
RÉTYI TÁJSZÓTÁR 

SALAMON SÁNDOR 

Ez a szógyűjtemény három évtizedes megfigyelés eredménye. Bár 
nem vagyok nyelvész, tanulókorom óta tudatosan figyeltem, később ta
nulmányoztam apám szülőfalujának nyelvjárási sajátosságait. Első nyelvi 
emlékeim Rétyről származnak, s négy évtizede minden esztendőben több 
hetet töltöttem ebben a Kovászna megyei, mintegy l OOO lelkes faluban, 
mely a Sepsiszentgyörgyöt Kovásznával összekötő megyei műút mentén 
fekszik 12 km-re a megyeszékhelytől a Feketeügy partján, az európai 
hírű botanikai rezervátum, a Rétyi Nyír tőszomszédságában. 

E tájszógyűjteménnyel az a célom, hogy rögzítsem, milyen táj
szókinccsel élt egy kis falu népe a XX. század derekán a Feketeügy alsó 
folyása mentén, nevezetesen Réty községben. Tájszótáram csak az élő 
tájszókészletet foglalja magában, pontosabban az 1920 után még forga
lomban lévő szavakat. 

E szójegyzék összeállításakor Kriza János Erdélyi tájszótára (1863) 
volt a mintaképem. Elsősorban az anyanyelvét féltő-szerető nagyközön
ségnek, a népnyelv tisztelőinek szántam, csak másodsorban tudományos 
kutatóknak. Ennek ellenére remélem, a népnyelv kutatói is hasznát veszik 
munkámnak. 

Azok számára, akik tudományos céllal kívánják forgatni ezt a 
gyűjteményt, két kérdést kell tisztáznom: 

l. Mi került be a szójegyzékbe? 
E szójegyzékben olyan szav1ak kaptak helyet, amelyek: 
a) a köznyelvben nem ismeretesek (légej, pityóka); 
b) ismeretesek ugyan, de Rétyen más a jelentésük (szigoru); 
c) ismeretesek a köznyelvben, jelentésük is azonos, de Rétyen a 

köznyelvitől elütő hangalakot kapnak (sorló). 

2. Mi nem került be a szójegyzékbe? 
a) olyan szó, amely a mai élő nyelvben már nem talélható meg, 

még akkor sem, ha az a Szinnyei József szerkesztette Magyar Tájszó
tárban (1893) mint háromszéki eredetű szó benne is van vagy Cs. Bogáts 
Dénes oklevélszójegyzéke (1943) meg is említi; 
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b) helynév, dűlőnév, térszíni forma neve stb.; 
c) személyi és állati tulajdonnév, állathívogató vagy kergető . szó; 

ezekből a függelékben szándékozam gyűjteményt közölni; 
d) szépirodalmi művekből vagy népköltési gyűjteményekból "ki

cédulázott" tájszó. 
Ugyancsak a függelékben szándékozam összegezni a hangtani, szó

tani és mondattani sajátságokra vonatkozó észrevételeimet. Közlemé
nyünkben csak a zárt e hangokat jelöljük. 

A rétyi ember beszédéből ízelítőt nyújtanak a példamondatok, 
amelyeket haszonnal tanulmányozhat nemcsak a nyelvész, hanem a nép
hagyománygyűjtő, az etnográfus is. A rétyi beszédnek különös érdekessé
ge a mondathangsúly, a sajátságos hanghordozás, hanglejtés, éppen ezért 
e falu nyelvének hangszalagra rögzítése nélkülözhetetlen kiegészítése 
lenne e szójegyzéknek. Remélem, erre a feladatra is vállalkozik valaki. 

Sepsiszentgyörgy, 1968-73. 
(Az A-Cs kezdőbetűs címszók megjelentek a sepsiszentgyörgyi 

1. sz. líceum Gyökerek című folyóiratának első és köv. évf.-ban.) 

