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NYELVTUDOMÁNY

I.

МОВОЗНАВСТВО



Béres E rzsébet
(Ungvár)

Szláv jövevényszavakból elvont névszók 
a magyar nyelvben

Nyelvünk szókészlete folyamatos változáson megy keresztül. Bizonyos 
szavak kivesznek a használatból, mások keletkeznek, bekerülnek mindig a nyel
vet használó közösség igényeinek megfelelően az állndóság és változás dialekti
kus egységének jegyében. Új szavak többféleképpen keletkeznek, írásomban a 
magyar szókészlet egy speciális rétegével, a kölcsönzéssel bekerült, alaki válto
záson átment lexémákkal foglalkozom a TESz szláv jövevényszavainak tükré
ben. A hatalmas anyagból a névszókat vizsgálom meg.

Az elvonás szóképzési folzamat, melynek során az új szó egy másik 
szó feltételezett + affikszumának levágásával jön létre (Crystal 2003: 522). 
Az elvonás folyamatosan kimutatható a szókészlet alakulásában, leginkább 
a nyelvújítás időszakában tartozott a kedvelt szóalkotási módok közé.

A szláv átvételek már a honfoglalás előtti időkben megkezdődtek, s 
tartanak mind a mai napig. Ezért alkalmas ez a korpusz az elvonással kelet
kezett szavak tanulmányozására.

Célom a szláv jövevényszavakból elvont névszók tartalmi és alaki ta
nulmányozása. Az adattár bemutatása után szófajilag, temetikailag és mor
fológiailag osztályozom az elvonással keletkezett névszókat.
áb ra  1. ‘forma’; 2. ‘rajz, kép’; -  (‘arc’); 1787: Ábra; -  ábra.

< A szócsalád alapjaként szolgáló ábra z főnév szláv eredetű; vő óe.szl. obrazb ‘alak, 
kép, mód’; szb.-hv. ábráz ‘arc, kép’; or. образ ‘kép, ábrázat’ Az ábráz alakot igeként 
is használták, és ebből keletkezett az ábrázol, ábrázat. Az ábra az ábrázol vagy az áb
rázat szavakból való elvonás.

b ab ra  mn 1. ‘viszketős’; 2. ‘piszmogó’; (‘aprólékos, finom’; ‘szórakozott’); fn ‘babramun- 
ka’; (‘pepecselés, aprólékos munka’); 1809: babra.
< Vitatott eredetű. A szócsalád alapja, a babrál esetleg hangfestő eredetű. A másik fel
tevés, szláv, közelebbről szlovák eredetű, vő: szik. babrat ‘piszkít; babrál, pepecsel, 
piszmog’; ukr. бабрати ‘piszkít, mocskol' Ezen szavak is hangfestő eredetűek. A 
babra elvonás a babrál igéből.

bérm a ‘a bérmálásról adott igazolás’; 1806: Bérma Levél
< A bérmál szavunk szláv eredetű; vő.: szb.-hv. bérmali; szín blrmali ’bérmál’. A
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mai nyelvben csak összetételek előtagjaként használjuk a bérma- szót, amely elvonás
sal jött létre a bérmál-ból

bosnyák fn 1. ‘bosnyák ember’; 2. ‘sokác ember’; 3. ‘balkáni vándorkereskedő’; (‘friss 
zsemlefajta’); mn ’bosnyákokkal kapcsolatos’; 1508: Has nyak szn.; 1519: Bosnyák 
szn.; 1604: Bosnyák szn.; 1693: bosznyákul; 1811: brosnyáikokhon gr.
< Szb.- hv. eredetű. A 19. században a bosnyák mellett a régebbi Bosnyaország ‘Bosz
nia’ összetételből elvont bosnya ‘bosnyák’ is használatos volt.

csín 1. ‘rend, mód; fortély’; 2. ‘csinosság; ízléses külső’; 3. ‘csend; nyugalom’; (‘hiba, baj’); 1181 : 
Cin, 1273: Chyntolon sz. szn.; 1518 k.: Cyntalan sz.; 1621: Czirty, 1843: csinnekgr.
< Szláv eredetű. A csíny alakváltozat elvonással is létrejöhetett a csínján alapján, 

gerle ‘Turteltaube’; (mn ‘sovány (gyermek v. nő)’); 1830: gerle; 1848: görle; -  gelle, gille;
-gélle  (ÚMTsz.).
< A gerlice szavunk dél-szláv eredetű; vö.: óe.szl. grblica; big. гьрлица; ukr. 
горлиця; or. горлица. A magyar gerle elvonással jött létre a gerlice-bö\.

gili ‘gerlice’; (mn ‘sovány, vézna (ember)’); 1830: gili; -  gile.
< A gerlice szavunk dél-szláv eredetű; vö.: óe.szl. grblica; big. гьрлица; ukr. Горли
ця; or. горлица. A magyar gili elvonással jött létre a gilice-bö\.

hahota ‘schallendes Gelächter’; 1517: hahotaual; 1560 к.: Hahatas sz.; 1788: hahotával 
gr.; 1803/1825: hahotát gr.; 1825: hahotá.
< A szócsalád alapjaként szolgáló hahotái ige szláv eredetű; vö.: szín. hohotáti, ukr. 
хохотатися stb. Hangutánzó eredetű. A magyarban a hahota elvonás útján jött létre a 
hahotái- ból.

kadar 1. ‘kadarka mint borfajta’; 2. ‘kadarka mint szőlőfajta’; 1942: kadar.
< A szócsalád alapja a kadar szerb-horvát eredetű; vö: szb.-hv. skadárka ’kadarka sző
lő’ A magyarban elmarad a mássalhangzó-torlódásos szókezdet első mássalhangzója.
A kadar elvonás eredménye a kadarka-ból, a kicsinyítőképzőnek felfogott szóvégi ka 
elhagyásával. Vö. kalitka > kálit, poloska > polos.

kálit 1. ‘kalitka’; 2. ‘börtön’; 3. ‘ház’; 1829/1885: Kalitba; galiczba gr.
< A szócsalád alapja, a kalitka szláv eredetű. A magyar kalitka közvetlen forrásaként a 
szlovák jöhet számításba. A kai szókezdet az idegen nyelvi mássalhangzó-torlódásnak 
bontóhanggal történő feloldását mutatja. A kálit nyelvújítási elvonás a kicsinyítő kép
zős származéknak felfogott kalitka-ból.

kapa 1. ‘a talaj lazítására és gyomirtásra használatos gazdasági eszköz’; 2. ‘akkora terület, 
amekkorát egy kapás egy nap alatt megmunkálhat’; 3. ‘kapálás, a kapás munkája’; (‘a 
vasmacska hegye’; ‘gyermekjáték, ill. annak egyik alakzata’); 1 138/1329: Capas szn.; 
1395 k.: capa; 1456 k.: capalok sz.
< A szócsalád alapja, a kapál ige szláv eredetű; a m. kapál szó közvetlen forrása nem 
deríthető ki, de vö. szb.-hv. kópati, szín. kopáti stb. A kapa szó a magyarban a kapál- 
ból keletkezett elvonással, amelyet a borona ~ boronái, borotva -  borotvál-féle szópá
rok hatására -I igeképzővel ellátott alaknak fogtak fel. Az elvonásnak elég korán kel
lett megtörténnie, mivel az elvont szóalak már a 12. sz. elején megjelenik továbbkép
zett (kapás) alakban.

moha 1. ’apró, zöld levelű és szárú, spórákkal szaporodó virágtalan növény’; 2. ’pihe’; 3. 
’nő’; (‘szövéskor keletkező apró, porszerű hulladék’; ‘a kender magházának cséplés- 
kor keletkező törmeléke, hulladéka’); 1243: Moha hn.; 1255: Muha hn.; 1270: Muhus- 
potoksz. hn.; 1329/1358: Mohus sz. hn.; 1430 k.: moh; 1583-4: móh; 1589: mortal gr.; 
1784: moha, muha; 1818: múha; 1855-60: moj; 1891: mohoj; -m oho; mohó, muhú.
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< Szláv eredetű; vő. big. мъх ’moha; pihe’; or. мох ’moha’ A magyarba egy déli szláv 
nyelvből került át. A köznyelvivé vált moha elhomályosult személyragos alak, amely a 
fa-moha  szerkezetből vonódott el.

pálos 1. ‘tojás, üres tojáshéj v. műtojás, amelyet a tyúk fészkébe tesznek, hogy oda tojjék, csa
litojás’; 2. ‘záptojás’; 1795 k.:pólósa; 1832: Pallos; 1838: Pallas, Palos, polos; 1840:polo:s
< A szócsalád alapja, a palozsnak szláv, közelebbről feltehetőleg szlovén eredetű; vö: 
szín. N. polozník. Más szláv nyelvekben is megtalálhatók származékai. A pálos való
színűleg magyar fejlemény. A palozsnak-ból vonhatta el a nyelvérzék. A palozsnak fő
ként erdélyi, az elvonással keletkezett pálos főként dunántúli nyelvjárási szó.

pamacs 1. ‘ecset’; 2. ‘összegöngyölt rongy-, papír-, szőr-, vattacsomó’; 3. ‘különálló szőr
csomó ember, állat testén’; 4. ‘nyélre erősített, különféle anyagból való köteg törölge- 
tésre, tisztogatásra’; 5. ‘egy köteg kender’; 6. ‘a kenderáztatásnál használt karó’; (‘a 
nádfal megerősítéséhez, a korcoláshoz használt nádköteg’; ‘a nád bugás virágzata’; 
‘marhaganéjjal kevert anyag, amellyel a szoba földjét simára kenik’; ‘cserepcsík’); 
1784: pamats; 1791: pemetsének gr.; pomacs.
< A szócsalád alapja, a pamacsol ige szláv eredetű; vö: szb.-hv. ponóciti; szín. Pomocíti; cseh 
pomociti; szik. pomocit'; or. помочить. A pamacs elvonás a magyar pamacsol igéből.

pam pus ‘egy fajta sült tészta’; (‘tarkedli’; ‘fonott kalács’; ‘maradék tésztából készült kelet
ien, sületlen cipó’); 1604: pompos; 1835: Pempösz; 1870: pampus, pompus.
< A szócsalád alapja, a pampuska, pomposka szlovák eredetű; vö: szik. pampúska. Ez 
kicsinyítőképzős származéka a szik. pampúch főnévnek, amely a németből való átvé
tel. Megtalálható még több északi szláv nyelvben is. A pampus elvonás eredménye a 
pampuska kicsinyítőképzős származékból.

panasz 1. ‘fájdalom, szomorúság kifejezése’; 2. ‘fájdalom, szenvedés; valaki, valami ellen 
vagy miatt érzett rosszallás, elégedetlenség’; 3. ‘valamely sérelemnek törvényes útra 
terelése’; 1214/1550: PoHorhn.; 1416 u./1450 к panazos; 1456 k. : panaj ; 1552: pa- 
nanszokat gr., panoz.
< Szláv eredetű szócsalád. Lehet, hogy a magyar ige és a főnév közül csak az egyik került át a 
szókincsbe. Nem kizárt az a lehetőség, hogy a panasz elvonás a panaszol igéből.

parancs ‘Befehl, Gebot’; 1580: parancs; 1870: poroncs.
< A szócsalád alapja, a parancsot szláv eredetű; vö: óe. szí. porgciti ‘átad, rábíz, elje
gyez’; szb.-hv. porúciti ‘tudat je len t, mondat, magához rendel, elrendel, parancsot ad, 
parancsol, megbízást ad, megtart’; or. поручать, поручить ‘megbíz, rábíz’ Minden 
szláv nyelvben megtalálható. A magyar nyelvbe a 10. század vége előtt kerülhetett be. 
A parancs nyelújítás kori elvonás a parancsol igéből. A csak szótárakban megtalálha
tó szót a nyelvújítás korában elevenítették fel.

parázs fh 1. ‘teljesen áttüzesedett, izzó szén, fa stb.’; 2. ‘erszény nélküli pénz’; (‘lányok fo
nóbeli játéka’); mn 1. ‘izzó (átvitt értelemben is)’; 2. ‘porhanyó, szétömlő’; 3. ‘bankje
gyekben vagy érmékben lévő (pénz)’; 4. ‘félig főtt’; (‘(pl. talaj, ételféle) sovány’; 
‘könnyen törő, merev’); 1521: paraztol; 1577: parajban; 1585: Parasaba gr.; 1599: 
prását gr.; 1791 : parsa; 1816: Paré sa, Pré 'sa; 1861 : porázsa; - porázs; párázábó 
gr., parazsra gr. (UMTsz.).
< A szócsalád alapja, a parázsol ige szláv eredetű, amelyből az l-t igeképzőnek érezve 
elvonták (vö: big. пъжа, N. пража).

pazar mn 1. ‘pazarló, bőségben árasztó’; 2. ‘fényűzésre vallóan díszes, gazdag, bőséges’;
3. ‘naplopó’; 4. ‘remek, nagyszerű’; (‘tékozló’); fh ’pazarlás’; 1794: pazér; 1805: pa
zar; 1806: pazárnak gr.; 1832: pazar.
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< A szócsalád alapja, a pazarol ige szerb-horvát eredetű, ami származékszó pazáriti, 
alapszava oszmán-török közvetítéssel a perzsából került a nyelvbe bazár. A mai pazar 
nyelvújítási elvonás a pazarol igéből.

per1 1. ‘jogi vita, illetőleg ennek eldöntésére való törvényes eljárás’; 2. ‘pörlekedés, szóvál
tás’; (‘veszít’); 1316: peres sz. szn.; 1390: Per szn.; 1395: per; 1464: Pewrews sz. 
szn.; 1551: pwnvs sz.; 1870: per; -p é r  (ÚMTsz.).
< Szláv eredetű szócsalád, közelebbről dél-szláv. Vö: óe. szí. рыёй; szb.-hv. përti; or. 
преть. Jogi műszóként került be a magyarba. A per magyar elvonás a perel-bői.

pletyka 1. ‘szóbeszéd, mendemonda’; 2. ‘(jelzőként is) pletykás személy’; 3. ‘heverő vagy 
lelógó szárú cserepes futónövény; 1705: pletkával; 1707: pletykákkal gr.; 1840: plety
kát gr.; 1860: peletika; 1878: plétykálnak sz. -pëlëtyka; pleska.
< Szlovák eredetű, vö: szik. pletka, cseh. pletka, ukr. плгтка, пльотка, or. сплётка.
А 2. jelentésben használt magyar pletyka elvonás eredménye a pletykálkodik, pletykál 
származékok alapján.

рос1 ‘patkány’; 1759: Pofc-Egerek; 1799: Patz-egér; 1853: polczegér; 1860: póczegér; -  
pácó sz.; pucegér.
< A szlávból átvett pocok főnévből jött létre szóelvonással, amikor is a szóvégi k-1 a 
többes számjelének fogták fel.

polos ‘poloska’; 1912: polos.
< Nyugati szláv eredetű a szócsalád alapjaként szolgáló poloska; vö. cseh. poloscka. A 
polos a kicsinyítő képzős származéknak érzett poloska alakból való elvonás.

pólya 1. ‘ rendszerint csíkokból álló kötözőanyag’; 2. ‘az, amibe a csecsemőt göngyölik’;
3. ‘vízszintes sáv a címer mezőjében’; 4. ‘egy fajta bölcső’; 1490: polalo; 1538: pola; 
1590: Pólyákban gr.; 1794: pola; 1799: poválni sz.; 1810: Póllyázok sz.; 1820: Pójá
ban gr.;-pollában  gr., púla (ÚMTsz.).
<Valószínűleg szláv eredetű. A pólya lehet elvonás a pólyái-ból, de az sem kizárt, 
hogy egy külön szláv főnév átvétele, 

pozdor ‘a felolvasztott viasz maradéka, piszok’.
< Szláv eredetű szó. Elvonással keletkezett a pozdorja-bó\, ahol is a szóvégi a-1 birto
kos személyragnak érzékelték.

sánta 1. ‘hibás lábú, bicegő’; 2. ‘tökéletlen, hiányos, ingadozó’; 1367: Santha; 1372/1448: 
fontaknak.
< A szócsalád alapja, a sántái szláv eredetű; vö.: óe. szí. sejad sq; cseh satati, satat; 
szik. satovat’; ukr. шататися; or. шатать. A magyar nyelvbe az ószláv, feltehetően 
valamely ókeleti-szláv nyelvből került be a magyar nyelvbe а X. században. A sánta 
magyar nyelvi elvonás eredménye.

séta ‘Spaziergang’; 1801: séta.
< A szócsalád alapja, a sétál déli szláv eredetű, feltehetően a szerb-horvátból került be 
a magyar nyelvbe, vö: szb.-hv. sétád, sétati se. A séta nyelvújítási elvonás a sétál-ból.

szömörcs ‘kucsmagomba’; 1804: sömörts gombák; 1808: szömölts.
< A szócsalád alapja, a szömörcsög szláv eredetű; vö: szb.-hv. smrcak, szín. smrcek 
szik. smrcok, or. сморчок ‘kucsmagomba’ A szömörcs a szömörcsög-félék képzőként 
felfogott szóvégének elvonásával keletkezett.

szuszék 1. ‘gabonatartó láda, hombár’; 2. ‘álomszuszék’; 1508: zvzokomba gr., 1510 k.: 
Zwzek; 1566: szuszékoc gr.; 1796: szuszén; 1835: szuszák.
< A szócsalád eredete szláv (vö. szik. *susëk). A magyar szó 2. jelentése elvonás az 
álomszuszék összetétel alapján.
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vád fh 1. ‘megbélyegző panasz, illetve büntetőeljárásjogi alapja’; 2. ‘vádló’; mn ‘vádoló’ 
1551: vádak.
< A szócsalád alapja, a vádol ige szláv eredetű (vő. óe.szl. vaditr, big. bagn; szín. Vá- 
diti; or. вадити). A vád elvonással jött létre a vádol igéből.

varázs 1. ‘természetfölötti, mágikus eszköz valamely esemény befolyásolására ill. mágikus 
cselekmények sorozata’; 2. ‘összetételek előtagjaként’; 3. ‘varázsló’;4. ‘elbűvölő tulaj
donság, báj’; 5. ‘vízi szellem’; 1405: varafus szn., 1490: varaiul ; 1888: várázs.
< A szócsalád alapja, a varázsol ige szláv eredetű (vö. big. врй.жя: szín. vrazitr, szik. 
wrazit\ le. wrózyc; or. ворожить). A varázs elvonás eredménye; vö: parázs, per stb. 
Az elvonás kétszer is megtörtént, a korai elvonás kihalt a nyelvből, majd a nyelvújítás 
korában újra elvonták az igéből.

zsarát ‘parázs, zsarátnok’; 1792: zsarál; 1842: zsarádbúd gr.; zsaránd-tűz.
< A szócsalád alapja, a zsarátnok szláv, közelebbről szerb-horvát eredetű; (vö. szb.-hv. 
zerátok ‘parázs, égő szén’, or. жароток ‘a kemence része’). A zsarát nyelvújítási el
vonás eredménye a zsarátnok-bői.

