü
meg 757); X/o/mz&«z*á (Lovászpato-
na 756: 75): félálomban. yf/omsze&?z*á 
^j jg ̂ w^a Au vg (757). 

Vö: a/om^zg/. .̂ JL. E. 
álomszíj 
d/omjz# (Debrecen 1877) || a/om-

^ (Kkság 2142: 188): a (kanca) 
gyeplőhöz erősített kis szíjdarab, 
amellyel a gyeplőt a lőcshöz kötik. 

#. Z,. E. 
álomszuszék fn 

d/omjz%M*% (Abafája 859: 27, 32) 
|| d/o/MJzwjzf& (D.újváros 1622; H.ná-
nás 1790). 

SzlavSz. #. I,. E. 
álomszuszi fn 

d/gmjzojzf (Kö.jánosfalva 271:18) 
il d/aAMjzwfZf (Kö.tárkány 1338:458) || 
d/omjzwazf (Ricse 1031: 32; uo. 2000: 
25; H.böszörmény 1818: 30): álom
szuszék. 

SzegSz. #. Z,. E. 
álomszuszó m n Id. OrmSz. #. Z,. E. 
álomszuszogó m n Id. OrmSz. a/om-

-jz%yzo^J. .̂ Z,. E. 
álomtalan m n 

ű/omrűW (Kőszeg-Hegyalja 678): 
álmatlan. 

Vö: á/mafa/fm. B. Z,. E. 
álomtarisznya fn 

d/ofMfarwzMya (Bogya 1159; J.kisér 
1450: 221): (sokszor gyerekkel 
kapcs.:) álomszuszék. 

SzegSz. #. Z, E. 
álomtáska fn 

d/omfddbz (Vágkirályfa 1401: 466; 
D.újváros 1622): álomszuszék. 

SzegSz. 
Vö: d//M&?&W%z. 2?. Z,. E. 

álomtüske fn 
Sz: ̂ /ofMf&s'&e 6ó'Ár/ a jzemgf (Hegy

hát, Vas m. 1609: 2): nagyon álmos. 
Vö: <f/ow#yr. #. Z,. E. 

álomzsák fn 
d/omz.%f& (J.kisér 1450: 221): (gye

rekkel kapcs.:) álomszuszék. || a. 
d/omzafk (Vas m. 1398: 101): mélyen 
alvó személy. Z?. Z,. E. 
ám hsz 
6(» (F.őr 1320: 370, 372; uo. 1321: 

186; Hahót 2009: 74; N.kanizsa 1503: 
A 15; Szeged 1188: 501) | d% (And
rásra 963: 199). Kz/amz" ̂ ü <*%#/? 
^#^7-^/7% ̂  (1321: 186). 

Fr: cMz&w, (/e, Mgm\ wgy. M . T̂7. 
ámnis Id. ánizs M. A7. 
ámolygás fn 
dmq/g^ (N.szalonta 2073: 228): 

céltalan ténfergés. de a ̂ oA: (fmq^^y, 
6%Wlo^j! Á#z6e ejzf6e ywro^, Aogy A;a-
fOTMWA: má»gye» (uo.). M . AT/. 
ámolyodik ige Id. Ö: e/-. M . X/. 
ámolyog tn ige 

1. amq/og (Hódmezővh 423; Makó 
1207; T.bábolna 524; H.nánás 1125; 
Ko.vár 711: 38) | dmo/y<# (H.nánás 
1790) | omoíyog (Óbást 1187), ámo/y-
gwz (uo.): ácsorog, ténfereg. || a. 
dmo/yog (Hódmezővh 1913: 2): dol
gával nem halad [!]. 

2. dmq/ag (Fogaras 1410: 112) U 
omo/og (uo.): bámészkodik. 

? dmq/ag (Torda 2375: 40) U 
dmq/og (Cegléd 2205: 6): —. 

SzegSz. M. K/. 
ámolyog-támolyog ige Id. SzegSz. 

áni Id. ajnye M. Xf. 
án^ Id. ám M. #. 
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analfabéta fn 
a//wz/áWű (Kn.altíz 1271:51) || 

áná#a6efá(Óbástll87). M . # . 
andocsi fn 
aM^oc^z (Lázi, Ve.varsány 1452: 

211): pofon. Xap^z eg); aWoc^ff/ 
(uo.) Szj: /%#wz egy a/ẑ oĉ z/ /Mocja 
ye/óV (Tapolca 1228). M . /̂. 
ángyánferkó fh v. m n 
dM^d/z/grW (K.dörgicse 1531: 15): 

gyámoltalan, ügyetlen [!]. M . ̂ T/. 
ánizs fn 
(f/TM'ẑ  (Hú.pályi 426) 11 dm»w (Aú.-

kér 1949: 185; Aú.kér, Aú.szántó 
2213: 51) || (Mr (Méra 781: 163; 
K.iratos 1186: 191) || ^ ^ (T.nána 
1919: 162) || (W/z (Szi.köz 1408: 
372). 

SzlavSz. 
ö:c^//ag-. M. /̂. 

ánizsmag fn 
agM^mag (N.bánya 1653) || 6ÍMÜ-

mag (uo.): (gyógyszernév:) semen 
anis. M. A7. 
ánizsos mn 

A ow^/zoj ÁraM̂ e/" (Szi.köz 1408: 
373): kömény helyett ánizzsal ízesí
tett k. O wzo/coj zjem/gf (tgyr Guta 
583: 1): (csecsemőeledel:) ánizsos 
teával leöntött, felszeletelt zs. Af. #/. 
ánkál tn ige 
<fMÁ;d/ (Szé.föld 1258: 37): cselleng, 

álldogál. M. /̂. 
áníiknkuriját isz 
(az névelővel:) dMfi'&w&wrz/df (N.-

szalonta 1410: 257): (gyermekijesztő 
tréfás káromkodásban), ayzf az a/ẑ -
ArwArw/'f/df a vz&fgMaA:/ (uo.) M . ÁT/, 
aníragolige [ts? tn?] 
ű»rmgo/ (Hódmezővh 1913: 2): el

hibázza a dolgát. 
Ö:6e~. M. #/. 

ányalog Id. ányolog M. X/. 
ánnye Id. ajnye M. /̂. 
ányog tn ige 
yffryog (Hm.szék vm. 1329: 140): 

bámészkodik, ányolog [!]. M . Á7. 
ányolog tn ige 
^ a / o g (Ricse 1031: 80) || dM^o-

/<# (Semjén 2000: 75): ácsorog; 
ténfereg. M. /̂. 
ányorog tn ige 
wzyorogm (Garbolc 1156: 72): kés

lekedik. Gyorjan A:é _/%»!, »e#% /gAgf 
ű^omgMf (uo.). M . Á̂ A 
apostolokcsillagja fn Id. SzegSz. 
*y4pojro/oA: CM/Vag/a. #. 7. 
apró-feketeméh fn 
űpr<f/e&efe mfAe(Z. baksa 1699: 

87): a földiméhnek nevezett vadméh 
egyik fajtája. #. 7. 
aprókutya fn 

Sz: fe# vw% aproA;M^i>a/ (N.sza-
lonta 1410: 257): kötekedő. O fe/e 
voi/f apro^ Arwf^d^ö/ (Konyár 2086): 
mindig huncutságokon jár az esze. 
Vö: aprô zeTzfeA:. T̂. T. 

apróördög fn 
Sz: va» fff m ^ apró ör^ó^ w (Me.-

túr251):—. ^. 7. 
aprószentek fh 

1. apráFzeMfe& (Galgamácsa 1572: 
12), opro^zm^ef (uo. 2221: 3), 
apro^ze/z^/ce/ (Kelenye 1471: 2); 
»op/"ó^zeM^A:"-MeA; (Pereszlény 484: 
96): fűzfavesszőköteg, amellyel dec. 
24-én este a pásztorok és a csordások 
végigjárják a házakat; az asszonyok 
1—2 szálat húznak belőle s megverik 
vele őket, hogy frissen szaladjanak a 
nyáj után. 

2. ap/wz&zfek (N.bacon 1413: 104, 
233): dió, mogyoró stb., amit az 
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aprószentekeié) gyerekeknek adnak. 
Sz: aprásze/%fe& pofyogMo& az ^6w 

(Galgahéviz 124: 3): (nagypénteken 
mondják, ha esik az eső). O fe# va» 
apráyz#zfe/ (N.szalonta 1410: 257): 
kötekedő. Vö: aproArw^o. Á̂ . 7. 
aprószentekei tn ige 
aprdjzgnre/re/Mf (Kn.altíz, Kn.fel-

tíz 1968; Zabola 1466: 54; Hadik
falva—Dtúl 734): (legények, gyerekek 
csoportja) aprószentek napján, vagy
is dec. 28-án mondókát mondogatva 
házról házra jár és megvesszőzi a 
lányokat, ismerősöket. 
ö:meg~. #.7. 

apróvirágú-szulák fn 
apróvWgw jzw/d& (Cserszegtomaj 

1697: 238): (takarmánynövény:) 
Convolvulus arvensis. [Apró szulák.] 

r̂. r. 
arabitka fn Id. SzegSz. arâ fcf/ca, 
Wrfe. — Vö: arfĉ Ara. ^. F. 
aranka^ fn 
aranka (A.szeli 42: 29; Ny.-

parasznya 1973); amMyW-Mű/c (Vitka 
1940)||#gMÁ:g (Sókszelőce 1390: 
134). 
Vö: amM%/bfW/, araMj/jẑ /. Ĵ . F. 

aranka^ Id. aranyka^ ^f. F. 
aranka fn 
ar^Á:a (A.jára 1686: 149, 150 ábrá

val): hétliteres, kétfülű, mázatlan cse
répedény. #. F. 
arankagaz fn Id. SzlavSz. ^. F. 
arany fn 
wwz&y (Gyergyó-vid. 1402: 190; 

Bukovina—Dtúl 2039: 7; András
falva—Dtúl 486: 187; Gajcsána, Láb-
nik—Dtúl 716: 23), araMgyar (Déva 
1670: 13; Tatrang 753: 316; Klézse— 
Dtúl 716: 82; Lábnik—Dtúl 716: 

194), űrűMg^of (Gajcsána—Dtúl 716: 
275), amfz&ya/ (Gye.alfalu 92: 78); 
araMy&y (Lábnik—Dtúl 1717:78; Luj-
zikalagor 1710: 44), a/wzy&yaf (Ger
lén 1717: 198), arűMyg_yor (Lészped— 
Dtúl 490: 203) || prow (Klézse—Dtúl 
716: 21). A ora»2y eW(Gyergyó-vid. 
1402: 189): langy eső? [!]. 