D 

dajert rakat tartóshullámot tétet a hajába. Pénteken dajert rakatok a 
hajamba, met szombaton menyek az esküvőre. 

daktor orvos. (Alig hallható, általánossá vált a köznyelvi doktor.) 
déci, décényi deci, decinyi. Aty kőcsöil egy décényi ecetet. 
dédike a dédanya becézett megszólítása és neve. Dédike, jöjjön vacso

rázni. 
deged dagad (a száraz faedény, szerszámnyél, ha vizet töltenek bele vqgy 

reá, mert felszívja azt; ellentéte a hájlad. L. ott.) Aliccsátok a fé
szit a vájuba, hogy degedjen, met kotyog a nyele. Mán deged a 
cseber, hogy vizet főtöttem belé. 

degeszre ette magát kif. tele ette magát va,lamivel. 
degett degenyeg, kenőcs fatengelyű szekér részére. Erdőlés előtt meg 

kell kenni a tengejt degettel. 
degettes "degettet" árusító moldvai vagy Prahova völgyi vándorló fu

varos, aki kétlovas, kóboros szekerével a két háború között járta 
a megye falvait és petróleumot adott vashordóból, degettet fahor
dóból, vastengelyű szekérhez való kerékzsírt (l. ott) pénzért, éle~ 
lemért vagy takarmányért. Portékáját románul (Gaz, hai la gaz!) 
és magyarul is hangos kiabálással kínálta (Gázo, gázo veghenek!) 

dél l. ua. mint a köznyelvben: dél. 2. ebéd. Ma ki viszi ki a délt a 
mezőre? 

derget dörget (zörget), dörömböl. Ne dergessetek úgy, nem hallok sem
mit a rádióból. 

dereg dörög. Dereg az ég s villámlik. 
derekajj derékalj. (Fehér csíkos piros pamutból szőtt . dunyha, mely pon

tosan akkora mint a szalmazsák és olyan feszesre van tömve tol
lal, mint egy párna. Öregek, betegek, kényesebbek a szalmazsákra 
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derekajjat tesznek, arra lepedőt, úgy alusznak. Értékes hozomány
nak számított régebben. 

derekig ér, érő derékig ér, érő . A búza mán derekig ér. 
derékszeg a szekér hátsó részét a nyújtóhoz erősítő 20-30 cm hosszú, 

2 cm átmérőjű kovácsolt vasszeg. A hátulsó kerék úgy belésiett 
(süllyedt) a pocsojába, hogy a derékszeg és elszakatt. 

derendócia lárma, sürgés-forgás, "felhajtás". Nagy derendóciával érkesz-
tek. 

deszkakert deszkakerítés. 
dicsir dícsér. A tanyittó úr megdicsirte Pistikát. 
dicsiret dícséret. Kapott annyi dicsiretet, hogy no. 
dijéta, dijétázni diét,a, diétázni. Mikor sárigságba (sárgaság) vótam, szo-

ros dijétára foktak. 
dijj, dijjat díj, díjat. Megkapád-e az ősztöndijjai? Annak az a dijja. 
dirnos kiöltözködött, cifra, divatos. Néz meg Julcsit, be dirnos a köntösse. 
dinye .dinnye. Én csak a veresbelü dinyét szeretem. 
dijó dió (váltakozik a dióval). Az a jó, a pappirhéjju dijó. Az udvarikon 

van egy nagy dijófa. . 
disz, diszek, diszitt dísz, díszek, díszít. Nyírfából vót a díszkapu. Diszícs

csük fel az osztájt. 
disznyó disznó. Összetételei: disznyócsorda, disznyófősajt, disznyókőccség 

{ajándékozásra szánt egy rövid szál kolbász, rövid májashurka, 
újabban kenőmájas, egy szál véres hurka és fél kg-l kg-ig so
vány hús), disznyóhójag, disznyóláb, disznyópajta (az ól ismeret
len!), disznyópásztor (a csürhe, csürhés, konda, kondás teljesen 
ismeretlen), disznyóság L disznóhúsféleségek. Küttem a gyermek
nek az iskolába ekkicsi disznyóságot: kolbászt, vérest, tepertyüt, 
miegymást. 2. aljasság, hitványság. Ammá nagy disznyóság vót, 
hallod-e. 3. szennyes beszéd. Ne beszéjjetek annyi disznyóságot. 