A vizsgált anyag tematikai szempontból tarka képet mutat, szinte vala
mennyi lexéma külön csoportot képvisel, pl.: egyház: bérma; eszközök: kapa; 
katonai: parancs; jog: vád stb.

A legtöbb elvonással keletkezett szavunk a nyelvújítás korában került be a 
nyelvhasználatba. így van ez a szláv eredetűekkel is, hisz a 32 adat közül 17 a 
XVIII-XIX. században, 2 а XX. században, a többi pedig a nyelvújítás előtti 
időkben vált ismertté.

Az alábbi táblázat mutatja a szavak végéről elvont képzők gyakoriságát, 
valamint az összetételből elvont szavakat.

Összetételből -1 -ka/-ke
-са/-се -a, -ja -nak -nők -k -g

3 17 6 2 1 1 1 1
9% 54% 19% 6% 3% 3% 3% 3%

Ir o d a lo m
Crystal David. A nyelv enciklopédiája. -  Budapest, Osiris Kiadó, 1998
Magyar grammatika. -  Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I—III. -  Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970-1984

Бейреш Ержебет
Слов'янсыа запозичення, утвореш методом абстрагування 

складових компоненте в угорськш mobí 
Резюме

У статп йдеться про питания мовного абстрагування вщ айв слов'янського похо- 
дження. Розглядаеться абстрагування значень заголовних cjiîb, ïx перша фжсащя та похо- 
дження, а також заголовне слово, яке брали за основу при абстрагувашп.
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З и к а н ь  Х ри с ти н а

(Ужгород)

Класифікація географічних угорськомовних
назв м. Ужгорода та його околиць за назвами 

місцевості та її об'єктів

Місцевість, на якій створений Ужгород, являє собою почасти 
горбисту рівнину, почасти -  зрівняні тераси Ужа. Місто стоїть на бере
гах р.Уж, недалеко від її виходу з гір. Карпати на нашій території ут
ворюють обширний гірський район. Тераси у краєвидах гір і перед
гір'ях займають особливе місце. Саме на річкових терасах розміщуєть
ся переважна більшість сіл. Людина своєю діяльністю значно змінила 
первісний вигляд терас. Зараз вони збагачені культурною рослинністю, 
насадженнями садів, лініями доріг, залізниць.

Частини цієї території мають свої власні назви, які діляться на 
слідуючі підгрупи:
1. Назви горбкуватих місцевостей:

1.1. Гірський масив: Cerkó hegy, Derék hegy, Zelemér, Daibócz.
1.1.1. горб: Kis hegy, Kis kő hegy.
1.1.2. пагорб, узгір'я: Ceholnya domb.

1.2. Долина: Dolinka.
1.2.1. низина: Vájogvető..
1.2.2. яма: Boszorkány árok, Gödör.

1.3. Назви частин горбів та долин:
1.3.1. бокова частина горбів та гір: Dombalja.
1.3.2. вершина: Dervasko vrch, Dluhi vrch.
1.3.3. височина: Skala.
1.3.4. гребінь гори, хребет: Priboj, Dluhi vrch.
1.3.5. вершина, пік: Gyuri.
1.3.6. плоскогір'я: Gerényі szőlőhegy.
1.3.7. прірва, провалля: Boszorkány árok.
1.3.8. ущелина, тіснина: Katlanka.

1.4. скеля: Velka Skala.
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1.5. Назви рівнини: Posajka, Podskalom.
1.6. Назви нерівних територій: Rinoványi.

2. Назви межових земель: Gerényi határ, Barniscsa.
2.1. Рілля, ораниця: a temető fele, Avaros, bogosi kert alatt, Csügő- 

szántók, Csipkés, Csankos, Csertesz.
2.2. Город, сад: Bulgár kertek, Darvas, Dohányos.
2.3. Фруктовий сад: Diós, Almásko.
2.4. Виноградник: Csapi szeöleö, Csécsmato szeöleö, Csukás szőlő, 

Daróci szőlőhegy.
2.5. Лука, луг: barát-rét, Bondjur, Diósláz, Dluhi láz.

2.5.1. касовиця: Dobos,Biskupszki láz.
2.6. Пасовище: Cerveni bereh, Dolhe luki.

2.6.1. частина пасовища: Ágnes, Dolinka, Domb.
2.7. Ліс: Petróci erdő.

2.7.1. гай: Vadas, Sétakert, Bozdosiparkerdő.
2.7.2. територія з кущами: Verbinka, Bozdosi part.
2.1 А. частина лісу: Tölgyes, Fenyves, Lövelde.
2.1 А. лісосіка, корчування: Irtás,N.Ortás.

3. Назви заселених територій:
3.1. Адміністративні назви: Belső Újváros, Fluder.

3.1.1. назва країни, держави: Ukrajna, Magyarország, Szlovákia.
3.1.2. область, комітат: Kárpátalja, Ung megye.
3.1.3. район, округ: Ungvárijáráis .majorság.
3.1.4. назви території більшої від поселення: PodPriboj, Barniscsa.

3.2. Назви місцевостей, населених пунктів:
3.2.1. село: Alsó-Domonya, Radvánc, Gerény.
3.2.2. місто: Ungvár.
3.2.3. пустеля: Kaplincapuszta, Szepesi telep.

3.3. Назви частин поселень:
3.3.1. частина (мікрорайон) села та міста: Bám, Bolotina, Boz- 

dos, Akasztófa, Aranyos, Buhonc.
3.3.2. зелена територія: Lövelde, Vadas.
3.3.3. пащ. Bozdosi parkerő.
3.3.4. кладовище: Kapós utcai temető. Kálvária, Első világháborís 

temető.
3.3.5. площа та базар: Barahlovka, Bazarnaja, Bolhapiac.

3.4. Назви вулиці: Nagyhíd utca.
3.5. Назви хутора: Antalháza, Kovács tanya.

4. Назви будівель:
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4.1. будинок (особняк): Antalháza.
4.2. громадський будинок: Vár, Cerkó, Ceholnya.
4.3. корчма, трактир: Veres korcsma.
4.4. господарська будівля: Fűrésztelep, Futura, Malom.
4.5. назва зупинки: Vasútállomás,Nagy állomás.
4.6. дорога, залізнична колія: Perejezd, Fő út, Országút, Nagyhíd utca.
4.7. міст: Nagyhíd, Mozgóhíd.
4.8. менша будівля: Cservenicza erdészlak, Domkák.
4.9. шахта: Bánya, Sahta.
4.10. кордон, рубіж: Határpatak, Határdomb, Őrhegy, Senki földje. 

Більшість із вищеназваних слів використовується як окремо, так і в по
хідних географічних назвах нашого краю.

Досліджений топонімічний матеріал свідчить про тісний взаємозв'я
зок носіїв угорськомовних та іншомовних географічних назв, що зумовле
но їх тривалим співжиттям у старовинному Ужгороді та на його околицях 
упродовж багатьох століть. Зв'язки проявляються передусім у збереженні 
давніх і утворенні нових топонімів. Показовим у цьому відношенні є наяв
ність у побутовому мовленні українців і словаків таких старих назв, як Лу- 
гош, Флудер та ін., а в угорців давніх слов'янських за походженням назв: 
Баня, Поторчо і новітніх Вулшінкі, Коноплянкі, Медзі водамі, Млініште, 
Підлипники та ін.

Л іт е р а т у р а
1. Magyar Korona Helységnévtára. Szerkesztését vezette és kiadja Az Országos Magyar 

Királyi Statisztikai Hivatal,- Bp., 1873.-DE Könyvraktára^OS.
2. Етимологічний словник української мови / За ред О.С.Мельничука: У 7 т. -  

К.: Наукова думка, 1982-1989.-Т. 1 -3.
3. Фасмер = Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. І—IV. т. -  Москва, 

1964-1973.
4. Brábek = Brábek FrantiSek. Ottovy maié slovníky. C és kő -Madársky. -Praha, 1912. - 876 c.
5. Halász = Halász Előd. Német-magyar kéziszótár. - Bp.: Akadémiai Kiadó, 1969. - 774 c.
6. Kiss Lajos, Földrajzi nevek etimológiai szótára. - Bp.: Akadémiai Kiadó, 1978. -  727 c.

Zékány Krisztina
Az ungvári és Ungvár környéki domborzati-, táj- és határnevek

Rezümé
Ebben a cikkben a szerző az ungvári, illetve az Ungvár környéki települések, la

kott és lakatlan területek névállományának egy igen érdekes csoportját vizsgálja: a dombor
zati neveket, a tájneveket és a határneveket. A cikk alapos gyűjtő- és kutatómunka eredménye
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К и д и б и ц  Н а т а л ія

(Ужгород, аспірантка)

Географічні назви у мовленні угорців за межами 
м. Берегова та його околиць

{частина перша)

Місто Берегово є давнім поселенням, на території якого прожива
ло в основному населення угорської національності, тому й більшість 
географічних назв угорські, які до цього часу не досліджувалися. Цікаве 
це місто й тим, що протягом свого історичного розвитку воно зазнавало 
цілого ряду важливих змін, пов’язаних з боротьбою населення різних 
національностей за свободу під керівництвом Ференца Раковці II. Значну 
роль відіграли і міграційні процеси, які протягом сторіч призвели до 
появи значної мовної інтерференції. Ця інтерференція, безперечно, вп
линула і на формування та розвиток географічних назв.

Тут ми розглядаємо декілька географічних назв за межами Бере
гова та його околиць. Населені пункти (Бучу і Ордов), яких відносимо 
до околиць, на сьогодні фактично уже злилися з містом, але мають свою 
специфіку, тому ми на це вказуємо, характеризуючи той чи інший то
понім.

*Akol [-ból, -bán, -ba] -(Окол) -  ‘окіл’ -  {К2150} -  1881: ~ [L, 135] -  
орна земля біля великої гори (див. Nagy-hegy), поділена на дві частини
-  верхній і нижній окіл (див. Alsó-, Felső-Akol). Огороджена частина 
вигону овець у гористій місцевості (порів. [Szolnok, 62; 6/21 Ménesakol; 
6/22 Ménesakol-déllő]). Цей топонім на досліджуваній території вже ар
хаїзувався, його вже не пам’ятає і найстарше покоління, але в архівних 
матеріалах за 1866 рік він фіксується [К5].

Лексема akol (1193) ‘окіл’, сл. походження [TESz І, 118, ЕСУМ 4, 169].
Akol-hegy Akolhegy [-ről, -n, -ге] -  (Окол-гедь) -  Тора окіл’ -  {К2 147}

-  1866: ~ [К3], 1881: Akolhegy [L, 143] гора біля верхньою окіля (див. 
Felső-Akol). Огороджене місце на горі для вигону овець

Це словосполучення складається з двох компонентів: акої див. Akol, 
hegy (1055) Тора’, що фін.-уг. періоду [TESz II, 82-83].
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Aranyos [~ról,~n,~ra] -  (Ороньош) -  ‘золотий’ -  {К2 135} -  1866: Araios 
[К9], 1881: ~ [L, 143] -  назва пагористої місцевості біля гори Нодь-Боч- 
кор (див. Nagy-Bocskor), на якій вирощували виноград, потім викорис
товували її як орну землю, а нині це забудована територія. Назва ara
nyos ‘золотий’ за переказами інформантів походить від золотистого за
барвлення грунту цієї території, що особливо чітко вирізняється після 
проливного дощу (порів. [Szolnok, 149; 13/212 Aranyos-kút]).

Лексема aranyos (1075) ‘золотий’ п. слово від іменника arany ‘зо
лото’ та суфікса ~(o)s. Ця назва виникла внаслідок контамінації слів 
irány, irányoz, iránt і т. д., у яких аг-, іг- -  основи слів, які сягають ще 
фін.-уг. періоду [TESzI, 170].

Aranyos alja Aranyos ajja [~’ról, ~ ’n, ~’ra] -  (Ороньош оййо) -  ‘зо
лотий низ’ -  {К' 136} — 1881: Aranyos alatt [L, 132]-ни ж ня частина па
гористої місцевості Ороньош (див. Aranyos). Зараз на цій території житло
ві будинки, це один із районів Берегова.

Складена назва: aranyos див. Aranyos, і ajja (літ. alja) (1550) ‘низ’, 
від основи слова аі ‘нижній’, фін.-уг. періоду [TESz І, 121].

Ardai-tó Ardaji tóu [-róІ, -n, -га] -  (Ордоі-тов) -  ‘ордівське озеро’— 
{К‘ 21} -  невелике озеро в селі Ордов (околиця Берегова), що виникло 
між потічком Вийрке (див. Vérke) і залізницею. Раніше для міського на
селення ця територія була місцем відпочинку. Нині озеро вже висохло.

Словосполучення: Ardó див. Ardai-hegy, tó (1015) ‘озеро’, що дав
ня спадщина з урал. епохи [TESz III, 928].

Asztélyi-szeg Asztéjjiszeg [-ről, -n, -re] -  (Остиї-сеґ) -  ‘остийський 
кут’-  {Кг 84} -  1805: Asztelyi szeg [К3] -  орна земля, що знаходиться 
при дорозі, яка веде до села Остий, поряд з земельною ділянкою, що 
зветься лугом Лонгойтов (див. Langajtó-rét). Назву ділянка отримала 
від форми та розташування, адже простягається в напрямку сусіднього 
села Остий й становить собою невелику земельну площу кутоподібної 
форми, звідси й назва “кут” (szeg).

Словосполучення Asztélyi-szeg складається з двох компонентів: Asz- 
tély -  назва населеного пункту, szeg (1358) ‘кут, заворот, клин’ -  давня спад
щина з уг. періоду [TESz III, 694].

Bábotka Bábotka [~’ról, ~’n, ~ ’ra] -  (Баботко) -  ‘лялечка’ -  {К2 134} -  
знаходиться на правому боці дороги Мужіївської (див. Muzsalyi út). Це 
колись була лісиста місцевість. На деревах було дуже багато гусениць, 
які в період розмноження продукували специфічну шкірку білого ко
льору, в яку вони закутувалися, за що їх і називали лялечками. Звідси і 
назва ‘лялечка’ (baba). Після того як дерева вирубали, на полі було бере
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гівське пасовисько. Зараз тут житлові будинки, однак більшість людей й 
донині так називають це місце.

Лексема Bábotka утворена від кореня báb (1540) ‘лялечка’, що по
ходить з дитячої мови [TESz І, 209] та суфікса -(ojt + суфікса -ка.

Bucsi-tó Bucsi tóu [-ból, -bán, -ba] -  (Бучі-тов) -  ‘бучанське озеро’
-  {К2 161} -  1805: Buczi tó [К3], 1866: Bucsitó [К9], 1912: Bulcsitó [К10] -  
ставок, “a Papnyila melletti dűlőben található, mely a Debreczeni Pálné 
szül. Cseh Ilona tulajdonát képezte. A rét és a tölgyfás után volt a tó” (зна
ходиться на полі поряд з полем Попніла, Попівська стрілка, що являла 
собою власність дружини Пала Дебрецені, уродженої Ілони Чех. Озеро 
було за лугом й дубовим гаєм.) [К5]. Назву дістало від свого розташу
вання, адже знаходиться в напрямку Бучі, яка належить до міста.

Складена назва Bucsi-tó: Búcsú назва населеного пункту, tó див. 
Ardai-tó.

Csák-mező Csák mezöü [-ről, -n, -re] -  (Чак-мезив) -  ‘поле клин’ -  
{К2 31} -  1805: Csak mező [KJ] -  1866: Csák Mező [K9], 1912. Csák mező 
[K10] -  орна земля, яка розташовується на краю нині вже пересохлого по
току Міц поряд з полем Голмош-Міцкиз (див. Halmos-Micz köz). Земельна 
ділянка дістала назву від своєї продовгастої форми.

Словосполучення Csák-mező: csak (1796) ‘клин’, слово невід, похо
дження [TESz І, 468], mező (1055) ‘поле’, п. слово, основне слово mez- дав
ня спадщина з уг. періоду [TESz II, 913], -о відіменний суфікс.

Csepegő Csepegőiі [-bői, -ben, -be] -  (Чепеґив) -  ‘сочистий’ -  {К 26}
-  1805: Csepki [К3] -  1866: ~ [К9] -  ліс у Орлові поблизу Моломкив ба- 
ньо (див. Malomkő bánya), що був посеред орного поля дружини Лив- 
рінца Салаї. Пагориста місцина була багата на джерельну воду, стру
мочки, що нібито й обумовило її назву “Той, що крапає, сочить”. На 
думку ще одного респондента, свою назву місце отримало від того, що 
в лісі було багато беріз, які влітку сочилися соком, звідси й наймену
вання ‘сочить, крапає’ (csepeg), (торів. [Szolnok, 140; 12/59 Csepegős-kút]).

Лексема csepegő (1352) ‘той, що крапає, сочиться’, звуконасліду
вального характеру [TESz І, 501].