Sz: Fcc%z& q//on amMfw /w^ű^r^ 
gz^y^w fza/a/rorf (Kk.felegyháza 370: 
32): utánzat. 
K: j4ra»y a ̂ zem^6m M ű m ^ (Ba.-

kenese 2146: 20): —. O ^raM^a^ 
Aoro* a jza/Wr, TMggw 6oggd«cfof ê zfA; 
(Kk.halas 1648: 19): —. O /f/wyw/ 
Mem /gAgf yo//aA:»f [!] (uo.): —. O v4z 
űT-a^w/ ü cfp̂ peMfA: ̂ e (Lovászpatona 
756: 112): (akkor mondják, ha pár 
szem gabona elszóródik munka köz
ben). O v4z úTa7ry6w w caeppeM e 
(H. vm. 1914) | y4z 67mM_y6w/ w c^gppew 
e/ (H.szovát 1404: 285): (vigasztalás, 
ha vkit kár, veszteség ér). O v4 za/wz-
6w7 ü reppen e/ (N.-Sárrét 229) | az 
a m f f W w cjgppgn ê  (uo.) | az ara»}'-
60/ ü c^gppew e/ (N.körű 1657: 136) 11 
v4z űmM^Mű/ ü c^eppm e/ (Sz-Sz m. 
1219: 291): —. 
OrmSz.; SzegSz.; SzamSz. 
Ö: ywA^, &i?~, j'ang-. — Fr: 

aranybalta fn 
Sz: ̂ /wzWf&f je/ (Vác 1627: 48): 

semmiért sem. 
SzamSz. #. F. 

aranycsésze fn 
Boglárka. || a. ara"cyásze (Me.túr 

251) || araM^cfáyzg (Túrkeve 2058: 
164): Ranunculus acer. [Réti bog
lárka.] || b. ara"c.9á?zg (Me.túr 251): 
Ranunculus űcaria. [Salátaboglárka.] 
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aranycsésze-virág fn 
wűM^-cj^ze-^Wg (K.újszállás 1443: 

271): [vetési] boglárka (Ranunculus 
arvensis). #. F. 
aranycsészike fn 

vWMyc?á?zfW6e (népk Szeged 
1188: 409): aranycsészécske. ^f. F. 
aranyfonál fn 

árg/M^W/ (M.bőd 1388: 174) || 
araM_x/űwz/ (N.szalánc i. h.): here
fojtó aranka. 
Vö: amMÁ:a\ amM_yjzű/. jFf. 7% 

aranyka^ fn 
űra^a (M.kanizsa 1314: 90; Viss 

776): réti boglárka (Ranunculus acer). 
Vö: arűMycjéyzg. #. F. 

aranyka^ Id. aranka #. F. 
arannyalversengő fn 

1. arawM^/ vö/"fJ"g"J (Lovászpato-
na 756: 72): boglárka (Ranunculus). 
Vö: amM^cf&yze. 

? araMyyryj/ ve^gMgő (Szilsárkány 
1400: 293): (növénynevek között fel
sorolva). #. F. 
aranyospáfrány fn 
arűTz^o^^aWcz (Borszörcsök 1965: 

148): páfrány. || a. araMva? j?aWc 
(Patapoklosi 659: 91): kútban te
nyésző páfrányfele. 11 b. arjM_yo^ ̂ ar-
rdcor (tgyr K.bárapáti 438: 78): 
(csak éjjel virágzó) fűféle növény. 

#. F. 
aranyszál fn 
arűM^za/ (Szeged 1776: 20): here-

fbjtó aranka. 
Vö: arW%z\ űraMĵ /bMo/. Jif. F. 

aranyverselő fn 
1. ara^vgrWJ (Réty 1332: 30): 

Ranunculus acer. [Réti boglárka.] 
Vö: aroTrycjáyzg. 

? araMyverW(W/ (Hm.szék vm. 
428: 360): (babonás eljárás során 
hideglelés ellen haszn. növény neve). 

#. F. 
aranyversengő fn 

1. Boglárka. || a. a/wzy veraeMgf? 
(Szászfenes 2058: 164; M.léta 688: 
68):Ranunculus ficaria. [Salátabog
lárka.] || b. arafzvárjgMgó (Torda 
2375: 40): réti szironták. — Vö: 
a/wzycfáyze. 

? aramvö^oMgJ (Csorna 1261): —. 
v4z ammvor^öMgő o//o» apró fdrgo-

(uo.). ^ J7. F. 
aranyvirág fh 
araM^vfrdg (Hú.pályi 426): Tana-

ceti. [Margitvirág.] ^f. F. 
árboc fn 

1. dWc-Ma& (Tihany 398: 21); 
d W c z a (Balaton-mellék 863: 337). 

2. Különböző építmények, eszkö
zök vázát, tartórészét alkotó függő
leges gerenda. || a. d"r6wc (Csenger 
1560): leásott magas fenyőszál [!]. 
|| b. ar6%c (Thát 719): szálfa, állásfa 
[!]. || c. dr6wc (Rétköz 1688: 2), dr-
6wco» (Levelek 1692: 81): a szabad 
kéményt tartó gerendák egyike. 11 d. 
^r6oco^ (Kraszna 2130: 1) || <fr6o-
cof (Szernye-mocsár 2123: 2): a kút 
négy sarkába leásott gerendák közül 
egy. || e. <W>wcof (Doboz 1725: 29): 
a nádkunyhó vázát alkotó négy ge
renda közül egy. || f. aWczof (Ba
laton-mellék 863: 269, 58. ábra) || 
arWcz (Badacsonytomaj 864: 2): a 
szőlőprés sajtoló részét tartó geren
dák egyike. 
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3. arówc (Me.fény 1451: 479): ár
boctök. 77. F 
árbocfa fn 
Különböző építmények, eszközök 

vázát, tartórészét alkotó függőleges 
gerenda. ||a. d/gwc/á (Hd.almás 
494; 44/1, 439, 3—4. ábra): az árboc-
fas esztena közepén levő, a tetőszer
kezetet alátámasztó fa. || b. (fr6oc/a 
(N.szalonta 1169: 132; uo. 2071: 
231), dr6oc/a7,a (Kraszna 2130: 1): 
a kút négy sarkába leásott gerendák 
közül egy. 11 c. a&ocz/ö (Badacsony
tomaj 863: 269, 270, 60. ábra) || 
6f6rwc/a (Cserszegtomaj 1695: 179): 
a szőlőprés sajtoló részét tartó ge
rendák egyike. 7f. F. 
árbocfás m n 

A argwc/a? e^zreMa (Hd.almás 494: 
442, 439, 3—4. ábra): olyan juhász
kunyhó, amelynek a tetőszerkezetét 
középen az ún. árbocfaval támasztot
ták alá. 77. F. 
árboctök fn 
orAMcfoÁ: (Tarcal 1009: 101; Ny.-

káta 997: 50): nagy fehér tökfajta. 
Vö: ̂ r6oc. 77. F. 

árdeli m n 
dr^/f (Dozmat 1966: 43, 48): (re

gösénekben szereplő, ismeretlen je
lentésű szó). O/aa/amom [ti. a csoda
szarvasén] va&yoM <We# fz^p AoM 
(1966: 43). 77. F. 
árgucfa Id. árbocfa 77. F. 
aricska fn Id. SzegSz. Mrfg. — Vö: 
ara6#&a. 77. F. 
árvíz fn 

Szh: Far/w& mmf a cfgge/eA: az ar-
vf'zef (Demecser 303: 18) || F̂ r/dA:, 
AMm^ a jzegeaV/ek űz árvfzgf (Zilah 
vid. 1396: 380) || % y vdr/(fA: az gm-

A^rf, m m ^ a küanak az drWzef (N.géc 
1302:56):—. 
SzlavSz.; SzegSz. 77. F. 

árvízhozó-madár fn 
4̂rvfz/zozd madár (Molnaszecsőd 

2243: 281) || yfrWzAozo maűWr (uo. 
2243: 280): küszvágó csér (Stema 
hirundo). 7Í. F. 
arzsag Id. azsag 77. F. 
ásong tn ige 
ajomg (Sümeg 757): ácsorog. 
Vö: acjOM̂ . 77. F. 

aszalódik ige Id. SzegSz. asza/JaVk. — 
ö:ő'^ze-. 7f. F. 
aszalódik ige Id. CsángSz. a,sdWfk. — 
0:/e/-. ' " ^. F. 
aszalódott m n 
jjjza W o f f (Hódmezővh 1135:252): 

ráncos (arc). 77. F. 
asztag fn 

1. Ckzfag6a (hr Lujzikalagor 1710: 
45). Szj: JVéAM ma" /%#*%)% az ajzragra, 
yo/f6rg^ a 6Y/&Mzagra (Lovászpatona 
756: 126): betegséget színlel, de enni 
jól tud. Szh: [7gy akar/a, mmf a 
Ĉ aTî f JdMd^ az a^zfagof (D.sztgyörgy 
376): (nem érti a figyelmeztetést, 
hogy rosszul csinál vmit, s azzal di
csekszik, hogy szándékosan jár el 
úgy). 