díván divány. Ujj ide a divánba. Nektek es van diványotok? 
dob l. dob. 2. a cséplőgép része : fémhenger, mely bekapja a beeresztett 

gabonát. :Eggy asszon béesett a dobba s a leszakasztotta a lábát. 
dobolnak dobbal hirdetnek. ú jabb keletű. Régebben kürtöltek. 
dobigál dobál. Ne dobigájj te, bétöröd az ablakot. 
dohán dohány. Vettél-e dohánt nagyapádnak? Hol a dohányos katoja? 

(Skatulya.) , J 

doktorné lehet az orvos vagy állatorvos felesége is, de lehet maga az 
orvosnő vagy áUatorvosnő. (A -né és -nő k!özött nem tesznek kü
lönbséget.) 

dolgos l. szorgalmas, igyekvő. Fájin, dolgos gyermek. 2. munkás. No, 
megjövének a dolgosok. (Mezei munkáról van szó.) 

dolhodik dohosodik. Ne közs bé a zsák száját, met a liszt megdolhodik. 
dologüdó l. munkára szánt idő. 2. az aratás, cséplés időszaka. Csag be-

teg ne legyek ebbe a dologüdóbe. . 
dombéroz, -ás dorbézol, -ás. A szomszédba hajnalig dombéroztak. 
döblec döbl'öctök, sütni való tök. Si.Ut döblecet vittem az iskolába. Akko; 

ra a feje mirid egy döblec. 

333 



döböcsköl öklével gyurJa, dagasztja, leginkább mosáskor hallható. Dö
böcsköld meg jól aszt a ruhát a tekenyőbe! 

döccen a döoög ige mozz·anatos alakja. Egyet rántottam a gyeplőn, s a 
kerék bédöccent a sándzba. 

döföd döfköd. Ne döfődj te, met rejád vágok. 
d.ög L állati hulla. 2. lusta. Jaj, be dög vagyok ma. 
dögember lusta ember. Dögembernek meleg van. (Szólás, tulajdonkép

pen ráfelelés arra, hogy "Meleg van".) 
döglik l. elpusztul (az állat). 2. lus 'álkodik, heverész. Egész nap csag 

döglik az árnyékba. 3. bédöglik elromlik, megáll a működése. Az 
én "kecském" (kismotorom) es mán ety hete bédöglött. 

döglődik pusztulásra készül (az állat). Ez a csürke es mán döglődik. 
dögöscigán a községi elöljáróságtól megbízott és javadalmazott cigány 

férfi, aki az elhullott állat bőrét lenyúzza, a tetemet a . dökkertbe 
(dögkert, l. ott) szállítja s ott elföldeli, miután meszet vagy klór
meszet öntött rá. Jöhet a dögöscigán. (Szólás: Nincs benne élet, 
jöhet érte a dögöscigány.) 

dögül lustul, ellustul. Ugy eldögültem ebbe a nagy melegbe. 
döhöl ver, öklöz. Janesit az apja jól megdöhölte. 
dőjt, döt dönt, dőlésre késztet. Döjcsed .sze fére a szekrént, hogy nyujjak 

bé alája. A szél bédőtötte a szekeret a suvadásba. 
dökkert dögkert, állatok temetője. A tarka bornyu immán a dökkerbe. 
dőlös felborulásra alkalmas vagy arra késztetö hely, tárgy. Vigyázz, met 

dőlős az ut. 
döndül, dönditt hangutánzó szó, leeső tárgy vagy ütés hangja; oldalba

vágás. Leesett a székről, egyet döndült a fődön s vége vót. Dön
diccs oda a cseberruddal (Vágj, -üss oda, hogy döndüljön az olda
la.) Bédöndül: nagy robajjal beállít valahová. Két részeg bédön
clült a · házba. 