Csiga-szug Csigaszug [-ból, -bán, -ba] -  (Чіґо-суґ) -  ‘закуток сли
мак’ -  {К1 21} -  1866: Csiga-szak [К9] -  забудована частина міста, між 
дороги Мукачівської (див. Munkácsi út) та річкою Вийрке (див. Vérke fo 
lyó), яка через якість землі колись була лише полем. Давнє найменуван
ня все ще вживається, адже тутешні мешканці, якщо їх запитують, де 
вони живуть, кажуть не назву вулиці, а найменування.
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Словосполучення складається з двох компонентів: csiga див. Csiga; 
szug (1789) ‘кут, закуток’, давня спащина з уг. періоду [TESz ПІ, 1200].

Csillagos [-ról, -n, -га] -  (Чіллогош) -  ‘зоряне’ -  {К2 109} -  1881: 
Csillagos hegy [L, 144] -  пагориста місцевість, яку раніше використовували 
як орну землю. Інформанти зазначали, що ця назва не має нічого 
спільного з небесними зорями, а виникла вона від назви гористої 
місцевості, де раніше була орна земля (чи виноградник), на якій росли 
дикі квітки, що за формою нага- дували зірки (порів. [Szolnok, 56; 5/23 
Vörös csillag utca]).

Лексема csillagos (1527) ‘зоряне’, фін.-уг. періоду [TESz І, 527].
Csipás forrás [-ból, -bán, -ba] -  (Чіпаш форраш) -  ‘гноїсте джере

ло’ -  {К2 116} -  джерело на великій горі (див. Nagy-hegy). Сюди ходи
ли вмиватися люди з гноїстими очима, бо вода мала лікувальну дію. 
Одяг, у якому туди йшли, треба було залишати там, кинувши його на 
гілки навколишніх дерев. Звідси походить поширена у місті приповід
ка, яку казали стосовно дуже парадно одягненої людини, мовляв, вона 
така, як гноїсте джерело (порів. [Somogy, 420; 136/166 Csipás]).

Словосполучення Csipás forrás складається з двох слів: csipás 
(1532) ‘гноїстий (про очі)’, слово старотур. походження [TESz І, 536], 
forrás (1113) ‘джерело, криниця’, п. слово: виникло від дієслова forr 
(кипіти, клекотіти), що є давнім словоутворенням звуконаслідувально
го характеру з урал. епохи,-ás іменний суфікс [TESz І, 956].

Csizaj [-ról, -n, -га] -  (Чізой) -  [К 1 11} -  1805: Csiszaly е. [К3], 
1881: Csizalj [L, 144], 1966: Csiszáy [К4] -  ліс, який знаходиться в на
прямку Ордова, на північний захід від міста. У цьому лісі є мислив
ський двір (див. Vadászház udvara), де часто зупинялися пани й вельмо
жі, які тут полювали. Ліс дістав свою назву від щебету чижів, адже їх 
тут було багато.

Лексема csíz (1538) ‘чиж’, слово сл. походження [TESz І, 544].
Dereka-hegy Dereka hegy [-ről, -n, -re] -  (Дереко-гедь) -  ‘гора де- 

река’ -  {К2 112} -  назва ділянки землі посередині великої гори (див. 
Nagy-hegy). Найменування було обумовлене її розташуванням.

Складне слово, яке містить дві лексеми: перша: derék (1400) ‘сере
дина; поперек’, спір, походження [TESz І, 617-618], hegy див. Akol-hegy.

Dereka-szeg Derekaszeg [-ről, -n, -re] -  (Дереко-сеґ) -  ‘кут дерека’ 
-  {К“ 113} -  1805: Derekaszeg [К ] -  поле, що знаходиться на горі Дере- 
ко (див. Dereka-hegy), яка є частиною великої гори (див. Nagy-hegy). 
Свою назву дістало від розташування у вигляді форми кута.
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Dereka-szeg -  словосполучення: dereka див. Dereka-hegy, szeg див. 
Asztélyi-szeg.

Dereka-szeg bányatelep Derekaszeg bányatelep [-ről, -n, -re] -  (Де- 
реко-сеґ баньотелеп) -  ‘шахта дерекосеґ’ -  (К2 116} -  1863: Derekaszek- 
bányatelep [К8], 1881: Derekaszeg uradalmi bányatelep [L, ПО] -  шахта, 
що знаходиться на полі Дереко-сеґ (див. Dereka-szeg) на великій горі 
(див. Nagy-hegy). У 1600-х роках працювати в шахті сюди привезли 
німців. Нащадки цих людей (Райпік) живуть тут і нині. Див. ще: Bányate
lep, Nagy-hegyi bánya.

Складена назва: dereka-szeg див. Dereka-szeg, bányatelep, де bánya 
див. Bánya-hegyi szőlő, telep див. Bányatelep.

Dinnyefold Dinnyefőüd [-ről, -n, -re] -  (Діннєфилд) -  ‘баштан’ -  
{К2 53} -  1866: Dinnye föld  [К9], 1912: ~ [К10] -  поле, що знаходилося в 
підніжжі гори Фоґош (див. Fogas-hegy) з лівого боку річки Вийрке 
(див. Vérke folyó). На полі вирощували кавун, цим й обумовлене найме
нування. За даними 1866 року: “Északi oldalán Dancs Lajos szántója 
szélén Meisels Lajos szántójával szemben.” (На північному боці на краю 
орного поля Лойоша Данча навпроти ріллі Лойоша Мейзелса) [К9] 
(порів. [Szolnok, 50; 4/420 Dinnyefod; 176; 16/224 Dinnyeföd]).

Складне слово dinnyeföld (1250) ‘баштан’, слово сл. походження 
[TESz І, 640].

Farkasvész Farkasvéjsz [-ről, -n, -re] -  (Форкошвийс) -  ‘вовча на
пасть’ -  {К2 58} -  1805: Farkas vész [К3], 1863: Farkas vész [К8], 1912: ~ 
[К10] -  це поле знаходиться на західній частини міста, на ділянці по
близу потоку Міц з боку селі Дийди. Ходити сюди було небезпечно, бо 
в цій околиці міста блукало багато вовків, звідси й найменування Фор
кошвийс (Farkasvész). З 1912 р. зберігся такий опис розташування міс
ця: “Horváth János és Jenő fehérgyarmati lakosok borháza kerületében. Kle- 
ni Jenő szőlője mezsgye végén az út északi végén.” (В околиці чавильні 
фегирдьормотських мешканців Яноша та Єнива Горватів, на краю межі 
виноградника Єнива Клені у північному кінці дороги) [К10].

Слово Farkasvész складається з двох слів: farkas (1372) ‘вовк’, п. 
слово, основне слово -far являє собою давню спадщину з урал. епохи, -к 
іменний суфікс, так стало fark, до цього додався прикметниковий 
(ад’єктивний) суфікс -s [TESz І, 846], vész (1372) ‘згуба, напасть’, слово 
спір, походження [TESz НІ, 1126 -  1127].

Fiatalfüzes [-ről, -n, -re] -  (Фіотолфізеш) -  ‘молодий вербняк’ -  
{К2 91} -  1865: fiatal füzes [К4] -  розташовувався поряд з полем Ґерен- 
да-гат (див. Gerenda-hát). Засаджена вербами частина міста (вербами
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хотіли компенсувати багато вирубаних дерев). Приємного настрою ме
ланхолічна місцина, адже верби мали заспокійливий, милуючий око 
вигляд. Нині це вже забудована частина міста.

Цей топонім складається з двох лексем: fiatal (1302) ‘молодий’, п. 
слово, ймовірно, виникло зі слова fiú  ~ fi, яке являє собою давню спад
щину з уг. періоду, із зменшувальним суфіксальним гніздом - tá l [TESz І, 
903], fűz (1251) ‘верба’, давня спадщина з фін.-уг. періоду [TESz І, 1008].

Fövényes Fövéjnyes [-bői, -ben, -be] -  (Фивийнєш) -  ‘піщане’ -  {К2 56} 
-  1866: Fyvenics [К4], 1912: Fönyves, Fevenyes [К10] -  поле, що знахо
диться на північ від дороги, яка веде до Берегдийди, поряд з полем 
Форкошвийс (див. Farkasvész). “Dombos helyen Jászi János beregdédai 
lakos szántóföldje keleti végén beregszászi város dűlő útjának végén. Ho
mokos vízparti, vagy vízmederbeli talajrétege miatt nehezen lehet hasznosí
tani.” (Це рілля берегівських винокурів Ференца та Шамуела Вайсів. В 
пагорбкуватому місці на східному краю орного поля берегдийдівсько- 
го мешканця Яноша Ясі в кінці берегівської польової дороги. Через пі
щанистий береговий або русловий шар грунту ділянку використовува
ти важко) (порів. [Szolnok, 146; 13+Fövényes]).

Лексема fövény (1055) ‘річковий пісок’, слово невід, походження 
[TESz І, 969]. '

* Hágcsó Hákcsőü [-ről, -n, -re] -  (Гаґчив) -  ‘гаґчив’ -  {К2 66} — 
1866: ~ [К9] -  орна земля, що розташовується з правого боку Кідьовш- 
ської дороги (див. Kigyósi út) поряд з полем Ливеї(див. Lövei). Нині це 
забудована територія.

Hágcsó -  складне слово: hág (1323) ‘піднімається, вилазить’, дав
ня спадщина з уг. періоду, можливо, фін.-уг. періоду, cső (1481) ‘тру
ба’, слово пдс. походження [TESz І, 560].

Hajasnyíres Hajasnyírjes [-ről, -n, -re] -  (Гойошніриш) -  ‘березняк 
волосистий’ -  {К" 126} -  1866: Hajas nyirjes [К9], 1881: Hajas Nyires [L, 
143], 1881: Hájasnyires [L, 144] -  поле, що знаходиться поряд з ділян
кою Попніло (див. Papnyila), засаджена березами місцина. Гілки й гус
те листя берез на деревах виглядали так, ніби це була густа грива волос
ся, звідси й найменування.

Складне слово: haj (1382) ‘волосистий, волосатий’, давня спад
щина з уг. періоду [TESz II, 20], друга nyír (1243) ‘березняк’, давнє ус
падкування з урал. епохи [TESz II, 1047].

Kerek-hegy [-ről, -n, -re] -  (Керек-гедь) -  ‘кругла гора’ -  {К2 69} -  
1805: Kerek h. [К3], 1863: Kerek hegy [К8], 1881: ~ [L, 100] -  гора, що 
розташовується поряд з малою довгою горою (див. Kis-hosszú-hegy).
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Назву дістала від своєї форми, адже має круглі обриси. Серед архівних 
даних ми знайшли таке визначення: “Hegy, ahol a kereszt van felállítva. 
Csúcsán Schörnborg gróf szőlője volt, kővel körülrakva.” (Гора, де вста
новлений хрест. На її вершині був виноградник графа Шинборна, об
кладений камінням) [К8].

Лексема -  композит: kerek (1075) ‘круглий’; п. слово, утворене 
від кореня кег, є давнім успадкуванням з фін.-уг. періоду [TESz II, 454] й 
hegy див. Akol-hegy.

Kereszttel megjelölt tölgyfa Kereszttel megjelölt tőügyfa, Kereszté 
megjelölt tőügyfa [~’ról, ~ ’n, ~’ra] -  (Кересттел мегйелилт тилдьфо) -  
‘помічений хрестом дуб’ -  {К1 166} -  дуб, що стояв на нинішній доро
ги Боттяні (див. Batthyányi út), в якому був вирізаний хрест. Див. ще: 
Tölgyfába vésett kereszt.

Словосполучення: kereszt (1075) ‘хрест’, слово сл. походження 
[TESz II, 457 -  458], megjelölt (1780) ‘позначений, помічений’, давня 
спадщина з фін.-уг. періоду [TESz II, 269 -270], tölgyfa складне слово, 
його перший елемент tölgy (1181) ‘дуб’, слово спір, походження [TESz 
III, 959], другий елемент/ á  див. Bábotka faiskola.

Kerülő-hegy Kerülőü hegy [-ről, -n, -re] -  (Керілив-гедь) -  ‘обхідна 
гора’ -  {К2 167} -  1805: Kerülő h. [К3] -  гора, що розташовувалася на 
південь від міс- та, поряд із залізничною колією. Оточувала кільцем 
усю гору. Це було неве- лике земляне узвишшя, нині від нього вже 
ледве зостався слід.

Лексема -  композит: kerülő (1332) ‘обхідний’, основне слово кег- є 
давнім успадкуванням з фін.-уг. періоду [TESz II, 464 -  465], hegy див. 
Akol-hegy.

Lapos [-ról, -n, -ra] -  (Лопош) -  ‘болотисте’ -  {К2 171}- болотис
та ділянка землі на південній околиці міста, звідси й найменування. 
При давніх формах господарювання сюди виганяли пастися коней. Ле
жить поряд з лісом, отож вистачало мороки, бо в лісі було багато ли
сиць й вони часто нападали надомашніх тварин (порів. [Szolnok, 144; 
12/335 Lapos; 170; 15/317 Lapos]).

Лексема lapos (1113) ‘болотистий’ являє собою п. слов., lap- є 
давнім успадкуванням з урал. епохи [TESz II, 723].

Lóverseny tér Lóuverseny téjr [-ről, -n, -re] -  (Ловвершень тийр) -  
‘пл. Іподром’ -  {К2 44} -  1866: ~ [К9] -  площа, що колись була у околи
цях дороги Мукачівської (див. Munkácsi út) поряд з полем Кішуццої- 
рийт (див. Kisutcairét). Тут на розвагу панству влаштовували кінні пе
регони. Нині це вже забудована частина міста.
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Лексема-композит складається з двох компонентів: lóverseny -  
складне слово, де ló (1395) ‘кінь’, давня спадщина з уг. періоду [TESz 
II, 777], verseny (1643) ‘змагання, перегони’, слово невід, походження 
[TESz III, 1122 -  1123], другий елемент словосполучення tér див. Bá- 
botka tér.

Messzelátó Messzelátóu [-ró 1, -n, -ra] -  (Месселатов) -  ‘далекогляд
на’ -  {К2 79} -  гора, що знаходиться поряд з ділянкою Борош-рийт 
(див. Boros-rét), тут була й каменоломня. Часто мешканці міста ходили 
сюди прогулюватися, адже враженням було піднятися на вершину го
ри, звідки відкривалася чудова панорама цілого міста (порів. [Szolnok, 
35; 2/305 Messzilátó-domb]).

Складне слово: messze (1416) ‘далеко’, основне слово mész- являє 
собою давню спадщину з фін.-уг. періоду [TESz II, 906 -  907], látó 
(1211) ‘зрячий’, давнє успадкування з урал. епохи [TESz II, 727].

Nagy-sárok-hegy Nagysárokhegy [-ről, -n, -re] -  (Нодь-шарок-гедь) 
-  ‘велика гора шарок’ -  {К2 45} -  1805: N. Sarok h. [К3], 1863: Nagysa
rok hegy [К8], 1866: Nagysárokhegy [К9] -  гора, “ ...a Beregszász tulajdo
nát képező Sárok erdőbe vezető dűlő út szélén található Benda Kálmán és 
Rétoy Károly lakosok szőlőjének végén. Vele szemben volt a Szúnyog 
hegy.” (...знаходиться на краю польової дороги, що веде до лісу шарок, 
який є власністю Берегова, в кінці виноградника мешканців Кальмана 
Бенди та Кароя Рийтої. Навпроти неї була гора Комарина) [К8].

Словосполучення з трьох членів: nagy (1569) ‘великий’, спір, поход
ження, можливо, давнє успадкування з фін.-уг. періоду [TESz II, 994], да
них стосовно походження слова sárok ми не знайшли, hegy див. Akol-hegy.

Noszi-szigete Noszi szigettye [-ről, -n, -re] -  (Носі-сіґете) -  ‘острів 
Носі’ -  {К2 34} -  ділянка землі, що знаходиться в Ордові з лівого боку 
нинішньої дороги Мукачівської (див. Munkácsi út). Назву Носі дістала 
тому, бо була власністю єврейської людини Носі. Островом же її назвали 
через те, бо вона цілковито відокремлена від поселення, адже її межі утвор
ювала нинішня дорога Мукачівська (див. Munkácsi út), залізнична колія та 
річка Вийрке (див. Vérke folyó).

Топонім складається з двох елементів: Noszi -  прізвище, sziget 
(1863) ‘острів’, п. слово, його основне слово szeg, давнє успадкування з 
уг. періоду, а -/-відіменний суфікс [TESz III, 747].

Pallagos [-ról, -n, -га] -  (Поллоґош) -  ‘вітристе’ -  {К2 32} -  1863: 
Palagos [К8], 1866: Pallagós [К5] -  поле на краю потоку Міц поряд з по
лем Фивийнеш (див. Fövényes) та полем Жомбийкош (див. Zsomhékos). 
Цікавим чином земельна ділянка цілковито охоплюється потоком. Ви-
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глядає наче півострів. Це була вітриста, відкрита для протягів місцина, 
можливо, звідси й наймену- вання (порів. [Szolnok, 29; 1/562 Pallagok]).

Лексема pali (1513) ‘віє’, можливо, звуконаслідувального харак
теру [TESz III, 72].

Sűrűgallya Sürügajja [~’ból, ~ ’ban, ~ ’ba] -  (Шіврівгоййо) -  ‘густе 
гілляччя’ -  [К2 121} -  1866: Sűrű gallya [К9] -  поле, що знаходиться на
впроти поля Остиї-сеґ (див. Asztélyi-szeg) на березі потоку Міц. Повна 
гіллячок ді- лянка тривалий час була не придатна для обробітку, однак 
густе гілляччя викорчували й землю перетворили на родючий ґрунт.

Складне слово: sűrű (1372) ‘густий’ являє собою п. слово, його ос
новне слово звуконаслідувального характеру [TESz III, 633], gally (1611) 
‘вітка, гілка, сук’, слово сл. походження [TESz І, 1023].