2. aazfaG (Csütörtök 1388: 174) | 
ájzfgg (M.bőd i. h.): szalmakazal. 
K: Ao/ZMyw az a^z^ag a/â f jz^ag-

gefm (Kk.halas 1648: 59) || #%wyw 
az aj'z/agŵ / /ra/^z^zea/iz (Kölpény 
1530):—. 
SzamSz. 
Ö: ao/zárry~. — Fr: göm6ö/yw, 

Ag/azo^, fara/of. 77. F. 
asztaghéja fn 
a^zragAa/a (Gyula 793); ajzfa&Aa/a 
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(uo.) || awzfag-/z6f/o (N.kamarás 793); 
aazfak/zg/a (uo.): az asztag teteje. 
aujnye, aunye Id. ajnye .̂ Z. 
azsag fn 
arz^g (Somorja 1159; Guta 793; 

Patony 1228) | arz^G (Csütörtök 
1388: 174) 11 azjag (Vágkirályfa 1401: 
466; Rété 1390: 129; Szé.föld 1446: 
409; Apáca, Datk, Krizba 1800: 158; 
K.borosnyó 793), az^ogoM (Szé.föld 
504: 48), ezawgga/ (Sárfalva 48:105) | 
gzjgg (Vága 1378: 213) || /Izjog 
(Torda-Ar. vm. 1329: 282): piszkafa. 
|| a. azaag (Udvarhely vm., Hm.szék 
vm. 1228; Se.sztgyörgy 1246), azjagra 
(Torda-Ar. vm. 865: 241); /fzjag 
(N.mácséd 42: 30; Er.vidék 1393: 
89) || zfűzjog (Ormánság 472: 194): a 
kemencében levő parázs szétkotrására, 
élesztősére haszn. hosszabb rúd. || b. 
azjag (Szé.föld 1446: 409); /fzM# 
(uo. 733: 66) || 6azjűg7ZűÁ: (uo. 1412: 
177) 11 zfűzfűAiof (tgyr Katádfa 226/2: 
280): (kenyérsütéskor) a kemence 
tisztítására haszn., a végén kukorica-
csuhéból, rongyból kötött csutakkal 
ellátott hosszabb rúd; pemete. || c. 
azfag-of (Debrecen 391: 137): vé
kony nyélre szerelt vasrúd, amellyel 
a kemencéből a megsült perecet ki
szedik. || d. a/zjag (Vajka 1118) || 
azjag (Szé.föld 1446: 409): pózna [!]. 
A ozMzgoM/aro (Se.sztgyörgy 1341: 
309), azjagoMjwoWc (Udvarhely vm. 
1399: 46); v4z.M#wz yóro (Er.vidék 
1393: 89): boszorkány. Szh: ^ y d r , 
mf/z^ Ao oz^agoM /zor^ozT?^/ (Szé.föld 
1446: 409): a szokottnál gyorsab
ban tesz meg vmilyen utat. 

Sz: azjogoM/drfd/ (Kibéd 1399: 46): 
gyorsan j. O azfogo/z ydrfű^ AMgg [ti. 

az utat] (uo.): ua. O azjagoM ydrf 
(Csík vm. 1394: 331): veszedelemben 
forgott. 

OrmSz. zjYzzW:,' SzamSz. .̂ Zv. 
aszagol ige Id. Ö: m e ^ - . .̂ Z,. 
azsagos fn v. m n 
ozjaga? (N.bacon 1413: 233): er

kölcstelen életű (nő). #. 1. 
bagar m n v. fn 
^agar (Gye.sztmiklós 733: 453): 

(szarvasmarha szarvállásával kapcs., 
ha a szarvak előre-, le- és összeáll
nak). 
Vö: 6agrMZ67rvw. M . ÁT/, 

bagrena fn 
1. 667g/"gMű (Ada 1399: 286) || 6ag-

rg»a (Temerin 190: 111) || 6űgrfwz 
(M.kanizsa 1412: 90; Zenta 1406: 
375; T.sziget 2253: 2; Száján 193: 
111; Torontáltorda 189: 111): akác
virág. A &7grefzdf aWo/TW (Ada 1399: 
286): hosszú nádszállal a fáról akác
virágot szakít. 

2. 6agrgMű (Ada 1395: 411): akácfa. 
SzegSz. 6agrmo. 
Vö: 6agnMca. M. #/. 

bagrenafa fn 
6agrgM67/a (Ada 1399: 286): akácfa. 
SzegSz. M . j[/. 

bagri m n 
& # n (Kk.halas 1649: 11): (gön

dör, bodor hajú férfival kapcs.). 
v4 6agn jBwAzM ao#o/" fw^a gzf a ;zo-
^f [!] (uo). M . j[/. 
bagrinca fn 

6agrmca (T.sziget 2253: 2): akác
virág. 

Vö: 6agre»a. M . ̂ T/. 
bagriszarvú m n v. fn 

Bagrüzarvü (Cs.sztdomokos 733: 
453 ábrával); 6agn fzarvw (uo. 1400: 

38 



324 ábrával): felkör alakú szarvú 
(szarvasmarha). 
Vö:6agar. M. #/. 

bajtald. balta #. f. 
bakog^ ige 

tn 6aArog (Csurgó vid. 84:23; Lszal-
ka 1912: 49; Apátfalva 2141: 10; 
Csongrád 80: 64; N.zerénd 793) | 
6a&<# (Bolyk 1390: 129; M.hegymeg 
1388: 175): akadozva beszél, dadog, 
makog. 11 a. ts Wrogfa (T.füred 228: 
264): dadogva, hebegve, érthetetlenül 
mond vmit. moWfa W % a az öreg 
a^zo/%};, Aa fw^a vo/«a, a% cjaA: 6a-
/cogfa (uo.). 

OrmSz. Wrog; SzegSz. 6aA:og. 
Ö: #óg-Wcog\ 
Vö: ű6aA;og, w%aA:og, vaAroĝ . Af. ̂ T/. 

bakog^ tn ige 
1. W % # (I.szalka 1912: 49; He

ves m. 227: 45): zötyög, gyakran 
zökken. 

2. #a&<# (Füzesabony 1335: 380): 
billeg. 
Vö: wz&<#2. M. /̂. 

bakogós mn 
6aArogdja» (Csamóta 71: 35): da-

dogós, akadozó beszédű. /w%9ẑ M gf 
Aa/rogdjaM 6e^ze^ (uo.). 

SzegSz. M. /̂. 
ballacskál Id. baUagcsál ^. r. 
ballag tn ige 

W a & m k (Kecel 473: 168) || 6a/-
/og (Heves m. 227:57) 116o//og (K.bár-
apáti 1172: 8) 11 6w//og (Gr és K h vm. 
1391:43). 
SzlavSz. 
0: 6f//eg--, //&#--. ^ . 7 . 

ballagál ige Id. OrmSz. 6a/%a/. r̂. r. 
baUagcsál tn ige 

6a//acfW/ (Sümeg 757); 6a/AzM-

&aVf/j (Lovászpatona 756: 36) || 6a/-
/acfW/(^ (uo.) || 6a//aA;cfa'MaA: (Dr. 
csehi 717:47) || 6a//agc^/ (Gy.vár 
2065: 9; Cserszegtomaj 2024) 11W//A:-
cfd (Kákics 1038): ballagdál. 

OrmSz. 6a/%cjd/. T̂. r. 
ballagcsikál ige Id. OrmSz. W/igcö-
w/. r̂. r. 
ballagdogál tn ige 

6a//agaaga/f (múlt idő Kibéd 1838: 
7): ballagdál. 
ö:ye/-. ar. r. 

ballagicskál ige Id. SzegSz. AL T. 
baUigál Id. baUagál ^. r. 
baUigcsál Id. baUagcsál f. r. 
baUigcsikál Id. baUagcsikál X. T. 
balta fn 

1. 6@/# (Csáb 1388:174) H6ar^/-a 
(N.szalonta 247: 114); 6arfa'-ya/ (Ud
varhely vm. 473: 210); ,,6arfa""-va/ 
(Ké.kővár 473: 211) || 6ó/fa (Mold
va—Dtúl 716:21)H 6<ffa (Martos 567: 
22; uo. 1390: 130; uo. 410: 112; Kocs 
564: 85; Szák 886; Tata 1407: 19), 
6<%a"va/ (Martos 573: 36) | 6<%@ 
(Kéménd 274). Szh: f W & , /M//%( a 
6a/ra »X/ »<%w (J.kisér 297: 2): el
merül. 

2. 6ofa"f (Szokolya 1694: 285): 
(a szőlőművelés körében:) csákány
szerű kapa. 

Sz: JGa/w&fza 6a/M6w/ a /rye/ef (Új-
íehértó 1903: 18): sokat alszik. 

SzegSz. 2. 6a/ra. 
ö: a/-aw};^, cfoÁ%f»j/^, c^^yz^; 

faragd-, ga//ya/o~, gyenge-, ye/-
z<^^, /raTz^fz^, tarozó ̂ , ^erw/J^, 
A:o»a%^, Magya/o^, j?a"roj^, jzd"w-
fo~, rü/rör^, vá?o^, z^We/ygző^. 
— Fr: cj^W/z^o^, fa^/arago. T̂. r. 
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banyai^ 
1. A &mya »#» (Fejér m. 1394: 

524): (öregebb asszonyok megszólí
tására). O áarnyák nyara (Mecsek
szakái 909: 56): —. || a. 6a»;;a (Decs 
1228): <a megöregedett feleség meg
szólítása a férj részéről). || b. Wzya 
(N.kanizsa 1503: B 4): <a feleség tré
fás megszólítása). ̂ aw^m, Aozzá ek 
&w kavfY/ (uo.) 
2.6aw^a (Nyi. vm. 1697: 281; 

A.bodok 446: 121; uo. 1325: 171; 
Menybe 1697: 281): felöltöztetett 
szalmabábu. (A kiszehajtás nevű vi
rágvasárnapi népszokásban ezt vi
szik — főként leányok — énekelve 
házról házra.) 