döng hátba ütés. (Gyermekek zálog helyett döngöt is adhatnak egymás
nak.) Gyertek, jácoggyunk döngbe. 

dönget l. döngő hangot ad, verdes. A kutya nem hagyott alunni, egész 
éjjel döngette a farkával a tornácot. 2. Ver. Ma megdöngetlek, te 
köjök! 

döngöl tömöríti a földet, agyagot. Mekkel döngölni a csürfőggyit. 
döngölő súlyos fadarab, melyet egy fatörzsből fűrészeltek le s két léc

ből fogantyút szegeztek hozzá, hogy a földet azzal döngöljék. Kh. 
30-40 cm magas. Kérd el a döngölőt. Származéka a csürdöngölő 
szó, sűrű, erős dobbantásokból álló férfi tánc. 

dörget zörget. Mi dörget a kamarába? Megdörgette a kaput istenesen. 
dörgöl l. töröl. Dörgöld meg az arrod, te! 2. dögönyöz, masszíroz. Dör

göld meg a nyakam, met uty mekcsemeltem. (A fejfájást, a nyak .. 
szírt környéki merevedést a csömör tünetének tartják, ilyenkor 
ecettel vagy szappanos vízzel, hogy a kéz csússzék, ügyes fogá
sokkal megdörgölik a beteg nyakát.) 

dörgölő l. edénytörlő kendő. 2. törölköző. Hozz ety tiszta dörgölőt! 
drágalátos gúnyosan: kedves, dédelgetett. Örökké csak babuzsgassa aszt 

a drágalátos csemetéjit. 
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drusza azonos keresztnevű fiúk, férfiak ·mondják egymásnak. 
Szerusz, drusza. Te a druszám vagy. Mü druszák vagyunk. 

dudorodik dudorodás keletkezik rajta. Meg-. igekötővel egy szólásban 
fordul elő: Ojant mondok neki, hogy attól megdudorodik a kedve. 
(Értelme: elmegy a kedve, elromlik a jókedve.) 

dufla, duflán dupla, duplán, kettőzött, kettőzve. Tegyük duflán, ugy erő
sebb. 

duggató foltozó. Ligduggató: edényflotozó cigány. Hosz ki aszt a kék 
fazakat, met jő a ligduggató. 

duktig jóllakásig. Duktig ettük magunkot körtével. (Eldugulásig.) 
dungó dongó. Mekszurt egy dungó. 
duvad omlik. Duvad a fal; elduvad szétesik, széthull. Elduvatt a szeke

rem; leduvad leomlik. Leduvatt a kőkert; kiduvad: kifelé omlik. 
Kiduvaszt kifordít. Ugyejj, met kiduvasztlak a bőrödből. 

dühüdik, megdühüdik megvesz. Dühüggy meg a neved napján. 
dühüs kutya veszett kutya. Mekharapta egy dühüs kutya. 

E, E, É 

e' ez. E'. vvót, e'. (Ez volt, ez.) 
ebbe ebbe és ebben. Ebbe van még, ebbe tedd a többit es. Szólás: Ebb' a 

helybe. (Azonnal, most I~ögtön.) Ebbe a szent helybe. Ebbe a szem
pillantásba meglesz. 

ebsemereg viszkető kiütés, ekcéma-féle. Teli vót a képe ebsemereggel. 
éccaka éjszaka. Sötét éccaka vót. 
ecce r egyszer. Ecce r v ó tam nálik. 
eccer-máccor egyszer s máskor. :Eccer-máccor eljöhetnél hezzánk es. 
ecetesedik megsavanyodik. Ez a bor megecetesedett az évegbe. 
ecetfa rhus typhina. A kert végibe vót eggy ecetfa. 
ecsém öcsém (ecséd, eccse, ecsénk, ecsétek, eccsilf). Az ecsém es a gyárba 

jár. Gyöszt' ide, ecsém. (Jösszte ide). (A -te toldalékhoz néha még 
a 'sze is járul: Gyöszte sze ide, he! Értelme: Gyere csak ide te!) 