Szúnyog-hegy Szúnyog hegy [-ről, -n, -re] -  (Суньоґ-гедь) -  Topa 
комарина’ -  (К2 68} -  1863: Szunyok hegy [K8] -  гора, що знаходиться 
поряд з горою Керек (див. Kerek-hegy). Назву дістала від того, що вве
чері підніматися на неї було неприємно через безліч комарів. Давно це 
була орна земля, а нині це вже забудована частина міста.

Топонім з двох членів: szúnyog (1230) ‘комар’, слово старотур. 
походження [TESz III, 804], hegy див. Akol-hegy.

Végrekettye Véjgrekettye [~'ből, ~'ben, ~'be] -  (Вийґрекеттє) -  
‘крайній вербняк’ -  {К2 132} -  1805: Végre kettye [К3], 1863: ~ [К8] -  по
ле, що знаходиться поряд з дорогою Виноградною (див. Szőlő út) і за
лізничною колією в південній частині міста. Давно тут було повно вер
болозу, який використовувався для плетіння корзин.

Складне слово: vég (1055) ‘кінець, край, окраїна’, спір, походження 
[TESz III, 1104], rekettye (1181) ‘вербняк’, слово пдс. походження [TESz 
III, 371].

Vérke folyó Véjrke fojóu [-bői, -bán, -ba] -  (Вийрке фойов) -  ‘річка 
Вийрке’ -  {К1 20} -  річка, що протікає через місто. Нині вона вже наба
гато менша, ніж була колись давно, а з плином часу русло цілковито 
захарастилося й вже не схоже на сфотографоване на початку XX ст. 
широке річище з чистою водою. За словами наших респондентів, річка 
дістала свою назву від того, що коли турки захопили місто, вони влаш
тували тут таку різню, Що від крові людей річка стала червоною (vér = 
кров).

Топонім з двох членів: Vérke див. Vérke, folyó (1405) ‘річка’, сло
во спір, походження [TESz І, 943 -  944].

Virág-hegy Virághegy [~’ről, ~ ’n, ~ ’re] -  (Віраґ-гедь) -  Topa квіт
кова’ -  {К2 101} -  1805: Virág h. [К3], 1866: Virág hegy [K8] -  гора, що
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знаходиться на схід від міста. Її схили прикрашали різноманітні квіти, 
звідси й найменування (порів. [Somogy, 565; 183/+ Virág hegy]).

Словосполучення: virág (1300) ‘квітка’, результат словорозщеплення 
давньо угорського періоду [TESz III, 1151-1152], hegy див. Akol-hegy.

Zsombékos Zsombékos [-ról, -n, -ra] -  (Жомбийкош) -  ‘купина’ -  
{К2 35} -  1805: Szombókos [К3], 1866: Zsombókos [К9] -  поле, що знахо
диться в західній частині міста поряд із залізничною колією й ділян
кою Голмош-Міц киз (див. Halmos-Micz köz). Чагарникова, купиняста 
ділянка, яку вважали не придатною для землеобробітку. (порів. [So
mogy, 334; 110/98 Zsombékos]).

Лексема zsombékos (1386) ‘купина’, слово невід, походження [TESz 
III, 1224].
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Ködöböcz Natália
Beregszász és környéke földrajzi nevei a magyar nyelvhasználatban

Rezümé

A földrajzi nevek mídtunk és jelenünk fontos részét képezik, így összegyűjtésük 
igen időszerű és fontos feladat. E témakörön belül a legérdekesebbek a külterületi nevek, hi
szen ezek a múlt egyes momentumait hordozzák. A fentebb említett megnevezések az össze
gyűjtött anyag érdekesebb részét alkotják.
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К и д и б и ц  Н а т а л ія

(Ужгород, аспірантка)

Класифікація географічних назв у мовленні 
угорців м. Берегова та його околиць

А. Класифікація топонімів за їх походженням

Люди в ході їх спільного життя переймають одне від одного 
звички, страви, різноманітні речі, спосіб їх використання. Результатом 
цього процесу є й те, що їхня мова змінюється, адже спільнота запози
чує не лише вже згадувані речі, а й слова, що існують в іншій мові. Так 
відбувалося це й з угорським народом й відповідно угорською мовою. 
Переселення народів, сусідські взаємовідносини, політичні впливи -  
все це накладало свій відбиток на угорську мову. При уважному роз
гляді виявляється, що ми використовуємо слова різномовного похо
дження й у нашій розмовній літературній, повсякденній мові. Зібраний 
нами матеріал також показує в цьому відношенні дуже барвисту карти
ну. З огляду на це ми вважали за доцільне подати класифікацію топоні
мів за етимологічним принципом.

1. Власне угорські назви:
1.1. Давня спадщина з уральської епохи та угорського періоду: Hősök 

tere {hős урал. епохи, tér давня спадщина з уг. періоду).
1.2. Одне слово -  давня спадщина з уральської епохи, а інші слова виникли на 

ґрунті угорської мови: Dűlő út {dűlő ґр. угор, м., út урал. епохи), Farak
tár (fa урал. епохи, raktár Гр. угор. м. ), Vasgyár (vas урал. епохи, gyár 
rp. угор. м.).

1.3. Одне слово -  фінно-угорського періоду, а друге -  з уральської епо
хи: Messzelátó (messze фін.-уг. періоду, látó урал. епохи), Nagy út 
(nagy фін.-уг. періоду, út урал. епохи).

1.4. Давня спадщина з угорського періоду та уральської епохи: Hajas- 
nyíres (haj давня спадщина з уг. періоду, nyír урал. епохи).
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1.5. Топошми фшно-угорсъкого походження: Aranyos-hegyek, Csillagos, 
Fagyalos, Kerület, Méhes, Méhes ház, Nagy-Aranyos, Nagy-hegy, Nagy-szilas.

1.6. Одне слово -  з фшно-угорсъкого nepiody, а друге -  давня спадщина з 
угорського nepiody: Hét kerület {hét давня спадщина з уг. перюду, ke
rület фш.-уг. перюду), Köztér {köz фш.-уг. перюду, tér давня спадщи
на з уг. перюду), Lúd-szeg {lúd фш.-уг. пох., szeg давня спадщина з 
уг. перюду).

1.7. Одне слово з фшно-угорсъкого nepiody, а dpyei, що виникли на tpynmi 
угорсько1 моей: Fogas-ér {fog гр. угор, м., ér фш.-уг. перюду), Fogas
hegy (fog гр. угор, м., hegy фш.-уг. перюду).

1.8 .Давня спадщина з угорського nepiody: Fogás.
1.9. Давня спадщина з угорського перюду та топошми, що виникли в 

nepiod оновлення угорсъко1 моей: Vasút tér (vasút пер. онов. угор, м., 
tér давня спадщина з уг. перюду).

1.10. Топошми, що виникли на tpynmiугорсъкогмоей: Csere, Mozi.
1.11 . Топошми, hkí виникчи в nepiod оновлення угорськоч моей: Rendőr

ség, Vasútállomás.

2. Топошми шшомовного походження:
2.1. Топошми латинського походження: Kápolna, Kollégium, Paradi

csom, Posta, Református templom, Rózsás, Zsinagóga.
2.2. Слова слов ’янського i латинського походження: Iskola utca (iskola 

лат. пох., utca сл. пох.).
2.3. Слова ipaucbKozo та чувашсъкого походження: Tejeszőlő (tej i. 

пох., szőlő чув. пох.).
2.4. Топошми ipaucbKozo походження: Teje.
2.5. Топошми слов ’янського походження: Akol, Csizaj, Csizaj utca, Diny- 

nyeföld, Galambos, Gerenda, Görbe utca, Malomkémény, Malom utca, 
Malomka, Mocsár, Pap utca, Pázsit, Rendelő, Szilvás utca.

2.6. Одна лексема слов ’янського, а друга — старотурецького (турець- 
кого) походження: Bikás udvar (bika старотур. пох., udvar сл. пох.), Kecs
kegát (kecske тур. пох., gát сл. пох.).

2.7. Одна лексема слов’янського, а друга -  шмецъкого походження: 
Strand utca (strand hím. пох., utca сл. пох.).

2.8. Топошми шмецъкого походження: Baklilás, Vágóhíd.
2.9. Слова HeeidoMoeo походження: Bocskor, Csiga, Csiggát, Fövényes, 

Hő, Nádas, Ördöngős, Zsombékos.
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3. Змішана група:
3.1. Топоніми, які складаються із слів, які давні спадщини з уральської 

епохи та аланського походження: Fahíd (fa урал. епохи, híd ал. 
пох.), Vashíd (vas урал. епохи, híd ал. пох.).

3.2. Одне слово -  давня спадщина з уральської епохи, а друге чуваш- 
ського походження: Szőlő út (szőlő чув. пох., út урал. епохи).

3.3. Топоніми, які складаються із слів з уральської епохи, та перського 
походження: Vásár út (vásár перс, пох., út урал.епохи).

3.4. Слова старотурецького походження і слова, які давні спадщини з 
уральської епохи: Vízárok (víz урал. епохи, árok старотур. пох.).

3.5. Слова слов’янського походження і слова які давні спадщини від 
уральської епохи: Gerenda-hát (gerenda сл. пох., hát урал. епохи), 
Papnyila (pap сл. пох., nyíl урал. епохи).

3.6. Одне слово -  фінно-угорського походження, а друге -  латинського: 
Varró iskola (varr фін.-уг. періоду, iskola лат. пох.).

3.7. Фінно-угорські слова та слова чувашського походження: Nagy- 
Bocskor (nagy фін.-уг. періоду, becskor чув. пох), Nagy-Hő (nagy 
фін.-уг. періоду, hő чув. пох.), Restek háza (rest чув. пох., ház фін.-уг. 
періоду), Széllyuk (szél чув. пох., lyuk фін.-уг. періоду).

3.8. Одне слово -  фінно-угорського походження, а друге- староту
рецького: Árok-köz (árok старотур. пох., köz фін.-уг. періоду), Borz
lyuk (borz старотур. пох., lyuk фін.-уг. періоду), Kis-Aranyos (kis ста
ротур. пох., arany фін.-уг. періоду), Kis-szilas (kis старотур. пох., szi
tás фін.-уг. періоду), Kis-hegy (kis старотур. пох., hegy фін.-уг. періо
ду), Nagy-szilas (nagy старотур. пох., szilas фін.-уг. періоду), Szú
nyog-hegy (szúnyog старотур. пох., hegy фін.-уг. періоду).

3.9. Одне слово -  фінно-угорського періоду, а друге -  слов ’янського по
ходження: Akol-hegy (akol сл. пох., hegy фін.-уг. періоду), Arany Ka
lász (arany фін.-уг. періоду, kalász сл. пох), Hágcsó (hág фін.-уг. пе
ріоду, cső сл. пох.), Kórház (kór сл. пох., ház фін.-уг. періоду), Méhes 
palota (méh фін.-уг. періоду, palota сл. пох.).

3.10. Давня спадщина з угорського періоду та слова латинського похо
дження: Templom tér (templom лат. пох., tér давня спадщина з уг. пе
ріоду).

3.11. Слова слов ’янського походження і давні спадщини з угорського 
періоду: Dereka-szeg (dereka сл. пох., szeg давня спадщина з уг. пе
ріоду), Macskadomb (macska сл. пох., domb давня спадщина з уг. пе
ріоду), Széna tér (széna сл. пох., tér давня спадщина з уг. періоду).
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3.12. Одна лексема -  старотурецького походження, а друга -  давня 
спадщина з угорського nepiody. Kis-mezö (kis старотур. пох., mező дав
ня спадщина з уг. перюду), Sallónyomás (sállá старотур. пох., nyomás 
давня спадщина з уг. перюду).

3.13. Давня спадщина з угорського nepiody, а друга -  шмецького похо
дження: Hajnal stadion (hajnal давня спадщина з уг. перюду, stadion 
hím. пох.).

3.14. Давня спадщина з угорського nepiody, а друга — талшсъкого по
ходження: Piactér (piac ít. пох., tér давня спадщина з уг. перюду)

3.15. Давня спадщина з угорського nepiody, а друга -  перського похо
дження: Vásár tér (vásár перс, пох., tér давня спадщина з уг. перюду).

3.16. Одна лексема слов янського походження, а друга виникла на tpymii 
угорсъкоХ моей: Gyár utca (gyár Гр. угор. м. utca сл. пох.), Mozi utca 
(mozi гр. угор, м., utca сл. пох.), Művészet utca (művészet Гр. угор, м., 
utca сл. пох.), Önkéntesek utca (önkéntes гр. угор, м., utca сл. пох.), 
Vasút utca (vasút Гр. угор, м., utca сл. пох.).

3.17. Слова латинського походження та слова, яю виниклиу nepiod онов- 
лення угорсъког моей: Állami óvoda (állam пер. онов. угор, м., óvoda 
лат. пох.), Zeneiskola (zene пер. онов. угор, м., iskola лат. пох.).

Б. Словотв1рна класифжащя географ1чних назв

31браний нами на дослщжуваний територп топожм1чний матер1ал е 
багатим, розма'Гтим як у плат його походження, так i за мотиващею 
виникнення цих географ1чних назв. Дуже цкава характеристика цього 
матер1алу i з боку морфолопчно!' класифкацп: це можуть бути одноко- 
реневг складж i складен! назви, яю ускладнеж р1зними морфемами. За 
щею класифкащею видшяемо:

1. Топошми, утвореш вщ загальних ímch
1.1. Одночленж географ1чж назви
1.1.1. ПросН слова: Akol, Archívum, Bocskor, Burkus, Csere, Csiga Csó

ka, Gerenda, Hangya, Hó, Inkubátor, Ispotály, Kalmar, Kápolna, Kollé
gium, Kukja, Liget, Mocsár, Mozi, Paradicsom, Pázsit, Posta, Rigó, Ri- 
vaj, Zsinagóga.

1.1.2. Суфксальж слова:
a) ÍMeHHi слова, утвореш за допомогою номшативних су фише: Mogyorós 

(mogyoró коршь + -s номиативний суфкс), Rózsás (rózsa коршь + -.v но- 
мтативний суфкс), Darvas (darv корть  + -(a) s номшативний суфкс),
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Farkas (fark коршь + (a) s номшативний суфкс), Nádas (nád коршь + - (a) s 
номшативний суфкс), Csigás (csiga коршь + -ás номшативний су
ф кс), Fogás (fog коршь + -ás номшативний суфкс), Irtás (irt коршь + -ás 
номшативний суфкс), Fövényes (fövény коршь + -(e) 5 номшативний 
суфкс), Méhes (méh коршь + -(e) s номшативний суфкс), Aranyos 
(arany KopiHb + -(о) s номшативний суфкс), Csillagos (csillag коршь + -(o).s' 
номшативний суфкс). Galambos (galamb коршь + -(о) s номшативний 
суфкс), Lapos (lap коршь + -(о) s номшативний суфкс), Pallagos (pal
lag коршь + -(о) s номшативний суфкс), Rongyos (rongy коршь + (о) s 
номшативний суфкс), Zsombékos (zsombék коршь + -(о) s номшатив
ний суфкс), Fagyalos (fagy коршь + -(а) / + (о) s номшативш суфкси), 
Tágasos (tág коршь + -(a) s + -(о) s номшативш суфкси), Ereszvény 
(eresz коршь + -vény номшативний суфкс), Malomka (malom коршь + -ka 
номшативний суфкс), Vérke (vér коршь + -ke номшативний суфкс).

б) diecjiieni слова, утвореш за допомогою номтативних су finde: Csepege 
(csepeg KopiHb + -е номшативний суфкс), Csepegő (csepeg коршь + -о но- 
мшатив них суфкс), Járó (jár коршь + -о номшативний суфкс), Kerület 
(kerül KopiHb + -(e) t номшативний суфкс), Mosó (mos коршь + -ó но
мшативний суфкс), Ordító (ordít коршь + -ó номшативний суфкс).

1.2. Багаточленш географ1чш назви
1.2.1. Складш слова:
□ Двокомпонентш складш слова:
а) складш слова, що складаються з двох кореневих с nie:

-  означалъш композиты: Bányatelep, Borkút, Borzlyuk, Dinnyeföld, Disz
kért, Dög tér, Fahíd, Gőzmalom, Kecskegát, Kórház, Köztér, Különtanya, Ma
lomkémény, Mogyoróbokor, Paptag, Piactér, Pionírház, Pipanyak, Rókalyuk, 
Sporttér, Széllyuk, Szentföld, Vasgyár, Vashíd, Végrekettye, Villanytelep, 
Vízárok, Zeneiskola.

б) перше eidMiiitoeane слово, а друге -  кореневе:
-  означалъш композиты: Kerülettanya, Pallósor, Sárosdiakor, Tejeszölő, 
Vágóhíd.

в) перше кореневе слово, а друге -  в1дмтюване:
-  dodamKoei композиты: Kenderáztató, Szeszfőző.
-  означалън1 композиты: Bakfüles, Baklilás, Fiatalfüzes, Gyógyfürdő, 
Kertalja, Köztemető, Mácsháza, Mezőalja, Papnyila, Rendőrség, Salló- 
nyomás, Sportkomplexum, Sportszálló, Sűrűgallya.