OrmSz. 6dMya. 
Vö: 6oM);a. 
ö:yo6a»_ya, vay&mya. — Fr: jü/űfő. 

r̂. r. 
banya^ fn 

1. 6oM^a (N.kanizsa 2383; Bölcske 
279; Őcsény, Szekszárd 1246; Kk.ha-
las 1399: 217), 6wy%% (Bny.csemye, 
Jásd 1689: 8), 6 a % y d W (Bakony hg. 
vid. 1689: 3); jgaw^a (Takácsi 1696: 
315); „W#"-,%z& (Alcsútdoboz 1689: 
89)|6^á (B.kertes 192: 59): banya
kemence. || a. Az/zya (Debrecen 1332: 
42): fazekaskemence. 

2. 6ű»j;a (N.acsád, Pápadereske 
107: 27; Tata 1407: 79): (paraszt
házban:) nagy cserépkályha. 

SzlavSz. óarrya. #. 7. 
banyakemence fh 
6aMya&e/M#zce (Kömye 491: 283, 

291 ábrával; Őcsény, Szekszárd 1246; 
Kölked 1418: 157; N.kőrös 2248: 
28; Baja 2187: 1; uo. 597: 75), 6a%ya-
&efM#zcá6e (Fülöpszállás 589: 7), 6a-
M^aÁre/MgMcáre (D.pataj 1693: 355); 

.Bafzya&efMefzce (N.kőrös 2174: 2); 
6aM);a-kemeMee (P.kovácsi 1965: 163); 
6an_ya kemence (Tápé 13: 50; H.nánás 
1790) 11 6aMya/reme%ce (Lovászpatona 
756: 59; Kk.halas 267: 22); bmya-
-kemékee (Cegléd 715) || AanyaAre-
mmee (A.nyék 136:59; Ormánság 
688:33); 6aM;;a ke/Mmce (uo. 472:196); 
6anyakemmcze (M.kanizsa 1337: 236) 
116a»ya&#Műwce (Kk.halas 1399:217); 
6aM_ya-kemÖMce (Makó 1207); &mya-
ke/MÖMce (Kk.halas 476: 425): (pa
rasztházban:) rendsz. vesszővázas, 
sárral tapasztott, boglya alakú ke
mence; boglyakemence, búbos ke
mence. 

SzlavSz.; SzegSz. Mboa/cemeMce. 
Fr: j?aa%%&9. #. r. 

banyó fn 
l . W y w (K.bács 78: IX, 4) || 6a-

^ o (Gyalu 1398: 385) || faMfo (Kö.-
jánosfalva 271: 33; Kö.tárkány 1411: 
167): nagyanya. 
2. 6anyo (Gyula 793): banya. || a. 

Wryo (Méra, R. 1466: 92): öregasz-
szonynak öltözött farsangi jelmezes 
alak, öreganyó. 
3. &myo (Koltó 2021:52): szülész

nő. 
Vö: 6oMj/o. 
ö:w-(#~. r̂. r. 

bápa fn 
Wopó (Szlavónia 1385: 61): bácsi, 

bátya. J5ywffw?z& Adz@, MwAig 6@dpg^ 
of Aá^wk (uo.). 

SzlavSz. 
Vö: 6<%;a. ^. T. 

bápi fn 
6wpz (Szlavónia 1385: 61): bácsi, 

bátya. #. r. 
bápka fn Id. SzlavSz. #. r. 
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bapófh 
1. &%%, (K.bács, Kö.fő 78: IX, 5); 

f&yx,; (Ko.vári.h.); /%<%wj (Ördög-
keresztúr i. h.) 11 6a^o (Koltó 2021: 
19, 52; Gyalu 1398: 385; Ketesd 
1331: 328; M.lóna 78: IX, 5; Szucság 
1228; rég Ördöngösfüzes 1368: 141) 
| &%,ow (N.mon 1319: 196): nagyapa. 
2. Zwpo (Szucság 1228) || 6öpo 

(Sinfalva 46): öregember, ̂ bva me-
M_yeyz 6qpo [!]? (uo.) 
Vö: 6opó. ^ r. 

barta^ Id. baka M. XA 
barta^ Id. borta M. X7. 
bas^ fh 
^űf (Szolnok 1444: 220): a hajó 

orrának és farának fedett része. 11 a. 
W (Paks 1398: 545): a rakodóterü
lettől, az ún. hombártól elkülönített 
hely a hajó elején és hátulsó részén 
a felszerelés egy részének tárolására. 

SzegSz. &w. 
ö:./arW. — Fr: e W , A a W , W f & . 

bas^ hsz és isz 
I. hsz A 6<w ̂ pőM (Szlavónia 1391: 

360): (nyomatékosan:) éppen. Xz 

Aopácww, 7Mf/fo /rzgye/mê ez' @Aoaz-
/#% o/z^W (uo.). 

II. isz 6(k (uo.): ejnye. 
SzlavSz. 6af. 
Fr: o&z. M. /̂. 

batka^ fn 
Sz: eg;; 6oA;rdr aé (Csamóta 71:79): 

kicsit sem, semennyire sem. jET/bg&z 
a jpMWyzoa zír a &ÖMj/ve^ 6e/e7zez, ^e 
6zzo7zy azoM o yzem zWoff e/me»Mz" 
meg egy 6aA;^ aé" (népm; uo.). O 
egy 6aA;Wf ae Aropaz (Debrecen 1816: 
26): nem kapsz semmit. O »em W -
7zé% egy 6aÁr^/ [ti. érte] (H.nánás 

2044: 4): semmit sem adnék érte, 
nincs értéke számomra. y4z o/ya» /e-
gg»yg/"r fze/M W/zeA: egy 6aA:^/ (népd; 
uo.). O JVe/M er égy 6a/Wr (Hód-
mezővh 423): semmit sem ér. 

batka^ fn Id. ö:/z-. M . ̂ A 
bazsa^ fh 

6gza@ (Bolyk 1390: 129): fehér 
vászonkötény. M. /̂. 
bazsa^ fh 
6azja (F.őr 795: 23): labdajáték 

egyik figurája. (A két kezet a hü
velykujjnál fogva összekapcsolják, s 
így kell elkapni a labdát.) M . #/. 
bazsa^ msz Id. OrmSz. 6azfű-6azj^ 
6azfa 6e, 6azao kz". — Yö: 6zẑ a. — 
Fr: Ae^. M . j^/. 
bazsag Id. azaag M . Ĵ 7. 
beálmélkodik tn ige 

W W # W z % (Bg.szász2200: 56) || 
6 ^ / / M ^ m (uo. 1394: 283): berúg, 
lerészegedik. #. F. 
beantragol ige 

1. tn 6ea"rmgo/ (Me.túr 251) | 6e-
gTzfz-ágo/ (Hugyag2140: 134) || 6ed»f-
rago/ (Szatmárnémeti 1228) || 6e-
oMfrô o/zzz' (Gr és K h vm., Gortva-v., 
Rima-v., Sajó-v. 1228): berúg, le
részegedik. 

2. ts 6eaM^űgo/ (Hódmezővh 1913: 
2): elront vmit. 

SzlavSz. ^. F. 
bébic Id. bíbic 
beéget tn ige 

6e-éger (N.kanizsa 1503: B 8): 
(tehén) bőg. A ) w &w ya zwcma//o^ 
/za//ô , a re/zeyzeA; 6e-é'ge/7zeÁr/ (uo.) 

Ő H A . 183: (feAéVz, 6or/ü; % . 
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bég tn ige 
1. 6(%7#& (Tö.sztmiklós 706) 11 % 

(Szt.lőrinckáta 1330: -466): (juh) bé
get. Vő: % . 

2. %fff (Bo. vm. 1161: 14): 
(szarvasmarha) bőg. #. F. 
béget tn ige 
6ággf(Cserszegtomaj2024). 
ŐH A . 183: r^/%^, 6or/w; 6Jg. 
Vö: 6dger\ TM̂ ger. Zí. F. 

bégetezik ige Id. Ő H A . 183: ffaMfi, 
6or/w; 6<9g. #. f. 
beontrokol Id. beantragol ZZ F. 
beretva Id. borotva M . X7. 
bibajti fn 

6f6o/f; (Páka 1351: 592): (arató
szerszám:) kaszára erősített, derék
szögben hajló fa, amely a gabona 
rendre dőlését elősegíti. Z?. Z,. 
bíbic fn 

1. 6̂ 6fc (Écs 2042; Csákánydorosz-
ló 2243: 281; Molnaszecsőd és vid. 
2243: 280; Zala f. vid. 1116: 45; 
N.kanizsa 1503: B 20; Balatoni-fel
vidék 398: 37; Berhida 1183: 16; 
Bny.sztlászló 891; M.gencs 106: 8; 
Szt.gál 2218: 35; Várda 1400: 54; 
F.nyék 968: 213; Medina 928: 213; 
N.kónyi 921: 213; Kákics 226/2: 
614; no. 226/3: 6) | W6;'c (Csurgó 
vid. 84: 11) | 6%%%c (Páka 1351: 590) 
|| Wíck (Heves m. 227: 45; J.berény 
311: 23) || 6/Wcz (Haraszti 1676: 
245). 

2. #6;'c (Csongrád, Mindszt 1444: 
220) || W / c (N.rév 2207; Szentes 12: 
279): a folyó közepén lehorgonyzott 
tutajfele, amelynek egy kiálló rúdra 
szerelt csigája a kötelet magasan 
tartja. || a. ZM6fc (Csongrád, Mindszt 
1444: 220): valahová fölerősített ge

renda, melynek végén csiga van [!]. 
Sz: v4&&or ./zzef, nw&ror a 6#fc /am 

W / 7 (Kk.halas 1648: 19): sohasem. 