eddegél lassan, csendben eszik. Eddegélnek a marhák. 
édeleg kedveskedik, kényeztet, enyeleg. Ne Pisti, hogy édeleg Katival. 
édesorda édeskés juhtejtermék. (Noha az orda mindig édeskés, a jelző 

odatapadt a jelzett szóhoz.) Hozz ekkicsi édesordát az esztenáról. 
édestéj édes tej, megkülönböztetésül a verttejtől (vertéj, l. ott.) Hoty 

szeteted a puiszkát, édestéjjel vaj vertéjjel? 
édes' meg édesgesd (cirogasd) meg. Édes' meg a tesvérkédet. 
éféli, éfélizik éjjeli szolgálatban éjfélkor szokásos falatozás; éjfélkor fa

latozik. Mikor a vasutnál bakter vótam, tizenkettökör éfélisztünk. 
Megettük az éfélit. 

efféle ilyen féle, ilyen fajta. Efféle vót. 
égedelern sietség, baj. Jaj, akkora égedelmebe vótak! 
egerfa égerfa. Az egerfa nem jó semmire. 
égés tűzvész. Veress az égajja, valahol égés van. 
egésséget! egészséget. (A leggyakoribb búcsúzó köszöntés. Érkezéskor 

egyáltalán nem, utcán összetalálkozáskor nagyon ritkán mond
ható.) 
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egészvágásu szekér széles, szálasgabona, csöves kukorica betakarításához 
használt szekér. Az egész faluba csak két egészvágásu szekér vót. 

eggy egy. (Egymagában vagy magánhangzó előtt hosszan ejtik.) Hány 
lova van? Eggy. 

eggyes egyedül teljesen egyedül. Eggyes egyedül vótam az erdőnn. 
eggy es hám, eg gyes szekér egy lóra való hám, egy lovas szekér. A sze-

kér szó néha el is maradhat. Az eggyessel vóturik a városba. 
eggyesség egyezség. Mekkötték az egyességet. 
eggyetem egyetem. A fiik orvosnak tanól az eggyetemen. 
eggyeHemben egy sem egyetlen egy sem. Eggyetlemben egy sem jött el. 
eggyet se! szólás: ne tegye; ne aggódjék, ne izgassa magát! Eggyet se, 

met mü mindent elrendezünk. Menjek-e? Eggyet se, maraggy vesz
teg. 

eggyet sem szólás: vonakodást fejez ki. Én bion eggyet sem ... (Értel-
me: Én bizony nem igyekszem azt megtenni.) 

eggyezi ritkítja a cukorrépát. Gyertek répaeggyezni. 
eggyeződik egyezkedik. Mán éty félórája eggyeződnek. 
eggyik a mást egymást. Amiből lehet, segiccsük eggyik a mást. 
eggyik sem egyik sem. Eggyik sem jobb a Deákné vásznánál. 
eggyünnet sem egy helyről sem, sehonnat. Eggyünnet sem tudnak jőni 

kalákába, met dolgik van. 
egyeb egyéb. Nekem egyeb nem kell. 
egyebkor egyébkor, máskor. Egyebkor jöhecc, most nincs. 
egyébaránt egyébként. Egyébaránt jó ember vót, nem mondom. 
egyebünnet máshonnan, másutt. E'nnem ide valósi, egyebünnet jött. 
egyebütt másutt. 
ehetnék éhes. Ehetnétek-e? Ugy ehetném. 
ehezik, ehezi éhezik, éhezi.. A kutyájik ehezik. Az es a szép gunyát meg

eheszte. 
ehezett, ehezettye, kiéhezett, az éhezettje. Még ő mocskol engem, az 

ehezettye! (Gyakori becsmérlés.) 
éhomra éhgyomorra. Ne igyatok éhomra. 
ehül, megehül megéhezik, éhes lesz. Frustukojjunk, met me es ehültem 

reggeli be. 
eisze, ejsze bizonyára, ugyanbizony, remélem. (Valószínűleg az "elhi

szed-e" rövidülése.) Eisze, még bé sem jött a vonat. Meg sem es 
üsmernéd, ejisze? 