г) обидва слова в1дмтюват:
-  обставинш композиты: Tórafüggő.
-  означалъш композиты: Bikásjáró, Hajasnyíres, Magasuraság.
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□ Трикомпонентш складш слова: Faraktár,Vasútállomás.
1.2.2. Словосполучення:
□ Двокомпонентн1 словосполучення:
а) перша i друга складовi частини npocmi чи npocmi noxidni слова:

-  hkícho  -  означальш словосполучення: Akol-hegy, Állami óvoda, Alsó-
Akol, Alsó-csillagos, Alsó sor, Arany Kalász, Aranyos-hegyek, Ardai 
pince, Ardai-tó, Arhitektor utca, Árok-köz, Asztélyi-szeg, Bábotka-rét, 
Bábotka tér, Bábotka torok, Bábotka udvar, Bábotka utca, Barátság szál
loda, Béke utca, Bikás udvar, Boros-rét, Bucsi-tó, Búcsúi utca, Csendes 
utca, Csiga-palló, Csiga-szug, Csiga-zug, Csák-mezö, Csipás forrás, Csi- 
zaj utca, Dédai út, Dűlő út, Építkezők utca, Erdő utca, Farok-hát, Fehér 
Ház, Felső-Akol, Felső-csillagos, Felső-Rigó, Fészer utca, Fogas-ér, Für
dő kert, Fogas-hegy, Gerenda-hát, Görbe utca, Gyár utca, Hágcsó-hegy, 
Hajnal stadion, Hosszú-hegy, Hungária szálló, IQúság utca, Iskola utca, 
Jánosi makkos, Jánosi völgy, Járási Tanács, Kerek-hegy, Kerülő-hegy, 
Keskeny utca, Kigyósi út, Kis-Aranyos, Kis-Bocskor, Kis-erdő, Kis-hegy, 
Kis-mező, Kis-Rigó, Kis-sarok, Kis-szilas, Kis-telek, Kukja bánya, Lan- 
gaj-tó, Lúd-szeg, Macsolai lapos, Kijevi utca, Kis-Viski, Macska-domb, 
Macsolai út, Malom-mező, Malom utca. Mező-hegy, Mozi utca, Munkácsi 
út, Munkás utca, Muzsalyi út, Művészet utca, Nádas utca, Nagy-Aranyos, 
Nagy-Bocskor, Nagy-csonkás, Nagy-erdő, Nagy-hegy, Nagy-Hő, Nagy- 
Kiski, Nagy-mező, Nagy-muzsalyi, Nagy-szilas, Nagy út, Nagy-Viski, 
Nap utca, Oroszlán fogadó. Önkéntesek utca, Palló-hát, Pap utca, Pravo
szláv templom, Pro- menád kert, Református püspökség, Református te
mető, Református templom. Régi fürdő, Royal szálloda, Salas-tó, Sárok- 
erdő. Strand utca, Száraz-Micz, Szarka-hegy, Széna tér, Szilvái utca, 
Szilvás utca, Szovhoz utca, Szőlő út, Szúnyog-hegy, Templom tér, Terv 
utca, Ungvári utca. Varró iskola, Vásár tér, Vásár út, Veres-hegy, Vérke 
folyó, Vérke-patak, Vidám utca, Virág-hegy Verhovinai utca, Zaporizsjei 
utca, Zsidó fürdő, Zsidó temető.

-  npuceiÜHo -  означальш словосполучення: Aranyos alja, Csepegő kör
nyéke, Csere alja, Dereka-hegy, Dereka-szeg, Dereka-zug, Hősök tere, 
Restek háza.

-  KinbKicHo -  означальш словосполучення: Hét kerület.
б) перший компонент -  складне слово, другий -  просте:

— слова Í3 значениям обставини мшця: Beregmegyei Kaszinó, Bereg- 
vidéki Múzeum.

- hkícho -  означапьнг. Akácfa utca, Akasztó fa utca, Bogárhátú ház, Borzlyuk 
kanyon, Galambszerü dűlő, Gőzmalom udvar, Hegyalja utca, Kiserdő ut
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ca, Kisutcai-rét, Kórház udvar, Különtanya utca, Langajtó-rét, Malom
kő bánya, Mindszent utca, Nagyköz utca, Rozsoskert utca, Szentföld 
utca, Szőlőhegy utca, Távközlési Vállalat, Testnevelés utca, Vadtelep 
utca, Vámház utca, Vásárát kert, Vasút tér, Vasút utca.

-  npuceiÜHO -  означалът словосполучення: Bakfules környéke, Diny- 
nyeföld sora Dombszőlő alja, Hőkapu alja, Vadászház udvara.

в) перший компонент -  npocme слово, а другий -  складне слово:
-якш но -  означалът словосполучення: Állami borpince, Bábotka fais

kola, Böllér sírkert, Döllér sírkert, Geológus sugárút, Járási Könyvtár, 
Kaolin raktár, Katonai nyilvántartó, Macsolai útköz, Munkácsi útköz, 
Művelődési Központ, Nagy gőzmalom, Szarka-hegyalja, Szúnyog- 
hegyalja, Új téglagyár, Városi közfürdő, Volt Megyeháza, Volt Tör
vényszék, Zsidó imaház.

— npuceimo -  означалът словосполучення: Kis-hegyalja.
г) oôudei auiadoei частини -  складт слова:

— якшно -  означалът словосполучення: Beregszászi Szovhozüzem,
Újvárosi kertekalja.
□ Трикомпонентш словосполучення:
а) yci три cmiadoei частини -  npocmi чи npocmi noxidui слова: Alsó kert 

utca, Bánya-hegyi szőlő, Borzs gróf utca, Bulgárt kert utca, Csiga-szug ut
ca, Egyes számú iskola. Egyes számú óvoda, Görög katolikus templom, 
Halmos-Micz köz, Hármas számú iskola, Hatos számú iskola. Hetes számú 
iskola. Két sánc köz, Két út köz, Kettes számú iskola, Kis-erdő alja, Kis- 
hosszú-hegy, Május elseje utca, Március nyolcadika utca, Nagy-hegyi bá
nya, Nagy-hegyi-erdő, Nagy-hegyi lelátó, Nagy-hosszú-hegy, Nagy-kubik 
gödör, Nagy-sárok-hegy, Négyes számú iskola, Nyolcas számú iskola, Öt
ös számú iskola, Római katolikus temető, Római katolikus templom, Sürü- 
Micz köz, Temetőbe vezető út, Tilalmas Csere-erdő, Új lakók utca, Új part 
utca, Új piac utca, Új világ utca.

б) перший компонент -  складне слово, другий i mpemiüi -  npocmi слова: 
Beregszászi Irgalmas Ház, Beregszászi Művészeti Iskola, Tölgyfába vésett 
kereszt.

в) nepuii два компоненти -  npocmi слова, a mpemiù -  складне слово: 
Arany Páva étterem, Dereka-szeg bányatelep, Kereszttel megjelölt tölgyfa, 
Kettes számú téglagyár, Magyar Királyi Kincstár.

2. TonoHÍMii, утвореш вщ власних 1мен
2.1. пр'ввище i ím’h: Arany János út, Bakó Gábor utca, Bartók Béla utca, 

Bem József út, Beregszászi Nagy Pál utca, Esze Tamás utca, Géléi Kato-
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na István utca, Győri Dezső utca, Hartmann Fülöp és fia rum- és likőr
gyár, Illés Béla utca, Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház, Linner Ber
talan utca, Második Rákóczi Ferenc tér, Olga Kobeljánszka utca, Pál 
Győző kastélya, Winkler József téglagyárának kéménye, Zalka Máté Kö
zépiskola.

2.2. npÍ3Buige: Andrássy út, Batthyányi út, Bercsényi utca, Bethlen kastély, 
Bethlen utca, Bolugyánszkij utca, Liszenko utca, Lomonoszov utca, Ló- 
nyay utca, Lucskai utca, Méhes ház, Méhes palota, Mikes utca, Nemes- 
né-féle dűlő, Német-féle gőzmalom, Noszi-szigete, Szuvorov utca, Tele- 
ky utca, Tinódi utca, Tolsztoj utca, Turgenyev utca, Vörösmarty utca, 
Weisz testvérek szeszgyára, Werbőczy tér, Wesselényi utca, Winkler tég
lagyár, Winkler-féle gyár.

2.3. í m’h: Alsó-Mózes, Árpád utca. Attila út, Dávidfalva, Erzsébet malom, 
Felső-Mózes, Flórián utca, Mihók utca.

Ködöböcz Natália
Beregszász és környéke földrajzi neveinek csoportosítása 

a magyar nyelhasználatban 
Rezümé

A földrajzi nevek nyelvünk igen érdekes és fontos részét képezik. Csoportosításuk 
és rendszerezésük fontos és időszerű feladat. Az általunk összegyűjtött neveket több szem
pont szerint kategorizáltuk. E cikkben ezekből adunk ízelítőt. A topon imákat alkotó elemek 
eredete szerint, és strukturális szempont alapján e kategóriákat alakítottunk ki.
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K o v á c s  P é t e r

(Ungvár)

Az Ungvár környéki településnevek előfordulásai 
és magyarázatai az ismert történeti és névtani 

szakirodalomban 
Radvánc

Radvánc ’ település Ungvártól délkeletre’. 1214:? Rodvan et Roduan, 
terra ( Fejér, III.1., 158); 1280:? Raduan vocatam (uo.,V.3., 17); 1291:? 
Radvan -  harasta virgultum (uo., VI.,1., 148); 1363: Raduanh; 1414: Rado- 
vanh (Філіп, 5); 1427: Radwancz', 1457: Radwancz (Csánki, I., 397); 1773: 
Radváncz [Radvánki ]  (Hnt., 286); 1784: Terreni Radvancziensis mixti (S 
11 kam.tk.№ 1014); 1785: Radwancz (S 11 kam.tk.№1014); 1785/86: Rad- 
vanczer Felder (S 11 kam.tk.№ 1711); 1786: Radvanczer Anbaw, Radvaczer 
Capdlen (S 12 Htt.tk.div.XIII.№ 63); 1790: Radváncz (S 11 kam.tk.№ 
1433/4); 1796: Radváncz (Vályi, II., 167); 1801: Radvanczer Terrein (S 11 
kam.tk.№ 1480/2); 1829: Radváncz /Radvánki/ (Shem. Munkács., 84); 
1829-66: ~ IRadvánkal (BHI HdtT XLV. 39); 1837: Radváncz (Fényes, 
M.Orsz. III., 373); 1851: Radváncz (Schem. Szathm., 85); 1863: Radvancz 
(KMÁL 125/1/1112); 1863: Radváncz (Egyetemes Kath. Egyh. Névtár, 
367); 1863: Radváncz /Radvánkiy (Hnt., 668); 1868: Radvancz (KMÁL 
125/1/3925); 1869: Radváncz (KHM KH-22496/Apx.-10705); 1873: 
Radvány (Hnt., 623); 1874: Radváncz (Schem. Szathm., 106); 1877: ~ (Hnt., 
723); 1877-84: ~ (BHI HdtT., B.XV.a.39. 4568 K); 1888: Radváncz (Hnt., 
591); 1896: Radváncz (Ung m. kzg.tk); 1903: Radváncz (KHM 270 /: 8442: / 
Sz/1903 kgy/Apx.-4288); 1906: Radváncz (Forszter, 960); 1907: Radváncz 
(Schem. Szathm., 89); 1913: Radváncz (Hnt., 1077); 1917: Radváncz 
(Mo.czím-és névtára, 176); 1920-38: Radvanka (Hadt. Térk., B.IX.a.397 
4568/4); 1924: Radvancz /Радванка/ (Еоджега, 99); 1927: Radvanka (Ka- 
teszt.tk.másolat, Gerény); 1928: ~ (Plán Hlávního Mesta Uzhorodu); 1929: 
Radvanka -  Радванка (Petrov, 63); 1937: ~ (Hnt., 96); 1941: ~ /Radvanka/ 
(Hnt., 187); 1944: ~ (Hnt., 489); 1944 -  tői hivatalosan Радванка.
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A településre vonatkozó első teljesen megbízható adat egy 1427-es 
adójegyzékből való, ahol neve Radwancz formában (Csánki, I., 397; Ung 
m., 190), a Radwánczi-család tulajdonaként szerepel. A XVI. században több 
nemesi család birtokolja. 1543-ban Rátky Imre és Bácsmegyey Dénes há
rom adózó portáján kívül három zsellércsalád van említve a település népes
ségeként. 1552-ben a falu már két másik nemes tulajdona: Radvánczi 
Ambrusé és Demeky Lukácsé (Csíkvári, 190). 1556-ban a falu egyik portája 
leégett. 1582-ben Minajy Mátyás, Budaházy Kristóf és Mátyóczy Ferenc 
bírja, lakossága ekkor 4 jobbágy és 8 zsellér (uo.,190). 1599-ben tizenegy 
házból áll. Az 1550-től 1705-ig terjedő időszakban az írott források a 
következő személyeket említik a faluval összefüggésben: Zágori Zabó (Sza
bó) Balázs, Cseh Borbála és Gergely, Dobronyi Ferenc, Minajy János, Bor
nemissza András és Pál, Taál András, Budaházy Erzsébet, Nagy András, Li- 
teráti Mihály, Dacsó János, Bodó Ferenc, Huszár Ferenc, Ötvös Ferenc, 
Torma Erzsébet, Pankotay Judit (OLnin,5).

Egy 1560-ból származó szerződés értelmében Radvánczi Ambrus bér
be adja egy telkét négy hold földdel az Aranyos nevű szántóban Deme Lu
kácsnak (uo.,6). 1696-ban 2 - 2  jobbágy illetve zsellércsalád, 1715-ben 5 
jobbágycsalád a népessége. Egy 1715-re datált perirat szerint ifj. Gyöngyösi 
István és Szomolay István áll vitában egymással a radvánci földekért /az utóbbi 
elmaradt bérletfizetéséért 60 forintot köteles fizetni Gergely napig / (Поэт, 10).

1796-ban írja róla Vályi András: „Radváncz orosz falu Ungvár Várm.- 
ben, földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok és ó hitüek, fekszik 
Ungvárhoz közel, mellynek filiája, határja jó termő, vagyonnyai jelesek és 
külömbfélék, első osztálybéli (Vályi,fi., 167). Rutén lakossága -  legalábbis 
a magyar nyelvű források szerint -  csak 1750 után települt be (Ung m., 
190). А XVIII. században Barkóczy János földesúr tulajdona. 1828 -  ban 
108 udvarán 472 ember élt (uo., 191). Fényes Elek ilyennek látta 1837 -  
ben: „Orosz -  magyar -  tót f. Ungvárhoz 1/4 mföldnyire. 125 romai, 130 
görög kath., 83 ref., 138 zsidó lakja. Görög kath. paroch. Templom. Sző
lőhegy. Erdő. F.U. a’ kamara, Horváth, Gulácsy, Ghilány,’s m.”( Fényes, 
M.Orsz.III., 373). 1839-ben lakosságának mutatói a fentivel megegyezők 
(Ung m., 191). Fényes Elek az 1851-ben megjelenő Magyarország geogra- 
phiai szótárának II. kötetében ugyanilyen adatokat hoz nyilvánosságra (183.o.).

Szent Johanna nevét viselő görög katolikus temploma 1751-ben épült 
(Shem. Munkács., 184). Eredetileg zsindellyel fedett fatemplom volt, kőol
tárral (Гаджега, 99-100). Az 1873. évi helységnévtárban a település neve 
Radvány (1075.o.), s a daróci járás részét képező falu 105 lakóházában 808 
ember él. Területe ekkor a hozzá tartozó Bolotina vagy Aranyalja nevű
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pusztával együtt 449 k.hold. 1877-ben már Radváncként szerepel 450 
k.holdnyi területtel (Hnt., 723). Tizenegy évvel később 167 lakóháza és 
1360 lakosa van (Hnt. 1888, 1077). Újabb tíz év múlva immár az ungvári já 
rás része 456 k.holdnyi területtel de csupán 883 lakossal (Hnt.1898, 591). 
1900-ban 511 görög katolikus és 323 zsidó lakja. Ekkor Radváncot és Ge- 
rényt az Ungvári Királyi Állami Erdészet tulajdonában lévő jelentős erdőség 
határolja, melyet 1869-ben térképeztek föl részletesen (KHM fondállomá- 
nya, ф - 4189). 1929-ben Petrov professzor három utcanevet jegyez föl a te
lepülésen. Ezek: Тиха /Csendes/, Церковна /Templom/, Польна /Mező/ 
(Petrov, 63). A csehszlovák fennhatóság alatt több impozáns lakónegyede 
épült. A XX. század 40-es éveiig önálló településként funkcionált. Tudjuk 
azonban, hogy az Ungvári Magisztrátus néhány tagja már 1927-ben szerette 
volna a városhoz csatolni. De ekkor más, fontosabb problémák miatt a ja
vaslat lekerült a testület napirendjéről (Omin, 10).

1940-ben Radvánc területe 1016 k.hold volt. Lakóinak száma 5304 fö, 
akik közül 3356 magyar, 42 német, 327 szlovák, 1156 rutén, 414 egyéb (eb
ből 212 jiddis -  zsidó anyanyelvű). Vallás szerint: 1293 római katolikus, 
2158 görög katolikus, 397 református, 21 evangélikus, 36 görögkeleti, 1402 
izraelita, 2 egyéb felekezetű. Lakosai őstermelésből élnek, de előfordul kö
zöttük bányász, iparos, kereskedő is. Lakóházainak száma ekkor 1016, gö
rögkatolikus és izraelita temploma van. Tanügyeit egy állami kisdedóvó és 
két állami népiskola látja el. Gyári üzeme egy kőbánya (Csíkvári, 191).

A település népességének további mutatói a Hnt.-k alapján: 1863: 
669; 1913: 1360; 1937: 5304, 1940-től a város részeként szerepel önálló 
statisztikai mutatók nélkül.

Ungvárral történő egyesítésének ideje bizonytalan. Mező András az 
1944 évi helységnévtár adataira hivatkozva 1940-re teszi (Mező, 403). Bo- 
rovszky Samu 1941-ben megjelent tanulmányában ezt írja: „ Mióta a szom
szédos Radvánc községet Ungvárhoz csatolták, a szoc. helyzet rosszabbo
dott. Ugyanis e község volt a cseh megszállás alatt a város nyomortelepe. 
Rengeteg ott a munkás, napszámos, cigány, akik foglalkoztatása és ellátása 
gondot okoz ” /vagyis 1941-ben már a város része/ ( Magyar városok. 467). 
Gyalay Mihály még az egyesítés pontos idejét is közli: „1940. máj. 15-én 
Radvány és Gerény ksg. Gerény -  tp. része a városhoz csatolva ” (Gyalay, 
844). Ennek ellenére Fülöp Lajos véleménye az (több adatközlőm ugyanígy 
emlékszik), hogy valójában a falut csak 1944-ben vagy 46-ban egyesítették 
a várossal, amikor Kárpátalja az USZSZK részévé vált, illetve annak tagja 
volt már Kárpátontúli terület néven (Фипп, 15).
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Érdekes, hogy a magyar források Borovszky könyvén kívül sehol nem 
tesznek említést a helyi cigányságról. Ugyanakkor egy 1691-ben készült 
szláv nyelvű dokumentum Ungvár akkori tíz utcája közül az egyiket Cigány 
utcának nevezi. Irányát tekintve ez az utca Radvánc felé vezetett. Az irat ke
letkezésekor mintegy 20 sátor állt itt. A cigányoknak saját bírájuk (vajdájuk) 
volt, és saját törvényeik szerint élhettek. Egyébként a vár felújításához szük
séges vályog készítése volt a feladatuk.