SzlavSz. 6f6ac. #. Z,. 
bíbiceke fn 

6f6/c-gA:̂  (Nkság, K.-Sárrét, N.-
Sárrét 2111: 228) || 6&zceA;g (K.-Sár
rét, N.-Sárrét 2110: 85): faeke. J).Z,* 
bíbicgalamb fn Id. SzegSz. #. Z,. 
bíbickocogó fh 

6í6fcA:ocogo (Szentes 1661: 191): 
terméketlen, kemény föld. 

SzegSz. a. Z,. 
bíbickörte fn 

6#%c [...] korff (Szentes 1398: 
351): körtefajta. a.Z,. 
bíbiclábú m n 

6í6fcMW (D.újváros 1622): vékony 
lábú (ember). #. Z,. 
bíbicmadár fn 

j8e6zc madW/- (Me.szilas 880: 42); 
6^6/cz /Ma^r (Kötcse 1965: 324): 
bíbic. a. Z,. 
bíbicnap fn 

Sz: 6#%7%#or (N.ölved 1176) || 
6'e6fcwű%) (Sümeg 757) || ̂ zgMf6f6fc 
Mű̂ Áror (Kk.halas 1633: 14); ̂ zg«f 
^/6zcz /zűp/co/- (Hódmezővh 423) || 
^ze»r 6/6fcz Műpnz (uo.): soha. Mq/6/ 
e/mg»eA: 6y6fCMapo (757). fg w 6f6fc-
Műp&o/- /MOJ^Wfó/wgX? (1176) ̂ Vem 
/öĵ z a& Arĝ zeM ̂ zg«f 6/6zcz Tzopra ae 
(423). 
SzlavSz. 6í6oc Műp; SzegSz. 6í6/c. 
Vö: 6í6fc. .̂ Z,. 

bibóc Id. bíbic B. Z,. 
billeg-ballag tn ige 
6///eg-667//űg (Gyula 793) || 6f/%-
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W/ag (Sümeg 757; Me.túr 2207; 
Konyár 1325: 446) || a#k^6a/k# 
(Istensegíts 92: 27) || 6;%-6a//ag 
(Makó 1207); # % - W/ag (Hód-
mezővh 423): lassan ballag, mendegél. 
OrmSz.; SzegSz. 6z//ög-667//og. 

B. Z,. 
bilyeg-bolyog tn ige 

6f/%-6a/og (Sümeg 757): cél nél
kül jár-kel, bolyong. 
Vö: #yeg-6o/yog, fofyog-6o/yog. 

a.z. 
bizsa msz és fn 

I. msz 6fZfa 6/zjű (Csenger 1560); 
Z?zẑ <3-6zzj<3 (Bg.szász 630): (többször 
ismételve, liba hívogatására). 

II. fn 6f'zjaf (Sz.szeg 62): kisliba. 
Vö: 6azaf, 6wzja. .̂ Z,. 

bizse^ fn 
6fZfg (Ramocsaháza 1701: 273): a 

kukorica porzós virága. B. Z,. 
bizse^ fn 

6fz^g (Bágyogszovát 1325: 380; So. 
m. 659: 143): f&yMyJ tűz. 

Vö: zMZja. .̂ Z,. 
bizse^ fn 
6zzjg (Kemenesalja 1340: 137): a 

kisgyermek első tejfoga. 
Vö: á/zW/f, 6/zj^. .̂ Z,. 

bizse^ msz Id. SzamSz. 6/z.se. .̂ Z,. 
bizselle f n 

6fz^//e (Kemenesalja 1340: 137): 
a kisgyermek első tejfoga. M m / A:z-
g)/w^ a 6fẑ e//'g/e/ (no.) 

Vö: MzMf, 6f'ẑ f\ B. 6. 
bizsî  msz és fn 

I. msz 6zzff (Gacsály 1963: 30) || 
6zẑ f, 6zzjf (Csenger 1560; Marokpapi 
1693: 206) || 6 % 6/zM, 6/zjf (K.ar, 
N.ar, Tunyogmatolcs 1699: 181; no. 
1693: 206): (többször ismételve, liba 
hívogatására). 

II. fn 6%™ (Gacsály 1963: 30): 
f&y*yj liba. 
SzamSz. 6fzjf. 
Fr: 6fZjfA:g, 6/zj/rz. .̂ Z,. 

bizsP 
6;zff (Nyárszó 1717: 249): f&yfzyj 

tűz. JVe M^w(/ o&z, Mierf 6/"/- ^ g f a 
6;ẑ f [...]J/ (no.) 

Vö: zj'izj'a. j). Z,. 
bizsî  

6/zj/ (N.kanizsa 1503: B 24; So. 
m. 659: 143): f&yfryj a kisgyermek 
első tej foga. 

Vö: 6;zjf3, 6/zW/e. .̂ Z,. 
bizsika msz és fn Id. SzamSz. #. Z,. 
bizsike fn 

A 6fẑ z/ce/g, 6/ẑ f, 6izjf (Gacsály 
1963: 30) || 6fz^f^m, Wzw, 6fz^, 
6/zff (no.): (liba hívogatására). #. Z,. 
bizsil tn ige 

6/zj// (Hm.szék vm., Lécfalva 1228), 
6fzjW (Ké.vásárhely 48: 109): (já
tékból) tüzes v. üszkös fat csóvál, 
ill. azzal karikákat, tűzkígyókat raj
zol a levegőbe. JVe 6zẑ f// ava/ az 
wfzö/rA;g/, mef az &cűr/ra 06/űrezg/yz 
(Lécfalva 1228). a. Z, 
bizsiri msz 

J 6zẑ f/-f, 6fẑ f, 6fẑ f, 6fz^% (Gacsály 
1963: 30): (liba hívogatására). a. Z,. 
bizsizsi fn 

6/zffẑ zY (tgyr Martos 574: 42): 
lányok és legények által játszott 
játék. ( A résztvevők bzs, bzs, bzs-
fele hangsor mormolása közben a 
térdük alatt vmilyen kisebb tárgyat 
rejtegetnek, dugdosnak egymáshoz; 
ennek megkeresésére vmelyik huncu
tabb legény vállalkozik.) #. Z,. 
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bócorog tn ige 
1. Mocorog (Balatoni-felvidék 398: 

52; K.dörgicse 1531: 18; Szilas 1357: 
60; Tata 1407: 79; Polgárdi 1449: 
234; Makó 1207), Wcorgoff (Kocs 
564: 158), Wcorgof [!] (Kalocsa vid. 
473: 39), 6ocorogWfo& (Kömye 491: 
235); Zwczorog (Esztergom 981): kó
szál, kóborol, bolyong. [A nagycsalá
dos cselédek] persze A:ü g)/ereA:A:e/, 
6oco/-ogWfa& a ̂ w ^ z ^ Arözo^, 7%em 
/bga<W: /Meg (%er (nem pl; 491: 235). 
|| a. Mocorog (Vál 98): tétlenül mász
kál, jön-megy. M # 6dcorogfoA: z^ 
egá?z ̂ / wf^ ? (uo.) 

2. Mocorog (K.bodak 1372: 73; Lá
zi, Ve.varsány 1452: 211) | Moco
rog (Borsosgyőr, Kéttornyúlak, Mar-
calgergelyi, Ns.szalók, Vanyola 107: 
39; Lovászpatona 756: 36; Sümeg 
757): (főként járni tanuló kisgyermek 
v. részeg ember:) csetlik-botlik, bi
zonytalanuljár, támolyog. 

SzegSz. 
Vö: Mcőrög. 
Ö: e/^, /zaza~. — Fr: ̂ o/coA 

bollog Id. ballag ^. M . 
bolog Id. bolyog #. M. 
bolta Id. balta 7?. M . 
bolydorog tn ige 
& # y o g (M.kanizsa 1337: 381): 

csavarog, fgwz wyp óq/dorog, .%&»%&? 
ff/ma (uo.). j(. M . 
bolygat ts ige 

1. 6dgaf»f (A.-Dráva vid. 1399: 
250) || Wpggafof (Hirics 2162: 20) || 
6o^áy^ [!](Barslédec 1325:783). || a. 
<-/% ragos vonzattal:) 6q/gaf/a (Kocs 
564: 179): zaklat, a jwszfer m W 
ázom 6q/garra a ye/efégfr, Acgy m%-

^j^a TMeg Mg/rf a /̂ oj-zdrár (uo.). 
2. 6q/gof (Zilah 1153: 405): moz

gat [!]. a fwz Műgyo» 6q/gű^_ya a ĉ ere-
pef, /Mozga^^a (uo). 

3. 6o/ygáf(Óbást 1187; uo. 1318: 
141; Hugyag 2140: 126): takarmányt, 
pl. lekaszált szénát, szénarendet for
gat. 

? _8q/fra.Mw& (Vasasszonyfa 493: 
498): (regösénekben, meghatározható 
jelentéstartalom nélkül). moM^M^MÁ: 
egy e W d W«yr, [...] ^q/gű^wA:, 6q/-
ga%?w&, í/e /rmeA; 60/gű^wA: (uo.). Vö: 
/zo/gaf. 

SzlavSz.; SzegSz.; CsángSz. 6o/'gof. 
0:/e/-,Á:f-. ^. M . 

bolygatagos m n 
A 6q^afago^ üüfo (Cs.sztdomokos 

1400: 325; N.bacon 1413: 233): vál
tozékony, szélsőséges időjárás (pl. 
áprilisban). 
Vö: 6oíygo. ^. M . 

bolygatás fn 
^q/go^ (Vasasszonyfa 493: 498): 

(a regölésnél teljesebb, szebb dallam
vonalú) karácsonyi verses köszöntés. 

#. M. 
bolygó mn és fn 

I. mn 
1. 6q/g"o [...] d/o/M (Lovászpatona 

756: 84) 11 60^0 6f/om (uo.): olyan á., 
amelyben az alvó több helyen is meg
fordul. O 6q/g"o &f<? (Sümeg 757) | 
6q/gwo-^M^ (Halmágy 1801: 399): 
változékony időjárás. Vö: 60/ygafa-
go^. 