ék l. fából vagy vasból készült feszítő, hasító eszköz. 2. a cséplőgép ke
rekét rögzítő szerkezet. Ha fészivel nem tuggyuk, elbasiccsuk az 
ékkel. 

ekei-mekel akadozva beszél, nem akarja kibökni az igazságot. Ott csak 
ekelt-mekelt nekein elé s hátra. 

elakaszt lábával gáncsot vet. Nagyot estem.~ met elakasztottak. 
eláll a lába, karja, elzsibbad, meggémberedik, vagy a hidegtől, vagy 
· valamilyen egyforma, tartós erőfeszítéstől.. 
elbogároz elbolyong. Valahova elbogározott a bornyu~ 
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elburungoz l. zümmögve távozik a darázs. 2. kismotorral, traktorral tá
vozik. Elburungosztak Borosnyó felé. 

elcsap l. elbocsát. Elcsapták az állásábóL 2. elenged, elereszt. Csabd el 
a kezemet. 

elcsapja a hasát gyomormenést k,ap. Ne egyél annyi szilvát, met elcsapja 
a hasado t. E szálásnak: Hadd el, me t el csapja a hasadot az az ér
telme, hogy a megkivánt eledel túlságosan költséges, nem sze
gényembernt k való, aki nincs szokva az ilyen finomsághoz, tehát, 
ha megenné, · "elcsapná a hasát", ennél fogva jobb lemondani róla. 

elesattan elpattan, elreped. (Csak a forró víztől elrepedő üvegedényre 
mondják.) Eleget vigyáztam, méges elcsattant. 

eldögül ellustul. L. dög, dögül. 
elduvad szétesik, szétomlik. L. duvad. 
elé elő. Akkor osztán őkeme es eléállott. 
~lébb előbb. Elébb én ülök fel, azután te. 
elébb-elébb előbbre. Addig lépegettünk elébb-elébb, hogy mü es oda-

értünk. 
elébbecske kissé előbbre. Huzódjanak elébbecske. 
éleget éldegél. Az öreg es éleget, ahogy lehet. 
elejibe elébe. Ajj az ostorral a tehenyek elejibe. 
elejin elején. Nyár elejin sok esső vót. 
elejinn érő korán érő. Ültessünk eggy elejinn érő almát es. 
eléjő előjön (ti. a betegség). Ebbe a vátozó üdőbe a rehomám es eléjött. 
elereszt elenged. Édesapa, eresszen el feredni! 
elészerel előszed, előkeres. Nekem osztán elészereld a kalapácsot 
elészerketál előkotor, előad. Szerketáld elé a bicskámot. 
élet belső telek házzal, gazdasági udvarral, kertteL Az a szép nagy élet 

a szegeleten (sarkon) mind az övék vót, de elatták. 
eleven szén izzó szén, parázs. (Ellentéte a hótt szén l. ott.) A hamu 

alatt van még eleven szén. 
elhorgad elgörbül. A cserefába elhorgad a szeg. 
éli, kiéli kihasználja. Mindeniből kiélte a szegény öreget. 
eiig, eiigecske alig, csak alig. Eiig értünk haza, hulni kezdett az eső. Eli

gecske tót meg a kád. 
eikárosui veszendőbe megy. Ez a sok étel elkárosul, ha nem esztek. 