A település legnagyobb nevezetessége nem a több száz éves templom, 
hanem a Gyöngyösi -  kúria. Itt, a mai Gyöngyösi utca 8 alatt született a ma
gyar barokk irodalom jeles képviselője, Gyöngyösi István költő. A kastély a 
XVI. sz. végén, vagy a XVII. század elején épült. Főhomlokzatát a múlt szá
zad végén ekliktikus stílusban átalakították. 1908-ban a költő tiszteletére 
emléktáblát helyeztek el az épület falán. Ma egyik felében postahivatal mű
ködik, másikban néhány család él. Hírek szerint azonban az ungvári végre
hajtó szervek az UMSZ (Ungvidéki Magyarok Szövetsége) kezdeményezé
sére komolyan fontolóra vette teljes fölújítását és emlékmúzeummá alakítását.

Radváncnak ma húsznál több utcája, óvodái, középiskolája, négy 
szakiskolája, sok kisüzeme van. Bár közigazgatásilag Ungvárhoz tartozik 
ugyan, a környékbeli és helyi lakosok eredeti nevén emlegetik. Ez minden 
bizonnyal puszta személynévből alakult magyar névadással. Az alapjául 
szolgáló személynév azonban szláv eredetű (FNESZ, 228); Melich: „ A 
Radvány nevű helynevek a pogánkori szláv Radomir, Rado-gart stb. Sze
mélynév becéző Radoan formájából valók ” (Mező, 148).
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ського окружного суду м. Ужгород.. 1860-1944 

КНМ 270/:8442:/Sz /1903 kgy /Арх.-4288)

Ковач Петер
Варіантні назви сіл Ужгородського району в історичній та топоні

мічній літературі. Радванка.
Резюме

Топоніміка містить важливу інформацію про побут населення, його історію та 
культуру. Пошукувач проаналізував фонетичні та морфологічні варіанти топоніма 
Радванка. Широко залучений до роботи архівний матеріал різних юридичних доку
ментів, писемних пам'яток та історичних словників.



Az Ungvár környéki településnevek előfordulásai 
és magyarázatai az ismert történeti és névtani 

szakirodalomban 
Alsódomonya

Alsódomonya -  ’település Ungvártól északkeletre’. 1412: Damonya. 
Alsodomonya. 1427: Alsowdamanya (Csánki I., 390); 1631: alsódomonya 
(Hodinka, 16); 1631: a Domonyafelé eöregh rét... (Hodinka, 16); 1691: a 
Domonya felé levő mezőn (Hodinka, 20); 1723-1918: Domanice, Domani- 
cze, Domonicze, Domanince, Domaninci, Domaninecz, Домовница, Nizsnyi 
Dománinci, Alsó-Domonya (Gyalay, 330); 1773: Alsó-Domonya. Pagus 
Ruthenica (Hnt., 287); 1790: Alsó-Domonya (SÍI Kam.térk.№ 1433/3);
1796: Domonya. Alsó Domonya. Onokovecza (Vályi I., 510); 1801: Alsó 
Domonyaer Terrein/Alsó Domonyaer Wiesen (S ÍI Kam.térk.№ 1840/2). 
1827: Domonya (SÍI Kam.tértk.№ 1563/2); 1829: Domonya-Also IDomá- 
nincil (Schem. Munkács., 182); 1829-66: Alsó Domonya/Domaninec (Hadt. 
Térk. XLV. 39); 1837: Alsó-Domonya (Fényes, M. Orsz.III., 376); 1839: Al
só Domonya (SÍ2 Htt.térk.div.XlX. № 145); 1851: Alsó Domonya (Schem. 
Szathm., 77); 1851: Domonya/Alsó/ (Fényes, MoGSz. I., 275); 1863-4: ~ 
(Egyetemes Kath. Egyh. Névtár, 367); 1863: Alsó-Domonya [Doma- 
niczeJiUnt., 126); 1868: Alsó-Domonya (Schem. Szathm., 73); 1872-1884: 
~ /Nzs. Domaninci/ (Hadt.Térk.B.XV.a. 40. 4569Ny.); 1873: Domonya 
(Alsó) /Domaninci/ (Hnt, 293); 1874: Alsó-Domonya (Schem. Szathm., 97); 
1 877: Domonya (Alsó) /Domaninci/ (Hnt., 206); 1888: Alsó-Domonya (Hnt., 
203); 1896: Domonya (Ung Megye Közig. Térképe); 1898: Alsó-Domonya 
(Hnt., 13); 1900: Alsó-Domonya (Mező, 22); 1903: Alsóháza (KMÁL Apx. 
4288; Mező, 22); 1913: Alsó-Domonya (Hnt, 331); 1917: ~ (Mo. czím-és 
névtára, 176); 1924: Доманинцъ /Domonya/ (Еаджега, 64); 1920-38: Do
manince (Hadt.Térk. B.IX.a. 397 4569/3); 1929: Domanincy-Доманинцы 
(Petrov, 58); 1936: Domenince Юоманинцъ/ (Zeme Podkarpatoruska);

Kovács Péter
(Ungvár)
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1941: ~ (Csonka Hnt., 32); 1944: ~ (Hnt., 126). 1944-től hivatalosan Дома-
HUHlfi.

A két Domonyáról sajnos igen kevés írásos információval rendelkezünk.
Alsódomonya írott forrásokban 1412-től fordul elő. 1427-ben 26 jobb

ágyportából álló település volt (Csánki I., 390). Az 1773-as helységnévtár
ban görög katolikus rutén lakosságú faluként szerepel (Hnt., 287). Vályi 
András 1796-ban így jellemezte: „Alsó Domonya. Onokovecza. Magyar és 
tót falu Ungvár Vármegyében, földes Ura a’ Királyi Kamara, lakosai katoli
kusok és ó hitűek, fekszik az Ung vize partján Ungvártól mintegy fél mér- 
földnyire. Szántó földgye nem sok, de mivel őszi, mind tavaszi vetésekhez 
igen alkalmatos, bora majd hasonló az Ungvári borokhoz, nevezetes vagyo- 
naira nézve első Osztálybéli” (Vályi I., 510). Leírásakor a szerző tévedésből 
Alsódomonyát nevezi Onokoveczának. 1837-ben Fényes Elek statisztikus 
ilyennek látta: „Alsó Domonya, orosz f. Ungvárhoz '/2  órányira: 28 romai, 
483 görög kath., 14 zsidó lak. Görög kath paroch. templom. F.U. a’ kamara 
(Fényes, M.Orsz. III., 376). Az 1851-ben készült Magyarország geographiai 
szótárában a fentiekkel egyező adatokat sorol fel (Fényes, MoGSz, I., 275). 
Görög katolikus lakói 1785 óta gyakorolhatják helyben vallásukat (Sehern. 
Munkács., 182); 1863-ban 59 római katolikus lakosa volt (Egyetemes Kath. 
Egyházi Névtár, 367).

1903-ban az Országos Községi Törzskönyvbizottság a település hiva
talos neveként Alsódomonyá-t jelölte meg. A megyei törvényhatósági gyű
lés viszont tótos hangzása miatt feltétlenül magyarítani szerette volna ezt a 
nevet. A testület még ugyanebben az évben fellebbezést nyújtott be a Törzs
könyvbizottság határozata ellen, melyben a község számára az Alsóháza ne
vet javasolta (utótagjának jelentése alapján). 1904-es határozatában a Bizott
ság elutasította a kérelmet. Indoklása értelmében a kért névváltoztatás szük
ségtelen, mert a település neve így is magyaros hangzású, az Alsó pedig kü
lönben sem lehet birtokos jelző a név előtagjában (Mező, 22).
Alsódomonya területének, népességének módosulásai a helységnévtárak 
adatainak tükrében:
Évszám Terület (kat.hold) Lakóházak száma Népesség Forrás
1863 - - 581 Hnt., 126
1873 2231 115 861 Hnt., 293
1877 2231 115 861 Hnt., 206
1888 2036 113 820 Hnt., 203
1898 2063 127 865 Hnt., 13
1913 2036 178 1075 Hnt., 331
1940 - - 1278 Hnt., 8
1941 2021 — 1290 Hnt., 105
1944 2021 305 1296 Hnt., 126
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1967-től Ungvár része mikr. Domaninci néven. Ma tíznél több utcája,
középiskolája, művelődési háza van. Területén kis- és vegyesvállalatok mű
ködnek. Bár közigazgatásilag a városhoz tartozik, lakosai a mai napig do-
monyaiaknak nevezik magukat.
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Christi, 1851, 1868, 1874
Térképek, dokumentumok
KMÁL (Kárpátaljai Megyei Állami Levéltár)
Ф 125, on 1, справа № 3925. 1868 г. (17 ст.)

BHI HdtT (Budapesti Hadtörténeti Intézet Hadtudományi Térképtár)
BHI HdtT XLV. 39. A II. Katonai felmérés áttekintő térképe ( 1829-1866)

BHI HdtT B.XV.a. 39-4568 K; Ny A III. katonai felmérés (1872 -  1884) 1 -  50 000 
léptékű topográfiai térképe.

BHI HdtT В IX.a. 397. 4568/1,2,3,4 1920-1938.
Hadt.Térk. B.IX.a. 397 4569/3 А III. katonai felmérés (1872 -  1884) 1 -  50000 léptékű 

topográfiai térképe.
MÓL (Magyar Országos Leváltár)
SU Kam. térk. № 1014 Planum remonstrans Partem Oppidi Regio Caalis Ungh- 

vár... 1784. 1785.
SÍI Kam.térk.JV» 1433/3 Mappa Situationis, Remonstrans decursum Fluvii Ungh In vicini- 

tate Regio -  Cameralis Oppidi Unghvár. 1790 
SÍI Kam.térk.JV» 1480/2 Grundriß Die neüangertanege Schneid -  Mühle in den Kőnigl 

Caal Markt Unghvár Varßtellend. 1801.
S12 Htt.térk.div.XIX. № 145... 1839
SÍI Kam.tértk.JV” 1563/2 Cars Terreni Regii Caalis Oppidi Unghvár, sagnanted verő plaga 

Kadubetz. 1827.
KMÁL, ApxiBHa довщка В документах поземельно-книжного в i шилу Ужгородського 

окружного суду м. Ужгород.. 1860-1944

Ковач Петер
BapiaHTHÍ назви сш Ужгородського району в icTopiiHHut та 

TonoHÍMÍ4HÍfl лггературь Домашний 
Резюме

Достдження tohohímíb у nauii д т  е надзвичайно важливою i актуальною лшг- 
вютичною проблемою. Першочергова мета збору -  врятувати вщ забуття назви, гцо 
живуть i сьогодш у mobí найстаршого поколшня. У данш робот! автор 3Í6paB та про- 
анал1зував значний мате pi ал, що стосуеться назви села Доманинцг Доел i див вживан
ия угорських TonoHÍMÍB у ïx тюному взаемозв'язку з топошмами контактуючих мов.
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K o v á c s  P é t e r

([Ungvár)

Az Ungvár környéki településnevek előfordulásai 
és magyarázatai az ismert történeti és névtani 

szakirodalomban 
Felsődomonya

Felsődomonya 'település az Ungvár-Lemberg (Lviv) főútvonal men
tén, Alsódomonya szomszédságában, Ungvártól mintegy 3 km.-nyire’. 
1412: Felsewdomonya; 1427: Felsewdamanya (Csánki I., 390); 1631: Fel- 
sődamonyai Hasenik nevű patak (Hodinka, 15); 1723-1918: Onokázé, Ono- 
kovce, Onokovci, Оноковцы, Onokuvci, Onokuvczi, Felső-Domonya (Gya- 
lay, 455); 1773: Felső-Domonya. Pagns Ruthenica (Hnt., 287); 1796: Do- 
monya. Felső-Domonya (Vályi I., 510); 1829-66: Felső Domanya/Onokovce 
(Hadt.Térk. XLV. 39); 1837: Felső Domonya (Fényes, M.Orsz. III., 376); 
1839: Felső Domonya (S Í2 Htt.térk.div.XIX.№ 145); 1851: Felső Domo
nya (Schem. Szathm., 77); Domonya IFelsőI (Fényes, MoGSz I., 275); 
1863-4: Felső-Domonya (Egyetemes Kath. Egyh. Névtár, 367); 1863: Fel
ső-Domonya [Onokuvci] (Hnt., 296); 1868: Felső-Domonya (Schem. 
Szathm., 73); 1872-1884: ~ /Onokovci/ (Hadt.Térk.B.XV.a. 40. 4569Ny.); 
1873: Domonya {Felső) /Onokáze, Onokuvci (Hnt., 293); 1874: Felső-Do
monya (Schem. Szathm., 97); 1877: Domonya (Felső) /Onokáze, Onokuvci/ 
(Hnt., 206); 1888: Felső-Domonya /Onokáze, Onokuvci/ (Hnt., 320); 1898: 
Felső-Domonya (Hnt., 187); 1900: Felső-Domonya (Mező, 109); 1903: Fel
sőháza (KHM. Apx. 4288; Mező, 109); 1913: Felső-Domonya (Hnt., 558); 
1917: ~ (Mo.czím-és névtára, 176); 1920-38: Onokovce (Hadt.Térk. В. IX. 
a. 397 4569/3); 1936: Onokovce /Онокоцъ (Zeme Podkarpatoruska); 1940: 
~ /Onokovci/ (Hnt., 11). 1944-től hivatalosan Оноковці.

Az írásos források szinte kivétel nélkül Alsódomonyával együtt emlí
tik. Neve az előbbihez hasonlóan 1412-ben tűnik föl először. 1427-ben 32 
jobbágyportából állt (Csánki I., 390). A település közelében végzett ásatá
sok során a bronzkorból származó leletekre bukkantak a régészek (Іст. м і с т  

і сіл, 694). 1773-ban görög katolikus rutén lakosságú falu (Hnt., 287). Vályi
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András 1796-os leírásában: „Domonya. Felső Domonya. Magyar és tót falu 
Ungvár Vármegyében, földesura a ’Királyi Kamara, lakosai katolikusok, 
fekszik az előbbinek (azaz Alsódomonyának -  a szerző) szomszédságában, 
határja gazdag, vagyonai jelesek, első Osztálybéli” (Vályi I., 511). 1837-ben 
Fényes Elek így jellemzi: „Felső Domonya, tót-orosz f. 262 romai, 200 gö
rög kath., 9 zsidó lak. Romai kath. paroch. templom. F. U. a ’kamara’ (Fé
nyes, M.Orsz.III., 376). 1851-ben ugyanilyen adatokat közöl a településsel 
kapcsolatban (Fényes, MoGSz.I., 275). Római katolikus anyaegyházának 
1863-ban összesen 1130 híve volt, akik közül 280 élt helyben. Hozzá tarto
zott ekkor Árok 6, Alsódomonya 59, Huszák 423, Huta 99, Kemence 19, 
Nevicke 4, Petróc 216, Rahonca (Orehovica) 17, Sugómalom 7 lélekkel.

Az Országos Törzskönyvbizottság a község hivatalos nevét 1903-ban 
Felsődomonyaként állapította meg. A megyei képviselőtestület viszont -  
Alsódomonyával egyidejűleg -  a szerinte magyarosabb hangzású Felsőháza 
nevet kérte a község számára. A hivatalos szerv azonban -  ahogy Alsódo- 
monyánál -  itt sem látott okot a változtatásra.

Felsődomonya növekedésének adatai a helységnévtárak alapján:
Évszám Terület 

(kát. hold)
Lakóházak száma Népesség Forrás (oldal)

1863 - 409 210
1873 1874 84 598 293
1877 1874 84 598 206
1888 1904 95 621 320
1898 1903 104 668 187
1913 1907 131 680 558
1940 - - 729 11
1941 1907 - 731 164
1944 1907 181 728 210

Az írásos források legtöbbször rutén-szlovák vagy magyar-rutén tele
pülésként említik. A falu lakosai részt vettek a Kemence (Kamjanica) -  
Ungvár csatorna építésében, melyre a cseh megszállás alatt Felsődomonyá- 
nál a mai napig működő kis teljesítményű vízierőmü épült. 1944 október 22-én 
vonult be a faluba a szovjet hadsereg. 1944-től hivatalosan Оноковцг Ez a név 
eredetileg csak helyben volt használatos a falu megnevezéseként (Mező, 109).

I r o d a l o m

!. A magyar korona országainak Helységnévtára. Az orsz. magy. kir. statisztikai hivatal 
támogatása és ellenőrzése mellett szerk. Dr.Jekelfalussy József. -  Bp., 1888. -  DE 
Könyvraktára/3405.

2. A Magyar Korona Országainak Helységnévtára. -  Bp., 1877. -  DE Könyvraktára/3405.
3. A magyar korona országainak Helységnévtára. -  Bp., 1898. -  DE Könyvraktára/3405.
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4. A Magyar Korona Helységnévtára. Szerkesztését vezette és kiadja Az Országos Ma
gyar Királyi Statisztikai Hivatal. -  Bp., 1873. -  DE Könyvraktára/3405.

5. Balogh Lajos, Ördög Ferenc. Heves megye földrajzi nevei. -  Bp.: Kiadja a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság, 1988.