2. 60/ygo (Bököny 1405: 190): bo
londos. 
3. 6q/go (Lészped 505: 132): —. 

fer&yzgeffe/ vd/za fbrro 6q/go víz6e, 
^fogy ege^ voMű e/ Mm(/eM ízem 
cfo/z(/a (népk; uo.). 
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II. fn 
1. 6q/go (Abafája 859: 27) | 6ö#d 

(Kutyfalva 1360: 269) | 6o/ygo (Di
csősztmárton 1410: 141): örvény. 

2.6q#o (Zilah vid. 1396: 63): 
mellékutca. 

3. 6q/go (H. vm. 1310: 33; H.nánas 
1397: 527; H.szoboszló 1205): haj
nali harangszó. Jo/ (wcc a/wdkf a 
jzeme^ygzwf^f, mdM o 6o/gdf /MfAror 
e/%wz^A; (uo.). 

III. m n v. fn 
1. 6o(ygd (Thát 475: 247): —. M < # 

ecca&a is ŷ rf oz [ti. egy öregasszony, 
a beszélő anyósa] mmf a &Wrfff. 

(uo.). 
? Wgo(Vépvid. 1397:178):(hang-

tani példaként, értelmezés nélkül). 
SzegSz. *6o(ygógyere&. 7(. M . 

bolygós m n 
6q/g% (Lovászpatona 756: 37; 

Sümeg 757): kószálni szerető, kó
borló természetű. jf. M . 
bolyog tn ige 
1.6q/og (Lovászpatona 756: 37; 

Sümeg 757; Nyárszó 1397: 92), 6q/<#-
./WM& (Kopács 1387: 213), 6o/<#úw%z 
(Bag [?] 333/1: 111) | 6o/ygoÁ: (Ms.-
keresztúr 1232: 109) || 6o/og (Gy.szt-
márton 1403: 390; Lajos 1411: 286; 
Lovászpatona 756: 37), 6o^off (Bny.-
sztlászló 904: 69), 6o/oggyo» (Po-
tyond 459: 77), 6o/ogM(/a (Kapuvár 
1897: 90); #;/<# (Ve.pinkóc, Z.galsa 
1403:187): bolyong. 

2. 6o/og (Simontomya 1408: 333); 
#)/eoff (Sumony 226/2: 74) || 6o/og 
(Mosonsztmiklós 270; Somorja 1159), 
6o&off (Lébény 1320: 369); 6o/o^z 
(2. sz. Nyi.kér 2090): jön-megy, jár

kál. JVem (/wgozf/r, c W r űz f/mA: /rón7 
6o/og (270). || a. 6q/og (Nyárszó 1397: 
92): (a nap a felhők között, ill. m ö 
gött) bujkál, hol előtűnik, hol meg 
ismét elbújik. ||bJ&?/6# (Korond 
1328: 705) | W.yog(Klézse 1394:144): 
(ugyanazon párosító ének két vál
tozatában, értelmezés nélkül). .Rom-
//Á: Jz/ve/M, m/M^ az ̂ veg, ̂ o/og e/máM, 
AMfWa/o/Agg (1328: 705). 

OrmSz. 6o/yo/zg/ SzlavSz. 6o/yo»g; 
SzegSz. ̂ q/og/ CsángSz. 6#%#. 

ö : 6//yeg- ̂ , e/ ~, z/yfg- -, /o-
(y<#- -. — Fr: e^z; Aiw^a, 7eve/\ zj-Wd. 

^. Af. 
bonya fn 

1. Wzya (Kalotaszeg 1367: 241; 
Bogártelke, lakótelke, Kö.fő 78: IX, 
4; Magyarókereke 2106; M.bikal 
1321: 114; uo., M.vista, Zsobok 78: 
IX, 4), W # f (Bábony 1318: 51); 
/"6oM_Ka7 (Magyarókereke 78: IX, 4) 
|| Zwwya (bszó [?] Nyárszó 478: 200): 
(megnevezésként és megszólításként:) 
nagyanya. Afwzfa &*%}#%& a/^a/ jze-
gm (1321: 114). JVűMo/a mg_y 6<wya 
^űgyaMj^z^ &y [...] a Mápz/g /f/bĝ /r 
a jzemef (nem pl; 478: 200). 

2. ZwMya (Kalotaszeg 1367: 241; 
M.bikal 1321: 114; Nyárszó 1717: 
221): öregasszony. || a. 6o#ya (Ketesd 
1180/2: 48), 6o»^»aA: (uo. 1180/1: 
88): ̂ /-ô za/Toy) vénasszony, banya. 

SzamSz. 6a»};a. 
Vö: 6^77^^. 
ö : áfgj ̂ , _/ó ̂ , öreg^. Af. ̂ T/. 

bonyó fn 
1. W j / o (Bábony 1367: 239; Gye-

rővh 1658; M.bikal 1321: 114; M.-
kapus 78: IX, 4) | 60MJKÓ- (Kö.fő, 
Váralmás i. h.); ̂ o ^ o " ; (Jegenye 
i. h.): nagyanya. 
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2. Wz)%i (Bábony 1367: 241; M.bi-
kal 1321: 114): öregasszony. || a. 
6ow_yó (N.zerénd 793): (YoMza//oj 
vénasszony, banya, vfm 6oM_yd (uo.). 
V6: Aa/ẑ d. 
0:;o-. M. /̂. 

bopa fn 
1. &%%z (Kalotaszeg 1368: 375; 

uo. 2021; 19; Bábony 1367: 241; Bo
gártelke 78: IX, 5; Kalotadámos 
1397:93; Ketesd 1331:328; Magyaró-
kereke 2106; M.bikal 78: IX, 5; uo. 
1321: 114; M.kapus, M.vista, Zsobok 
78: IX, 5), 6op6fm (M.bikal 1321: 
114), 6o/%W (uo.), 6(%/a (uo.; M.val-
kó 478: 132; Nyárszó 478: 201), 
6 < # W (M.valkó 483: 265); /6o-
j7űj (Magyarókereke 78: IX, 5): (meg
nevezésként és megszólításként:) 
nagyapa. A &<%%&% [... ] 6opó/df 
(Bábony 1367: 241) || &%%&% 6(%/^ 
(uo.): régen élt ős. || a. 6opa (lakó
telke 78: IX, 5): ^ M M ^ nagyapa. 

2. 6<%%z (Kalotaszeg 1368: 375; Bá
bony 1367: 241; Kalotadámos 1397: 
93; M.bikal 1321: 114): öregember. 

Ö: áfej~, yo~. — Fr: 6opd. 
M . Ĵ A 

bopó fn 
1. &%w (Bábony 1367: 241; Gye-

rővh 1658; M.bikal 1321: 114), 6o-
^of (Bábony 1318: 51) | 6opó" (Vár
almás 78: IX, 5); f6<%w"; (Jegenye 
i. h.): nagyapa, ifqpo md» öreg ew6er 
(1658). A &%?om 6o^/df (Bábony 
1367: 241): régen élt ős. O 6opom 
[...] 6opq/dr (uo.): ua. 

2. &%w (Bábony 1367: 241; M.bi
kal 1321: 114): öregember. || a. 6<%w 
(Méra, R. 1466: 92): öregembernek 
öltözött farsangi jelmezes alak, öreg

apó. Aeűfve/f a/a&/w&: a 6opo áy ̂a/î d 
(nem pl; uo.). 
Vö: 6opd. 
Ö:_/o-. M . Ĵ/. 

borotva fn 
6grg(fva (Vas m. 988) || 6gyg(/ű 

(Ikafalva 614: 17); ̂ e/-e(/2z (Juta 
2367: 243) 11 6 e r e ^ (Katádfa 226/2: 
226) 11 Wefva (Buzsák 746: 18; Békés 
388; N.-^árrét 229; Balmazújváros 
2226: 27; Sz.hát 315: 5; Bg.szász vid. 
630; Csombord 96), W e W f (Karcsa 
1715: 238), 6greWvű/ (Bag [?] 333/1: 
201; T.bökény 1143: 159) || 6fr#wz 
(Érmellék 1397: 210) || óerervo (Hetes 
119:18; Pápa vid. 107:9; Bny.sztlászló 
891; Kürt 322: 9; Hódmezővh 423; 
Szentes 1610; N.-Sárrét 229; Szé.föld 
1404: 46), 6ergn#% (Békés 1264: 
133); #y#vo (N.szalonta 2073: 161); 
6é/-efvd7z (Öcsöd 974/1: 39) 11 6oro^vű 
(N.kanizsa 1503: B 28) || 6om/ű 
(Cs.sztdomokos 1400:275; Lészped— 
Dtúl 716: 23) || 6o/-o(/a (Bogád 2387: 
7), 6oro(/#vo (hr Mesztegnyő 2011: 
41) || 6o/-orm (Szabófalva 1405: 200) 
|| &W(/ö (So. m. 1723: 101) || 6rgfvű 
(Ny.egyháza 1423: 112). 

Sz: 2#cj6e 6orofva vof o 6d^ya 
(Hódmezővh 423): (vágóeszközről:) 
életlen. 
K: yí v/ẑ e/w/o oz e/gj 6e/"efvd/zoz ̂  

A:^A:o^ (Dtúl 1404: 90) | y4 Wz6e/%/o 
az g/f j 6ororváAoz /j A%%?/W (N.lózs 
1399:49):—. 
SzlavSz.; SzegSz.; SzamSz.; 

CsángSz. 6g/-efva, 6orofvo. — 
— ŐHA. 52. ~ M. /̂. 
boroívafok fn 

Sz: JWzj6e 6orofva-ybA; vdf az^p/a 
(Hódmezővh 423): (vágóeszközről:) 
életlen. M. /̂. 
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borta fn 
Mrfay^f (M.remete 1390: 52): odú. 