· elkeccen üvegtárgy elreped (vö. koccan). A forró visztől elkeccent az 
éveg. 

elkeccint elhúzza a gyufát a skatulya szélén. Akkor a setétbe elkeccin
tettem e' ggyufát. 

elleget eszeget. Hagy békít a . nyulaknak, hogy ell eg essenek. 
ell em, ellemi elem, · elemi. Hozz eggy ellemet a villanbódból. Mikor ki

jártuk az ellemit, mentünk dolgozni. 
'ellett (valahová) l. eltűnt. Valahova ugy ellett a hászkóccsa (ház kulcsa), 

· · sehol se kapom. 2. ·a magzat meghalt. Mariséknitt ellett a gyer-
mek. . . 

elódik eloldozódik. Közs bogra, n' ogy (nehogy) elódjék. 
·. elő · hasu első ízben vemhes. Vettem eggy előhas u tehenet bornyustól. 
előlünnet elölrőL Vág' le belőile ~lólünne~. 
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előre előbb, először. Előre jöttek az iskolások, azután a tüzótók. , 
eireked az üdő elromlik a szép idő, tartós rossz idő következik. Le kell 

hozni a fát az erdőről, mielőtt eireked az üdő. 
elrug a tehen nem ad több tejet. Szegőggyék bé a tejet egyebütt, met 

nálunk elrugott a tehen. 
elsied elsüllyed. A kerék elsiett a füvenbe. 
elsőbben előbb, először. Elsőbben es meg kell enni a levest, azután a 

hust. 
elszerdül elténfereg. Valahova ciszerdültek a csürkék. 
eltángál elver. Jól eltángálta a kicsi tesvérit. 
eltráncper ál ( eltranszfer,ál) magával viszi, elrendezi. Az egész rókonságot 

eltrácperálta Brassóba. 
elvásik elkopik. A sok almától elvásik a fogad. Elvásott a lánc. 
ernmán ez már. Ernmán beszéd! 
emberség (jó) viszony. Mü jóemberségbe vótunk vele. 
encsem-bencsem haszontalan apróság, dísz. Nekem osztán ne hozz ide 

minden féle encsem-bencsemet. 
endeledik émelyeg, undorodik. A benzinszaktól uty felendelettem. 
enne ez ni. Mejik vót? Enne. 
eper fái és földi eper. (A szamóca szó ismeretlen.) 
éppen, éppenséggel (mindig hossZJú p-vel ejtik) éppen. Eppenséggel ne

kem hajtott a motorral. 
eránt, erányába iránt, irányába, irányában. Mennyen csak toronyeránt. 

Legyen bélátásod erányomba. 
erányoz irányoz, céloz. Erányozza meg a fenyőfát. 
erdői fát hord az erdőből. Oda vannak erdőlni. 
erdőlés fahordás az erdőből. Erdőléskor törött el a tengely. 
erdőlő fahordáshoz való, pl. szekér vagy lánc. Kennyétek meg az erdő

lőszekeret, hozzátok ki a kamarából az erdőlő láncot. 
éreli (a bőrt) cserzi, kikészíti. Hat báránbőrt hévittern a szücshöz érelni. 
eresz régi típusú falusi ház első, belépő helyis·ége, amolyan "előszoba". 

N y áron az eresz be főzünk 
ereszgető a cséplőgépnél alkalmazott idénymunkás, aki az oldott kévé

ket a "dobba" ereszti. A'nnyel sok port, az ereszgető. 
ereszkedik lejön, leszáll, lejtőn lefelé halad. Ereszkeggy le a marton. 

Ereszkeggyünk eggyet a szánkával. 
ereszt l. enged, bocsát. Edesanya, eresszen el a bálba. 2. lazít. Erez meg 

azt a csavart. Eressz eggye t a nadrágszijjon. 3. termést ad a ·ga
bona. Az üdőnn jól ereszt a buza. Az árpa rosszul ereszt. (Csép
léskor hallható, mikor a gépből a zsákba hull a szem. Ilyenkor 
tenyerüket a nyílás alá tartva állapítják meg, hogy jól. vagy rosz
s:wl ereszt a gabona.) 4. rajzik a méhcsalád. Hamar vizet, füstö
lőtr met eresztenek a méhek. 5. szivárog a folyadék a lyukas 
~dényből. Ez a cseber ereszt. 6. flatulál. 