6. Botlik József, Dupka György. Magyarlakta települések ezredéve a Kárpátalján. -  Ung- 
vár -  Bp.: Intermix Kiadó, 1993. -  359 o.

7. Csánki Dezső. Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I. -  Bp., 1890.
8. Csikvári Antal. Ungvár és Ung vármegye. -  Bp.: Kiadja a Magyar Városok Monográ

fiája Kiadóhivatala, 1940.
9. Csonka-Magyarország Közigazgatási Helységnévtára Kelet -  Magyarországgal, Felső-Erdél- 

lyel és Kárpátaljával bővített 1941 évi kiadás. Bp., 1941. -D E  Könyvraktára/3405.
10. Egyetemes Magyar -  s Erdélyországi Kath. Egyházi Névtár az 1863/4-ikévre- Pest,1863.
11. Fényes Elek. Magyar Országnak ‘s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapot- 

ja  statisztikai és geographiai tekintetben. 3. Kötet. -  Pest, 1837.
12. Báró Forszter Gyula. Magyarország műemlékei. -  Bp.: A Műemlékek Országos Bizott

ságának Kiadványa, 1906.
13. Hodinka Antal. Adalékok az Ungvári vár és Ungvár történetéhez (Görög Kath. Szemle, 

1917: 12-20, 37-41,43-49. sz. és kny.).
14. Horváth Katalin, Lizanec Péter, Szabó Erzsébet. Az ungvári járás 14 településének 

helynevei. -  Bp.,1992.
15. IcTopia míct i cm Украшсько!' PCP. Закарпатська область. -  Khïb, 1969.
16. Kiss Lajos. A Felvidék víznevei // MNy XC.évf. 1994. 1. 1-19 o.
17. Kniezsa István. A szlovák helynévtípusok kronológiája // NévtVizsg. A Magyar Nyelv- 

tudományi Társaság névtudományi konferenciája. -  Bp., 1960
18. Magyarország czím- és névtára. XXXVI. Evf. 1917,/Szerkeszti és kiadja A M-Kir- 

Központi Statisztikai Hivatal. -  Bp.PestiKönyvnyomda Részvénytársaság, 1917.
19. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. -  Bp.: Kiadja a ma

gyar békeküldöttség, 1920.
20. Magyarország Helységnévtára 1941 / Szerkeszti és kiadja : A M. Kir. Központi Statisz

tikai Hivatal. -  Bp., 1941.
'21 . Mező András, A baktalórántházi járás földrajzi nevei -  Nyíregyháza, 1967.
22. Papp László, Végh József. Somogy megye földrajzi nevei. -  Bp.: Akadémiai Kiadó, 

1974.-1174 o.
23. Pesty Frigyes 1864/65. évi helynévgyűjtésének adatai. -  OSzK Kézirattára Föl. Hung. 

1114/33 mikrofilm.
24. Vályi András. Magyar Országnak leírása 3 köt. -Buda, 1799. -OSzK. Kézirattára/915.

*  *  *

25. A magyar nyelv értelmező szótára 7 kötetben. -  Bp.: Akadémiai Kiadó, 1966.
26. Benkő Loránd. A magyar nyelv történeti -  etimológiai szótára 1-IV. -  Bp.: Akadémiai 

Kiadó, 1967-84.
27. Brábek Frantisek. Ottovy maié slovníky. Cesko-Madarskÿ. -  Praha, 1912. -  876 о.
28. Fényes Elek .Magyarországnak geográphiai szótára. I. kötet. -  Pesten, 1851.
29. Gyalay Mihály. Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon (1723 -1918 közti álla

pot)-Bp„ 1989.-O SzK .
30. Kiss Lajos, Földrajzi nevek etimológiai szótára. -  Bp.: Akadémiai Kiadó, 1978. -  727 o.
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31. Schematismus eléri graeci rítus catholicorum diocesis Munkácsensis ad annum domini 1908. 
Ungvárini typis tipographice societatis commercialis „Unió”, 1908. -  3KM -  269.

32. Schematismus venerabilis Cleri Almáé Diocesis Szathmariensis, pro Anno Jesu Chris
ti, 1851, 1868, 1874

Térképek, dokumentumok
KMAL (Kárpátaljai Megyei Állami Levéltár)
Ф 125, on 1, справа № 3925. 1868 г. (17 ст.)
BHI HdtT (Budapesti Hadtörténeti Intézet Hadtudományi Térképtár)
BHI HdtT XLV. 39. A II. Katonai felmérés áttekintő térképe (1829-1866)
BHI HdtT B.XV.a. 39-4568 K; Ny A III. katonai felmérés (1872 -  1884) 1 -  50 000 lépté

kű topográfiai térképe.
BHI HdtT В IX.a. 397. 4568/1,2,3,4 1920-1938.
Hadt.Térk. B.IX.a.397 4569/3 А III. katonai felmérés ( 1872 — 1884) I -  50000 léptékű to

pográfiai térképe.
MÓL (Magyar Országos Leváltár)
511 Kam. térk. № 1014 Planum remonstrans Partem Oppidi Regio Caalis Unghvár... 

1784. 1785.
512 Htt.térk.div.XIX.JV» 145 ...1839
Док. = KMAL, ApxiBHa довщка В документах поземельно-книжного в1дщлу Ужгород- 

ського окружного суду м. Ужгород.. 1860-1944

Ковач Петер
BapiaHTHi назви сш Ужгородського району в 1сторичнш та топош- 

MÎHHift лтгературь Верхш Доманинщ (Ohokíbuí).
Резюме

Bi дом о, що географ inni назви е складовою частиною людсько!' культури. Отже, 
доошдження ïx заслуговуе на велику увагу.

У статп розглядаеться коротка icropia с. Верхш Доманингр (Оноювщ) та bcí 
BapiaHTHi назви, яких пошукувач знайшов в Кторичшй та фаховш Jiirepaiypi вщ по
чатку ХУ-го стол1ття.
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K o cán  B éla
(Budapest, PhD-hallgató)

K öszönésform ák a nagyszőlősi járási 
N evetlenfaluban

A nyelvjárási területen élő kisebb közösségek udvariassági formái sa
játos vizsgálati terület, mivel a mindennapi tiszteletadási módok a társadal
mi hatások következtében jelentősen alakulnak. Dolgozatomban egy kár
pátaljai település köszönési formáit vizsgálom meg az V., VT., VII. és VIII. osz
tályos általános iskolások körében.

A köszönési formák társadalmi kommunikációkon alapulnak, hiszen 
„A köszönés a mai társadalmakban a társas érintkezés szükséges formai 
eleme.”[Deme-Grétsy-Wacha 1999: 91]. Az udvariassági formulák vizsgá
lata a szociolingvisztika kedvelt témája, általa számos nyelvhasználati és 
társadalmi összefüggést világíthat meg: hogyan kötődnek a tiszteletadási 
formák társadalmi réteghez, életkorhoz, nemhez, beszédhelyzethez, vallás
hoz stb. A köszönésformák az idők során jelentős változáson mentek keresz
tül, változékonyságuk társadalmi meghatározottságú [Kiss 1993: 208]. Mun
kám során mérvadó tanulmányként szolgált Kiss Jenő Köszönés- és meg
szólításformák a rábaközi Mihályiban [Kiss 1993: 208-28], Guszkova Anto- 
nyina A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a mai magyar nyelvben 
[Guszkova 1981].

Célom a 10-15 éves korú általános iskolások köszönési formáinak vizs
gálata. Leírást adok a köszönési formák állományi és használati szintjéről.

A kutatópont magyar falu a Nagyszőlősi járás déli részén, Nagyszőlős
től kb. 22 km-re. Első hallásra érdekes/értetlen a település neve. Kiss Lajos 
a következőket írja a község nevének magyarázatáról: „Ez a személynév
ként is alkalmazott magyar diák ~ deák ’tanult ember; írnok’ főnévnek és a 
birtokos személyraggal ellátott magyar gyak’ szúr, döf; közösül’ igét értet
ték bele, s az illetlennek tartott Gyakfalva helyett a Nevetlenfalu névalakot 
kezdték használni. A Nevetlenfalu személynév tehát eufemizmus.” [FNESz.4 
1988:238].

A 2002-es népszámlálás adatai szerint a község lakossága kb. 1559 fő. 
Néhány orosz és ukrán, ill. vegyes házasságú család kivételével a település
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színmagyar. Általános- és középiskolája van a falunak, ahová négy környe
ző faluból járnak be a gyerekek (Akiiből, Aklihegyről, Batárról és Újakli- 
ból). A lakosság vallási szempontból megoszlik református, római és görög 
katolikusokra (a faluban római katolikus templom van a református mellett). 
Foglalkozás szerint a lakosság nagy része a mezőgazdaságban tevékenyke
dik, néhányan kisebb vállalkozási szinten. A település nem elszigetelten él, 
mivel a gyerekek tanulmányaik folytatására a környező városokba utaznak 
(Nagyszőlős, Beregszász, Ungvár), emellett számos fiatal és felnőtt -  férfi 
és nő egyaránt -  külföldön vendégmunkásként biztosítja családja számára a 
megélhetést. így a település lakosait különböző irányból más-más hatások érik.

Az anyaggyűjtést aktív módszerrel, kérdőív segítségével végeztem. A 
kérdőívet 85 adatközlővel (5-8. oszt.) töltettem ki (V.: 20, VI.: 25, VII.: 20 
és a VIII.: 20 tanulóval), ebből 39 lány, 46 fiú. Az osztályok teljes létszáma 
90, tehát a kérdőívkitöltők aránya 94 %-os. Alább a köszönési formulákat 
osztályonként mutatom be, állapotleírást adok, ezek állományi és használati 
szintjét vizsgálva.

A 85 általános iskolás családtagjaival a következő nyelv(ek)en 
kommunikál:

Nyelv
Egyének

magyarul oroszul ukránul

anyjukkal 84 - -
apjukkal 82 2 1

nagyszüleikkel 84 1 -
testvéreikkel 81 - -

Az iskolások abszolút többsége magyar anyanyelvén beszél a család
tagjaival, elvétve orosz (3) és ukrán (1) nyelvhasználat is előfordul a család
ban vegyes házasság következményeként.

Az 5. osztályban 20 diák töltötte ki az ívet, 11 lány és 9 fiú. A követ
kező kérdésekre kaptam választ: Az általános iskolások így köszönnek a 
szülőknek: szia 35, csókolom 5; -  a testvéreknek: szia 20; -  a nagynéniknek 
/ nagybácsiknak: csókolom 20; -  a férfi tanároknak: jó  napot kívánok 20; -  
tanárnőknek: jó  napot kívánok 20 (: jó napot 1); -  az iskolatársaknak: szia 
20 (: sziasztok 2); -  a barátainak: szia 20; -  a papnak: dicsértessék a Jézus 
Krisztus 12, áldás, békesség 8 (: áldást békességet 7, áldás, békességet 1); — 
a nem rokon felnőtteknek: csókolom 19,jó  napot kívánok 1.

Az általános iskolásoknak így köszönnek a szülők: szia 39, szia fiam  
1; -  a nagyszülők: szia 11, szervusz 8,jó  napot 1 ; -  a testvére(k): szia 19,jó
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napot kívánok 1; -  a nagynénik / nagybácsik: szervusz 14 (: szerbusz 4), szia 
5, csókolom 1 [?]; -  a tanárok: jó  napot kívánok 18 (: jó  napot 1), csókolom 
1 [?]; -  az iskolatársak: szia 19, Feri 1 [?]; -  a barátai: szia 17, szevasz 2, 
Feri 1 [?]; -  a pap: mindörökké ámen 7 (: mindörökké 1), dicsértessék a Jé
zus Krisztus 5 (: dicsértessék 2), áldás, békesség 8 (: áldást, békességet 6, 
áldás, békességet 2), Feri 1 [?]; -  a nem rokon felnőttek: csókolom 17 [!], sze
vasz 1, szervusz 1, Feri 1 [?].

Az iskolások szülei így köszönnek a gyermekek nagyszüleinek: csóko
lom 15, szervusz 4 (: szerbusz 1 ), jó  napot 2; -  tanárainak: jó  napot kívánok 
20, szervusz 16 (: szerbusz 5); -  iskolatársainak: szia 17 (: sziasztok 3), szer
busz 3 (: szervusz 1); -  a pap(ok)nak: dicsértessék a Jézus Krisztus 12 (: di
csértessék 2), áldás, békesség 8 (: áldást, békességet 5, áldás, békességei 3);
-  az idegen felnőtteknek: jó  napot kívánok 18, csókolom 2; -  az idegen gye
rekeknek: szia 16 (: sziasztok 1), szervusz 3 (: szerbusz 1 ),jó napot kívánok 1.

A 6. oszt.-ban 25 tanuló adatait dolgoztam fel, ebből 15 fiú és 10 lány. 
Az általános iskolások így köszönnek a szülőknek: szia 48, csókolom 1, 
привет 1; -  a testvéreknek: szia 19 (: sziasztok 1), szevasz 5 (: szevasztok
1), szász 4 (: szasztok 1), szavasz 1, cső 1 ; -  a nagynéniknek/nagybácsiknak: 
csókolom 25; -  a férfi tanároknak: jó  napot kívánok 25; -  a tanárnőknek: jó  
napot kívánok 25; -  az iskolatársaknak: sziasztok 24, helló 5 (: hel_ó 2), 
szasztok 1, szevasz 1, cső 1 ; -  a barátoknak: sziasztok 23 (: szia 3), szász ha
ver 1, cső-csumi 1; -  a papnak: áldás, békesség 18 (: áldás, békességet 3), 
dicsértessék a Jézus Krisztus 7 (: dicsértessék a Jézus Krisztusnak 1); -  a nem 
rokon felnőtteknek: csókolom 25, jó  napot 15.

Az általános iskolásoknak így köszönnek a szülők: szia 49, привет 1;
— a nagyszülők: szervusz 19 (: szerbusz 1), szia 5, привет 1; -  a testvérek: 
szia 17, szevasz 3, he ló 2 (: hel_ló 1), szeva 1, szász 1; -  a nagynénik / nagy
bácsik: szervusz 24 (: szerbusz 5), szia 1 ; -  a tanárok: jó  napot kívánok 25; -  
az iskolatársak: szia 23, szevasz 2, csá 1; — a barátok: szia 20, szevasz 2, he- 
ló 1, csá 1, cső-csumi 1 ; -  a pap: áldás, békesség 18 (: áldás, békességei 2), 
mindörökké ámen 6, mindörök 1; -  a nem rokon felnőttek: szervusz 25 (: 
szerbusz 7).

Az általános iskolások szülei így köszönnek a gyerekek nagyszülei
nek: csókolom 22, jó  napot 1, szia 1, привет 1; -  tanárainak: jó  napot 25; -  
iskolatársainak: sziasztok 25; -  a pap(ok)nak: áldás, békesség 18 (: áldás, 
békességei 4), dicsértessék 6, dicsőség 1 ; -  az idegen felnőtteknek: jó  napot 
25; -  az idegen gyerekeknek: szervusz 24 (: szervusztok 3, szerbus 1, szer
busztok 4), szia 1.
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A 7. oszt.-ban 20 adatközlő töltötte ki a kérdőívet, 12 fiú és 8 lány. Az 
általános iskolások így köszönnek a szülőknek: szia 33, csókolom 7; -  a test
véreknek: szia 18; -  a nagynéniknek/nagybácsiknak: csókolom 20; -  a férfi 
tanároknak: jó napot kívánok 20; -  a tanárnőknek: jó  napot kívánok 20; -  az 
iskolatársaknak: szia 20; -  a barátoknak: szia 11, szevasz 8, szervusz 1 ; -  a 
papnak: dicsértessék a Jézus Krisztus 13, áldás, békesség 7 (: áldás, békes
ségei 1 ); -  a nem rokon felnőtteknek: csókolom 20.

Az általános iskolásoknak így köszönnek a szülők: szia 40; -  a nagy
szülők: szervusz 18 (: szerbusz 2), szia 2; -  a testvérek: szia 18; -  a nagyné
nik / nagybácsik: szervusz 13 (: szerbusz 1), szia 7; -  a tanárok: jó  napot kí
vánok 20; -  az iskolatársak: szia 20; -  a barátok: szia 14, szevasz 5, szervusz 
1; -  a pap: mindörökké ámen 13, áldás, békesség 7; -  a nem rokon felnőttek: 
szervusz 18 (: szerbusz 1), szia

Az általános iskolások szülei így köszönnek a gyermekek nagyszülei
nek: csókolom 14, szia \ \ ,  jó napot kívánok 2, szervusz 1 ; -  tanárainak: jó  
napot kívánok 17, csókolom 4; -  iskolatársainak: szia 14, szervusz 8; -  a 
pap(ok)nak: dicsértessék a Jézus Krisztus 13, áldás, békesség 7; -  az idegen 
felnőtteknek: jó  napot kívánok 18, csókolom 2; -  az idegen gyerekeknek: 
szia 18, szervusz 4 (: szerbusz)

A 8. oszt.-ban 20 tanuló válaszolt a kérdésekre, 10 fiú -  10 lány, ebből 
a szomszédos községekből bejáró gyerekek száma: 6 Batárról és 2 Akiiből. 
Az általános iskolások így köszönnek a szülőknek: szia 34, csókolom 4; -  a 
testvéreknek: szia 15, he Hó 3, szevasz 2, oké 1 ; -  a nagynéniknek / nagybá
csiknak: csókolom 14, szia 5, jó  napot 1 ; -  a férfi tanároknak: jó  napot kívá
nok 20; -  a tanárnőknek: jó  napot kívánok 20; -  az iskolatársaknak: szia 13 
(: sziasztok 1), heüó 4, szevasz 2, csá 1 ; -  a barátoknak: szia 16, szevasz 3, 
he dó 1 ; -  papoknak: áldás, békesség 9, dicsőség Jézus Krisztusnak 6, di
csértessék a Jézus Krisztusnak 5 (: dicsértessék a Jézus Krisztust 1, dicsér
tessék a Jézus Krisztus 1); -  a nem rokon felnőtteknek: csókolom 18, /rá na
pot kívánok! (: jó  napot 1).