Á̂ /veffeA; a 6arfd/af, az of/w/af fa/aMűÁrJ 
(no.). M. XA 
bortafa fn 
6arfa/a (Abafája 859: 27, 36): od

vas fa. A egy Mag_K 6arfa/ű me//eff 
vof egy ^zep föv/j /-ozfo/ö (859: 36). 

M. #/. 
bótai fn 
6áfa (Hm.szék vm. 793; Zágon 

1228): fenyőfából készült, kisebb víz
tartó edény, amelyben vizet visznek a 
mezőre. 

CsángSz. 6öfd. #. Z. 
bóta^ fn 
6dm (Pakura 1800: 289): púp. 

a.z. 
bóía= Id. balta .̂ Z. 
bőcörög tn ige 
Mcaróg (Ks.gztmárton 106: 23); 

6Jezargö^ (Balatoni-felvidék 1965: 
474): támolyog, tántorog, az waW-
z/fJ ydrf e/J/, wWwa /7e^ 6 Jezörgörf 
az eTzej faMf/vaM); (uo.). || a. 6ocörog 
(Lázi, Ve.varsány 1452: 211): <a jár
ni tanuló kisgyermek:) csetlik-botlik, 
lépked. 

Yö: 6acorag. .̂ Z,. 
bőg ige 
1. tn 6<%e (Kkság 2142: 96). || a. 

ts 6Jgf (Csurgó 975); M&fe (Hú.pályi 
231): (tehén) a borját siratja. JVem 
6<%fe wgj;, meg a ê/ef ü yo66a /eaffa 
(uo.). 
2. tn 6őg (Kalugarény 1800: 291) | 

6 ő ^ (Kobátfalva 174: 169) 16JG (Cs.-
rákos 186: 167): (éhes disznó) sír az 
ennivalóért. 
3. tn M g (M.bükkös 1800: 360; 

Csík vm. 1712: 244; Hatod-hegy 733: 
538): (juh, bárány) béget. Vö: 6eg. 

4. tn M g (Moldva 1399: 83) | M g 
(Lozsád 172: 153): kiált. adgeM naya 
(1399: 83). || a. ts 6Jgw (Kibéd 1398: 
606): kiált vmit. 6dg»/ ̂ /<f/roz7%/; A:ez-
fe& [ti. az asszonyok] farA;oÁ: fzaAra^-
^6 a / ; Ó ^e, d ^/e, mz /eAe^ a/? 
(uo.) 

OrmSz.; SzegSz.; SzamSz.; CsángSz. 
6őg. — Ő H A . 183: ^eA^», W/wJ 
6Jg. 

Ö: A:/^, ajfze^. — Fr: 6/va/y-
Mr/w, Mr/w, mar/za, feAew. j). Z,. 
bögedezik tn ige 

Mgeaeaz/A: (Lábnik—Dtúl 716:240) 
|| 6Jgfaez(A (uo.): —. [a boszor
kány, aki időnként lóvá változik] az 
agy6a/eA:.?z/A:, 6Jg#/ez/A: (uo.). 

CsángSz. Wgeacz. jB Z,. 
bőget^ tn ige 
6Jgef (Makó 2363): béget. Szögen 

Â ü yáyzag Aofj; 6Jgef (uo.). 
Vö: 6eger B. Z,. 

bőget^ ts ige 
Mggef/ (Hódmezővh 1680: 74): 

(fazekas kemencét) jól megrak, nagy 
lánggal éget. 

SzegSz.; SzamSz. 
Ö: meg6ögef. .8. Z,. 

börötfa\ bretva Id. borotva .̂ Z,. 
bucsálódik tn ige 

1.6wcjaV&&% (Gyimes-v. 1799: 105; 
Se.sztgyörgy 242; Bukovina—Dtúl 
2039: 17, 37), 6wefdWo^ (Szé.föld 
504: 52; Papolc 1164: 92), 6wc%f-
/oaW (Dalnok 1164: 34): búslakodik. 
2.6wc?aV&&% (Szé.föld 1837: 25; 

Hétfalu 1405: 12), 6wc%f/<%&aA: (Szé.
föld 504: 13); awcjd/oaaff (uo. 504: 
54): töpreng. #wcya"/áaaff, Aagy mar 
mo^r m/f c^ma//OM? (504: 54) 

3. 6wc.%%(%&% (Hétfalu 1405: 279): 
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nyugtalankodik. Er##, M^z^ /Mgg, w%g-

^a^zroffa a M M f / (no.) 
4. 6zk.MfWf& (Se.sztgyörgy 242): 

zsörtölődik. fq/fOMOjarz 6%/c^WfA: 
(uo.). j{. M. 
bucsér fn 

1. 6wcfgr (Gy.sztmárton 1403:433; 
Bakony hg. vid. 1689: 14; Aszófő 
398: 52; K.dörgicse 1531: 18; Tab 
1246); 6wc?gr-6aM (Balaton-mellék 
863: 213) | 6w^yr (Lovászpatona 
756:54); 6wcj#- (Vanyola 1046: 139): 
szalmából v. fűzfavesszőből font fü
letlen, (es. kétfülű, olykor fedéllel is 
ellátott) köcsög formájú kosárféle 
liszt, dara, hüvelyesek, kenyér, tojás 
stb. tartására. 

2. 6wcaár (Pat 941: 197; Dudar 
384: 211; Nóráp 107: 27), 6MCfgrr 
(Szt.gál 2218: 82) | 6wcf^r (Borsos
győr, Kup, N.gyimót, Ns.szalók, Va
nyola 107: 27): (tojóhelyül, ill. tyúk
ültetésre haszn.) fedeles vesszőkosár. 
|| a. 6wcafy (N.simonyi 106: 20) 
16wcj'á- (Csönge 1290:203): (rendsz. 
ajtóval is ellátott, domború tetejű) 
fonott kosár, amelybe a kotlóst csir
kéivel együtt éjszakára bezárják. ||b. 
6wcrér (Medina 928: 197): 'csibe-
ól' [!]. 
3. 6wc%&7KZ& (Tihany 863: 370): 

az ún. eresztőháló felső zsinegén a hal 
pedzését jelző, vízen lebegő fonott 
kas; őr. jf. M . 
budai fti 
W k (F.őr 1404: 46; Bacsfa 1159; 

Sárospatak 1874; Debrecen 1677: 
194; Paládság 90; Magyarókereke 
2106; Torda2375: 42; Halmágy 1801: 
399; Moldva 1398: 173): árnyékszék. 

SzamSz. #. M. 

buda^ fn 
1. Kabátfele (a forrásoktól nemek 

és kor szerint meg nem határozott 
személyek számára). || a. 6zw&z (Sop
ron vm. 1395: 39; H.böszörmény 
989): prémes hosszú kabát. || b. 6 W a 
(T.nána 1919: 174), 6w<&% (Rozsnyó 
1708: 19): felöltő, kabát. || c. 6 W á 
(no. 1365: 211): rövid ködmönfajta. 
|| d. 6 w & # (A.lendva 113: 39): —. 
Aen& a fzörö/Mef ZWó/er, fzö/Zce jze-
refw/Mê  a &z/7%f/#" (népd; uo.). 

2. Férhkabát. || a. 6 W a (Borsos
győr, Kup, N.gyimót, Ugod 107: 
23; Hódmezővh 423) | Z W á (Nó. m., 
Gr és K h vm. 1391: 43): hosszú 
(olykor zsinórral díszített) télikabát. 
|| b. #w&z (Boldog 1726: 73): posztó
ból készült, zsinórozott vőlegény! ka
bát, amelyet szűk, zsinórozott nad
rággal viseltek. || c. 6w&z (H. vm. 
1310: 30): (fernruhák között értel
mezés nélkül felsorolva). 
3. Női kabát. 11 a. 6 W a (Gencsapáti 

1398: 397): juhbőrből készült meleg 
felöltő, amelyet, kül. régebben, idő
sebb asszonyok viseltek. || b. 6zw&z 
(Lovászpatona 756: 46), 6Wa^ (Sár
vár 1394: 191): női télikabát, felöltő. 

4. 6zw&z (Kőszeg-Hegyalja 678: 166; 
Vasszécseny 381): kiskabát (gyerme
keknek, kül. kislányoknak). 
SzegSz. 2. ZWa. #. M . 

buda» fn 
6wJa (K.bodak 1372: 73): kis kati

cabogár, jf. M . 
buda^ fn 
ZWa (Se.sztgyörgy 1447: 349): lim

lom [!]. a. M. 
búda fn 
6&&z (Ada 1399:286): fakereskedés. 
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budai m n v. fn 
1. 6w<&» (Szécsény 1399: 175): <a 

kálmánkörte másik megnevezése
ként). 

2. 6w<&% (Gilvánfa 1398: 348): 
(hamvas szilvafajta megjelölésére, fel
sorolásban), jf. M . 
bullog Id. ballag j^. Af. 
buzsa msz 

6wzja-6wz^a (Kemecse 1390: 147): 
(többször ismételve, liba hívogatá-
sára). 
Vö: 6zzja. ^ F. 

calta fn 
cá/^ (K.mánya 526): egyszerű fo

nott kalács. #. T. 
caltakalács fn 

ca/ro Wacaof (Újbars 478: 228): 
üres fonott kalács. X. 7. 
cencárka Id. cincárka T̂. T. 
céP fn 

1. A ce/ef MMnz (Torda 2375: 23): 
célba lőni. O cf#a _/b/r^ (Konyár 
1320: 348): megcéloz, célba vesz. 
2. A v4/ya [...] cf/( rerrem (H.szo-

boszló 1442: 50) 11 cf/f fefr rd (Me.lak 
1403: 44) || rdfe^em a cf/r (Kornádi 
2260: 73): kinéz, kiszemel, kiválaszt 
vki magának vmit. fwfM&, Aom mf/g» 
^"o yő/fw zjfMm vűM, Adf cí/r re^ rd 
WaArz (1403: 44). O Cz^// [...] 
^e^eA: rea (Tatrang 753: 261) || r& 
^ z e m a cA (Szenna 1812: 88): el
határoz vki vmit. Cze/r &? feffeA: rea, 
/zogy e^fwz^^MdÁ: (753: 261). O %̂-
/e^e [...] rd a cf/f (H.szoboszló 1442: 
50): elhatározza vki, hogy elbánik 
vkivel. . % # % &#effe mdw rd a cí/r 
(uo.). O cf/r vef (no. 1205): eltökél 
vki vmit. O cf/f veim va/amirg (Deb
recen 1816: 17): kinéz, kiszemel vki 

magának vmit. cf/f vgfe^em árra a 
jpdryo #dra, wiggvejze/M (no.). 

x. r. 
céP ige Id. 0: efc(% ^. r. 
cibak^ fn 

1. c#a& (Sárköz, Tolna m. 1400: 
461); cz#akok (no. 1669: 303) || 
cf'vjÁ; (A.-Dráva vid. 1399: 250): cö
vek. 