ester meddő. Annak a felesége ester. 
ereszték ételbe való lisztes habarék. Higiccsuk fel vizzel az eresztéket. 
eresztett puiszka nem keverővel kevert puliszka, hanem a fövő vizbe 
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apránként, folyamatosan beleeresztett és nem fövés után megke
vert, hanem fövés közben kavart puliszka. (Csak a városias ízlé
sűek kedvelik.) 

eresztés rajzás. l\'Iost van a méhknél az eresztés ideje. 
erőnek erejivel erőszakkal. Erőnek erejivel reja akart beszélni. 
erős, erőss, erössen, erőst erős, erősen, nagyon. Erőss-e a főd? (Kapá

láskor illik megkérdezni a munkálkodóktól.) Erőss üdő. (Viharos 
idő.) Az apjik erős beteg. (Nagyon beteg.) Erős meleg van. (Nagy 
meleg van.) Erőst iparkottunk, de hejába. (Nagyon iparkodtunk, 
de hiába.) 

errünnet erről felől. Errünnet jött a jég, ne. (Ti. a jégeső.) 
értődik (rámutató szóval: ugy értődik) úgy kell érteni. 
es is. (Kizárólagos.) A kecske es jóllakjék s a káposzta es megmaraggyon. 
esküszik házasságot köt. Katiék ma esküsznek. Lementek a kösségházára 

eskünni. 
esment ismét. Esment elévett a hascsikarás. 
ess esik az eső. Mán ess. Esseni akar. Esset az éjjenn. Bár csak essene 

az éjjenn. Esseget. 
esperest esperes. A béiktatásra az esperest ur es eljött. 
estáló istálló. A villa ott van az estálóba. 
estáló felett, estáló Hm szénapadlás az istálló fölött. Hánnyátok a szénát 

az estáló feli. 
eszed hzaka, eszed tokja bosszús ráripakodás arra, aki helytelensége-t 

beszél. Másik ilyen szólás: Uzi az eszit. 1. tr·éfálkozik, bolondo
zile 2. udvarol, udvaroltat magának. Mán ety féléve avval a fe
jérnéppel űzi az eszit. 

eszkábál tákol. Apajtát mü eszkábáltuk a fijammal. 
essze össze (minden esetben és minden összetételben p.l esszebogoz, esz

szeköt, esszevesz, essze-vissza). Ojan nagy beteg, essze-vissza be-
szélt. · 

eszteke ösztöke (félhold alakú fanyelü vaskés, mellyel az ekét tisztítják 
a rátapadt földtől.) Ott van az eszteke a borozdába. 

esztena karám juhok számára. Kimenyek az esztenára sajtétt. 
esztendő év. (Mindkét szó ismeretes, de az esztendő a használatos.) Kif. 

esztendő ijenkor: jővő évben, mához egy évre. Esztendő ijenkor 
mán te es mensz az iskolába. 

eszterhéj eresz. Ajjunk bé az eső elől az esztérhéjj alá. 
éti, megéti mérgezi, megmérgezi. Közs' meg a kutyát, met megétik a 

szomszédok. 
ett evett. A sofer ett-e? Ett, et~. (Ugyan olyan rövidülés, mint az ütte, 

megütte.1) 

-étt ért. Csókétt nem adom. Kenyérétt, szénáétt, gázétt. 
etyele-petyele gyermekbecéző szó, felnőtteknél gúnyosan az enyelgésre 

mondják. Béhuzóttak a setétbe s osztán vót etyele-petyele. 
éveg üveg. Hova lett az ecetes éveg? 
éveges l. fn. üveges szekrény, vitrin. Hosz' két borospoharat az éveges

ből. 2. ron. üveges. Eveges ajtaja vót. 
ezétt ezért. Ezétt nem kell mekharagunni. 
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