2. Kétágú karó, ágas. || a. c/W: 
(Bg.szász 2200: 56; Bg.szász vid. 
630): a halászháló rúdjának az alá
támasztására való ilyen karó. || b. 
c#a& (Zengővárkony 664: 6 ábrával): 
a karám tetejének tartófái közül egy. 
|| c. c#a& (Szatmár vm. 395: 167): 
földbe szúrt kétágú fa v. vas a halsütő 
nyárs tartására. 
SzegSz. /. c#o&. T̂. 7. 

cibak^ fn 
1. n6a&Á: (Szeged 1405: 364) || cz-

;%zk (Vác 1627: 11) || cw^aA; (N.kani-
zsa 1503: C 5) || c v # a W (K.mácséd 
43:29). 

2. cW&zk (Székesfhvár 886): dur
vára őrölt kukoricalisztből tejjel ké
szített sült tészta. #. 7. 
cibak^ fn 

<%W: (Bükkábrány 524): az akácfa 
virága, amelyet a gyerekek csemege
ként meg is esznek. ÁT. T. 
cibak^ m n 

cf6aÁ: (Hidvégardó 222) | c%6dA; 
(Csúcsom 1388: 176; To.görgő 1390: 
131): meztelen. #. r. 
cibakhát fn 
c%6aÁ;Adf (Sárköz, Tolna m. 1400: 

461): a dűlőntak végén a határkarók 
vonala [!]. #. T. 
cibakszeg fn Id. SzegSz. c/6a^zög. 

7&r. 
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cibaktartó fn Id. SzegSz. Aoc^L #. r. 
cibra m n 
c/6m (Bo.sztgyörgy vid. 1424: 76): 

pajkos, rendetlenkedő (gyerek). 

cibrálkodik tn ige 
cfW&o&yf& (Heves m. 227: 46): 

(a legényeket kedvelő lányokkal 
kapcs.:) rendetlenkedik, helytelenke-
dik. ^ r. 
ciher 
c/Ae/" (Szl. vm. 1402: 269; M.valkó 

1397: 93; B.falu 20: 78), c%Aer6e (Ke-
tesd 1180/2: 166); czfAer (Pürkerec 
753: 462) | c f M r W (Ketesd 1180/2: 
166) || ci'Aér (Bárót 1408: 95) || cfÂ r 
(Nyá.remete 184: 109): apró bokrok
kal benőtt, cserjés terület. #. Af. 
cilibuli fn 
cf/f-6w/f (Sz.szeg 62): szerszám, ruha; 

cókmók. .SzeggyőA: a cf/f-W# (no.). 
f̂. M. 

cinca^ fn 
c m m (Tamási 1246): nagy szá

razságban kiszáradt gödör. #. M . 
cinca^ fa 
czzTzczű (Munkács 1228 ábrával): 

apró hal fogására haszn. eszköz. 
|| a. cÍMca (uo. 1246): a halfogó horog 
végén levő lószőrfonál. #. M . 
cincál ts ige 

1. czHco (Vác 1627: 73) || cmw% 
(N.szalonta 1410: 260); czmczd/ (Kaj-
dacs 1228); cmca/^/j (Lovászpatona 
756: 90) || cíwcd/ (Kk.halas 1649: 26) 
|| cmcű/(VJ (Lovászpatona 756: 90): 
mérgesen, kíméletlenül tép, cibál, rán
cigál vmit. || a. czmczdMyi (Ns.pann 
2090): vkinek a haját/ruháját tépi. 
|| b. cwzaf/ (N.szalonta 2072; Csenger 
1560; Zilah vid. 1396: 281): kínoz, 

gyötör, tépáz vkit. Aag&y w d m 6f/c/r 
aM7%z& a fzegmy drvdMaA, reggeMí 
e j % ĉ aA; ű̂ zf cfMcd/od,^M/o/öd (2072). 

2. cmcd/g fM^gar (K.bodak 1372: 
73): rázza magát. y4 yo M cmcq/^ 
m@g(ff (uo.). 

SzamSz. 
ö: /e ̂ , meg ̂ , öffze ~. ^f. Af. 

cincár̂  fn 
1. cMcdr (Baja 1401: 529): cincér. 

[Cerambyx.] 
2. cmedr (Csík vm. 1712: 243): 

egér. 
SzlavSz. cmmr; CsángSz. ̂ mc^ár. 

cincál Id. szenzál 7í. M . 
cincárka m n 
eeMcdrAia (Gelence 1404: 326): vé

kony, sovány. #. M. 
cincárkodik tn ige 
cmmrAodm' (Kalocsa vid. 1726: 

43): kelleti magát. TVo de e66e» [ti. 
műselyem ruhában] cmcdr&Wm [... ] 
nem M fge» /eAef (nem pl; uo.). 

#. M. 
cincáz^ ts ige 
czmezaz (Kajdacs 1228): elnáspán

gol, megver. #. M. 
cincáz^ ige [ts? tn?] 
czmczűZMf (Munkács 1228): hor

gászni [!]. #. M. 
cince fn 
cmce (Vága 1378: 214): cinke [!]. 

jf. M. 
cincî  mn v. fn 
czW (Barkóság 1400: 521): kis-

kedves [!]. 7f. M . 
cincP fn 

emove/(Fülöpszállás 588: 9): kis-
harang. ̂ a gyereA: /zű/ meg, a cmcz-
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W — ArüAűrűMgga/ Aa/wzgozMaÁ: (no.). 
#. M. 

cincii tn ige 
emez/ (Gáva, Kótaj 1422: 156): 

játszik, ugrál. J5z a g^erg/c egeaz /%%? 
gg};f6gf j'e cfmó/, ĉ aA: cfMC// (no.). 

7f. M. 
cincilés fn 

c;WM? (Gáva, Kótaj 1422: 156): 
játék. v4 gyer/M^MgA: a cmn/^y o/yaM, 
m m r az űM^a^e/ (no.). #. M . 
cincinbogár fh 

cmcfm6ogóor (To.görgő 1390:131): 
cincér. 7í. M. 
cipak Id. cibak^ AT. M . 
ciriburi fh 

cfn^wrma/r (Tyúkod 934: 1): mu
latság. #. M. 
cirmoŝ  mn 

1. jz/r/Moj (Lovászpatona 756: 88; 
Szatmárnémeti 793) 11 fzwrmof (Gelej 
1030: 78). 

2. Tarka, csíkos, foltos. 11 a. c/rma? 
(Patosfa 1925): csíkos (malac). || b. 
czff/MOf (Me.tnr 1332: 184): csíkos 
(növényi termés, pl. kendermag). 11 c. 
czr/MOf (Bugyi 898: 31; N.zerénd 
793): pirossal színezett, apró piros 
foltos (alma, barack, körte). || d. 
(Orosháza 1246): tüdőszínű (eper). 
|| e. A cír/MOj Aofw (Kk.halas 1649: 
22): (a jánoshalmaiak csúfblására 
haszn. kifejezésként az általuk viselt, 
tarkán csíkozott, bársonyszerű anyag
ból készült mellényke nyomán). 

3. c/rma? (K.dörgicse 1531: 20) | 
cirmos (H.nánás 2085) || cwrmoj 
(Ny.káta 997: 6): szurtos, piszkos 
(kül. gyerek). || a. jzwVMOj (Császló 
2378): pernyétől beszennyezett (sze
mély). 

4. n/TMOj (Bukovina—Dtúl 2039: 
6, 17): ludas [!]. 

? cwTMwj (Ikafalva 614: 15): (hang
tani példaként, értelmezés nélkül). 

OrmSz. c/rmo^; SzegSz. 7. a/ma. 
Vö: cfrfoj'. 

cirmos^ Id. szironyos^ 77. M . 
cirmosalma fn 

c/rmo^ [...] a/ma (Szentes 1398: 
351); C/r/MOjr [...] a/ma (Gilvánfa 
1398: 348); nr^o^ a. [!] (Baja 1405: 
190): (közelebbről meg nem határo
zott) almafajta. 

SzegSz. #. M. 
ciromba m n és fh 

I. m n cfromóa (Hú.pályi 426): —. 
[A boszorkány] o jo/a^ vagy ciromAa 
TMac^a A;gpf6fM /-(f/ĝ zfA: az d&y&ZM 
^gArv&g áy /MegM^o/M/a (uo.). 

II. fn Id. OrmSz. 
Vö: zrom6a. #. M. 

cirombás mn 
o / W M M ? (Kk.halas 267: 8): kékes 

színű (juhtej). 
OrmSz.; SzegSz. 
Vö: f/"om6oj. #. M. 

cirtos mn 
1. nrfoj (Cegléd 715): határozatlan 

körvonalú sávokkal tarkázott (fal, 
szövet). 

2. c^ro^ (Cs.szereda 1437: 11): 
tarkacsíkos (tehén). 

OrmSz. jz/rfoj. 
Vö: #/-fMOji. í̂. M. 

Az Új Magyar 
Tájszótár munkaközössége 
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