Az általános iskolásoknak így köszönnek a szülők: szia 36, szervusz 1, 
szevasz 1 ; -  a nagyszülők: szia 16, szervusz 4; -  a testvérek: szia 15, helló 4, 
szevasz 1 ; -  a nagynénik / nagybácsik: szia 14, szervusz 6; -  a tanárai: jó  na
pot kívánókig-, -  az iskolatársak: szia 16, szevasz 3, csá 1; -  a barátok: szia 
13, szevasz 5, heljó 2; -  a pap: áldás, békesség 9, dicsértessék a Jézus Krisz
tus 5, mindörökké ámen 4, dicsőség Jézus Krisztusnak 2; -  a nem rokon fel
nőttek: szervusz 14, szia 5, szerusz 1.

Az általános iskolások szülei így köszönnek a gyermekek nagyszülei
nek: csókolom 15, jó  napot kívánok 3 (: jó  napot 2), szia 2; -  tanárainak: jó
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napot kívánok 20 (: jó  napot 10); -  iskolatársainak: szia 13 (: sziasztok 2), 
szervusztok 7 (: szervusz 1, szerbusztok 2); — a pap(-ok)nak: áldás, békesség 
8, dicsőség Jézus Krisztusnak 6, dicsértessék a Jézus Krisztusnak 5,jó  napot 
1; — az idegen felnőtteknek: jó  napot kívánok 19 (: jó  napot 13), szervusz 1; 
-  az idegen gyerekeknek: szia 12 (: sziasztok 3), szervusztok 7 (: szervusz 2, 
szerbusztok 2, szerusztok 1 ), hel_ló 1.

A szia az iskolások adatai szerint a leggyakoribb/legáltalánosabb kö
szönési forma (948 adat: szia fiam  1), s még ide tartozik négy orosz nyelvi 
köszönésformula а привет. így köszönnek a tanulók legtöbbször közeli fel
nőtt hozzátartozóiknak (227+1 привет), s a közeli felnőtt/fiatal hozzátarto
zóik is ezt a formulát használják legtöbbször (295+2 привет). Az iskolások 
közötti kommunikációban a szia (224), a barátok között (134). Idegen fel
nőttek az adatok szerint ritkán (7, szervusz 59) köszönnek sziá-val a gyere
keknek. Ezzel szemben a tanulók szülei gyakrabban élnek ezzel a formulá
val (14+1 привет) a gyermekek nagyszüleinek a köszöntésekor. A szülők a 
nem falubeli gyermekek köszöntésekor a sziá-t gyakran használják (47, 
szervusz 38). Emellett az általános iskolások ismertségi körében -  a köszö
nési formákra nézve a kérdőív végén három összefoglaló jellegű kérdés ta
lálható, amely egyben a köszönések ismertségi, használati és tetszési fokát 
emeli ki, ezeket az adatokat nem vettem be a előző szia abszolút elterjedtsé
gébe -  a harmadik helyet foglalja el (szia 75), használatát tekintve az első 
(78: sziasztok 5) és a gyermekeknek tetsző köszönésformák közt is az első 
(72: sziasztok 6).

A napszakok szerinti köszönés (443 adat): leggyakoribb az iskolában, 
ahol a tanulók tanáraiknak így köszönnek (170), fordítva is, azaz a pedagó
gusok részéről is általános (83), mivel elsősorban ők „szorgalmazzák” a 
napszaki köszönés használatát. Napszaki köszönéssel adnak tiszteletet a ta
nulók a nem rokon felnőtteknek több esetben (18, csókolom 82). Passzív 
megfigyelés alapján megállapítható, hogy a napszakos köszönésformák 
használata, kiszorulóban van. Az általános iskolások adatai alapján ismertsé
geiket tekintve: jó  napot kívánok 81 (: jó  napot 8),jó  reggelt kívánok 76 (: 
jó  reggelt 4),jó estét kívánok 55 (: jó  estét 10), jó éjszakát kívánok 37 (: jó  
éjszakáit 14). Viszont a gyerekeknek tetsző köszönések sorában csak a hato
dik helyen kezdődően mutatható ki, gyakoriságukat tekintve (jó napot kívá
nok 16: jó  napot 4, jó  reggelt kívánok 7: jó reggelt 2, jó  estét 3,jó  éjszakát 
kívánok 2: jó  éjszakát 1. A gyermekek szüleinek a kommunikációjában a 
napszaknak megfelelő köszönés -  az iskolások véleménye szerint -  a nagy- 
szüleik esetében (8), gyakori forma a szülő részéről a pedagógus köszönté
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sére (82, szervusz 16: szerbusz 5, csókolom 4). Idegen felnőttekkel való 
érintkezés során a szülők a napszakos köszönést (80 esetben) részesítik előnyben.

A szervusz (és változatai a szerbusz ~ szerusz ~ szevasz) száma (292), 
az általános iskolások nyelvhasználatában a következő szituációkban fordul 
elő: A testvérek közti kommunikációban a szevasz (11), a szia után a máso
dik {heló 9). Az iskolások kommunikációjában való előfordulása a szevasz- 
пак (8), barátok közt gyakori (27, két kivételtől eltekintve). Ennek a köszö
nési alakváltozatnak a használatáról az EKsz.-ben a következő áll: „bizal
mas, közvetlen, fesztelen hangú társalgásra jellemző, a választékosabb vagy 
a hivatalos érintkezésben nem használatos.” [ÉKsz. 2003: 1258]. Egykori 
gyakoriságát mutatja a szervusz-nak, hogy a szülők-nagyszülők-nagynénik 
/  nagybácsik-a nem rokon felnőttek a gyermekeknek gyakran köszönnek így 
(168: szevasz 2). A tanulók szülei így köszönnek a gyermekek nagyszülei
nek néhány esetben (5), a tanároknak (16), az iskolásokkal való kommuni
kációban (18), s gyakori a szervusz és változatai (szerbusz ~ szerusz), a szü
lők részéről a nem falubeli gyermekek köszöntésekor (38). Az általános is
kolások körében a szevasz a 8. helyen áll (42), viszont a szervusz (32), hasz
nálatukat tekintve a szevasz (26), a szervusz (8), a tetszés szerint a szevasz 
(24), a szervusz-1 csak 7 adatközlő említi.

A csókolom köszönésforma sorban a negyedik legáltalánosabb haszná
latú (270: 18 esetet elírásnak számítok, mivel a nem rokon felnőttek -  a gyer
mekek véleménye szerint [? !] -  így köszönnek nekik, egy esetben pedig a 
nagynéni/nagybácsi). A csókolom bizalmas, családias tiszteletadási formát a 
tanulók gyakran használják közeli felnőtt hozzátartozóik köszöntésekor 
(96). így köszönnek a tanulók a nem rokon felnőtteknek több ízben (82, jó  
napot kívánok 18). A gyermekek véleménye szerint a szülők és a felmenő 
rokonai közötti udvariassági formulaként a csókolom általános (66). Ritkán 
élnek a szülők ezzel a köszönéssel a tanárok esetében (4), s az idegen felnőt
teknek kijáró tiszteletadás során (4). A csókolom esetében a legjellemzőbb 
képet a kérdőív végén levő „statisztikai hármas” kérdéskör mutatja -  amely
nek adatait a előző adatokban nem tüntettem fel - , ismertségi fokát tekintve
5. helyen áll (71), használati téren a szia után a második (65) és tetszés sze
rint a helló után kissé „lecsúszva” a harmadik (39).

A helló (az adatok abszolút többségében a két 1-lel írt alak dominál) 
„angol eredetű bizalmas, családias köszönésforma. Jelentése: szervusz.” 
[Deme-Grétsy-Wacha 1999: 431]. Használata a mindennapi kommunikáció
ban nem általános -  a tanulók adatai szerint - , ritka a testvérek közti tisztelet- 
adásban (9), s az iskolatársak nyelvhasználatában (9) és a barátok közt (4). 
Helló-val egy szülő köszön a nem falubeli gyermeknek.
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A kérdőív végén található statisztikai hármas összefoglalásban (is- 
mertség-használat-tetszés szerint) a heló ismertsége a 6. helyen áll (67), 
használatát tekintve szintén a hatodik (36), tetszése alapján a második he
lyen van a (45) a szia után. Ezek az adatok a 85 adatközlő alapján a heló 
gyakoriságáról („közkedveltségéről”) árulkodnak, mégis a társas érintkezés
ben -  a kérdőívben meghatározott színtereken -  nem jelentkeznek ily inten
zíven. S ez a köszönés a fiatal korosztály nyelvhasználatában figyelhető 
meg, egy esetben a szülő is ezzel él -  a gyermekek szerint.

A viszontlátásra búcsúzáskor használatos udvarias köszönésforma 
nem található a kérdőívnek a köszönésformák részében, amely nem reális, 
mivel a -  statisztikai hármas kérdések körében -  tanulók adatai szerint is
mertségi fokát tekintve a negyedik helyen áll (75: viszlát 31). Használatát te
kintve az 5. (45: viszlát 21), tetszésfoka szerint a 4. (30: viszlát 24).

Igen ritka köszönési alakok: a szász 6, csá 4, cső 2, csö-csumi 2, oké 1, 
szász haver 1, szeva 1 és a szavasz 1. Ezek az alakok az általános iskolások 
körében gyéren fordulnak elő, mégis egy-egy testvéri, baráti és iskolatársi 
üdvözlésnél megtalálható. A 10-15 éves korosztály a legfogékonyabb az új 
iránt, ezt bizonyítja, hogy az ő nyelvhasználatukban úgymond „ragad meg” 
a leghamarabb minden újdonság, így a köszönések terén jelentkező új for
mák is. Igazolja ezt a Nyelvi illemtan c. tanulmánygyűjtemény is: „A tíz- és 
húszéves korosztályok találják ki és használják a köszönések és köszönés
pótló üdvözlések legváltozatosabb formáit, s ez természetesen érvényesül a 
családban is.” [Deme-Grétsy-Wacha 1999: 99]. Az egyházi köszönések te
rén: a református tiszteletessel való találkozáskor a gyerekek áldás, békes
ség-ét köszönnek (42). Kitűnik a rendszerezésből, hogy variálódik ez a kö
szönési forma -  főleg az 5. osztályosok körében - ,  mégpedig áldási békes
séget (7), és áldás, békességet (5), a felsőbb osztályosoknál már csak elvétve 
akad egy-egy. A katolikus tanulók plébánosuknak a dicsértessék a Jézus 
Krisztus köszönési formával adnak tiszteletet (37), itt is megfigyelhető némi 
változékonyság: dicsértessék a Jézus Krisztusnak (4), dicsértessék a Jézus 
Krisztust (1). A görög katolikus gyermekek -  a Batárról bejáró tanulók 
nyelvhasználatában figyelhető meg -  a dicsőség Jézus Krisztusnak (6) 
üdvözlési formával élnek a mindennapokban (a szomszédos Batár község 
nagy többsége görög kát. felekezetű, ahol gör. kát. templom is van).

A kimutatás szerint a gyerekek az egyházi méltósággal való kommuni
káció során csak vallási köszönésformákat használnak. A papok -  a gyer
mekek szerint -  az egyházi köszönéseket a következőkkel fogadják: a refor
mátus tiszteletes áldás, békesség-et (42: áldás, békességet 4, áldási békes
séget 6), a római katolikus plébános mindörökké ámen (31: mindörökké 1,
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mindörök 1) és a dicsértessék a Jézus Krisztus (10: dicsértessék 2) alakot 
használ. A görög atya a dicsőség Jézus Krisztusnak (2) formával él.

A tanulók szülei az egyházi méltóságokkal való kommunikáció során 
a következő tiszteletadási formákat használják -  a gyerekek szerint: a refor
mátus tiszteletesnek áldás, békesség-e,t köszönnek (41 : áldás, békességet 7, 
áldást békességet 5), a római plébánosnak dicsértessék a Jézus Krisztus-1 
(36: dicsértessék 8) és a görög katolikus atyának dicsőség Jézus Krisztusnak 
(7: dicsőség 1 ). Egy szülő köszön napszaki köszönéssel - jó  napot-Ы -  a papnak.

Az emberi élet legfontosabb színtere a család, itt éri a gyermeket az 
első nyelvi élmény stb. Ilymódon a tiszteletadási formák használatára is ki
hat a családi környezet. Vizsgálatom során a köszönésformák terén hiányol
tam a régies alakokat, pl. az Isten veled, Isten hozott, Adjon Isten jó  napot 
stb. A 85 általános iskolás közül egy sem jelezte, hogy ezeket családtagjai, 
ill. idősebb ismerősei használnák.
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Коцан Бийла
Привгганни в roßopi с. Неветленфолу Виноград1вського р-ну

Резюме

В статп дослщжуються формули мовного етикету на Marepiaai привгганнь в го- 
Bopi с. Неветленфолу Виноград! вського р-ну. Матер1ал збирався активним методом 
за допомогою питальника в 2003/2004 рр.
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L izanec  P é t er
(Ungvár)

Felsőfokú szakemberképzés magyar nyelvből és 
irodalomból az Ungvári Nemzeti Egyetemen

(o Magyar Filológiai Tanszék fennállásának 40. évfordulójára)

Kárpátalja soknemzetiségű régió, több mint 100 nemzetiség képviselői él
nek a területen. A 2001. december 5-i népszámlálás adatai alapján lakosságának 
száma egymillió kétszázötvennyolcezer háromszáz fő. Közülük 1 010, 1 (80,5%) 
ukrán nemzetiségű (10 090 ruszinnak vallja magát), 152, 5 ezer magyar nemzeti
ségű ( 12,1 %), 32, 1 ezer román nemzetiségű (2,6 %), 31,0 ezer (2,5 %) az orosz 
és a többi nemzetiség képviselője. A számadatokból kitűnik, hogy a magyar 
nemzetiségűek a második helyet foglalják el [1999].

A magyar tannyelvű iskolák száma 103, ezekből 2 gimnázium és 2 lí
ceum. Öt magyar tannyelvű magánlíceumban is folyik az oktatás.

A kárpátaljai magyar tannyelvű iskoláknak oktatói gárdára van szüksége. 
Ebből fakadóan az Ukrán Oktatásügyi Minisztérium határozatot fogadott el ma
gyar tagozat megnyitásáról az Ungvári Állami Egyetemen. Az első magyar sza
kos nappali tagozatos felvételit 1963-ban hirdették meg 20 fös csoportra, szep
tember 1-jén meg is kezdődött az oktatás [2003].

Szervezési munka
Az Ungvári Állami Egyetem rektorának 1157. sz. (1966. 07. 02.) ren

deleté értelmében e cikk szerzőjét nevezték ki a Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszék vezetőjévé mint olyan jelöltet, akit az egyetemi tudományos taná
csa pályázat alapján választott meg.

Új koncepciók szerint indult meg a magyar szakos képzés. Ekkor há
rom főállású oktató dolgozott a tanszéken. Ez a kis létszámú oktatói gárda 
nagy hangsúlyt fektetett a tantervek összeállítására, mivel minisztériumi 
programok a magyar tantárgyakból nem voltak. A tanszéki kísérleti tanter
veket a gyakorlati alkalmazás, kibővítés és pontosítás után jóváhagyta az 
oktatási minisztérium, s 1969-ben külön könyv formájában megjelentettük. 
1980-ban pedig megújított formában, új tantárgyakkal, speckollégiumokkal, 
az oktatók tudományos írásainak jegyzeteivel együtt újrakiadtuk. Nyomtatás-
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ban az USZSZK Felső- és Középfokú Szakoktatási Minisztériumának névbélyeg
zőjével jelent meg [1980].

A kezdeti lépések nehezek voltak. Hiányzottak a tankönyvek, az okta
tási segédanyagok. Minden tanárnak 5-6 nyelv- vagy irodalomtudományi 
tantárgyból kellett előadásokat, módszertani jegyzeteket készíteni a hallga
tók számára; készülni speckollégiumokra, szemináriumi foglalkozásokra; 
évfolyam- és diplomadolgozatokat, magiszteri tudományos munkákat vezetni, 
előadásjegyzeteket írni stb. A tanszék tanári kara folyamatosan bővült, 1969-ben 
a nappali tagozat mellett megnyílt a levelezői tagozatos oktatói forma is.

Az első főállású tanárok közé tartozott Zákány Imre és Gortvay Erzsé
bet, valamint Hegyes Angéla fölaboráns. Óraadói minőségben dolgozott 
Vladimir Piroska, Kótyuk István és Kulin Katalin. 1966-ban két főállású ta
nárral bővült a tanszék oktatói gárdája: Vaszócsik Verával, aki az Ungvári 
Állami Egyetem Tudományos Könyvtárából jött át, valamint Kótyuk István
nal, aki az ungvári rádió magyar szerkesztőségében dolgozott azelőtt. 1969- 
ben újabb két oktatót vettünk fel státusba: Fodó Sándort, aki a Tartui Egye
tem orosz szakán végzett és Horváth Katalint, aki az Ungvári Állami Egye
tem magyar szakos végzőse volt. 1989-ig ebben az oktatói összetételben 
dolgoztunk együtt. 1977-ben Györke Magdolna az ungvári egyetem magyar 
szakos végzőse is fő laboránsként kezdett el dolgozni, 1988-tól a tanszék ta
nára. Főlaboránsunk volt még egy rövid ideig Olenics Elvira, laboránsunk 
Tóth Natália.

Fodó Sándort 1989-ben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöké
vé választották meg, Zékány Imre 1991-ben elhunyt, ezért új oktatókat kellett fel
vennünk fél állásba: Béres Barnát, Debreceni Anikót, Ivaskovics Máriát, Kálmán 
Ferencet. Kótyuk István, Gortvay Erzsébet, Vaszócsik Vera nyugdíjba vonulása 
után két fő állású oktatót vettünk fel: 1994-ben Borbély Editet, 1998-ban pedig 
Fedinec Irént, aki 2001-ben Magyarországra ment át dolgozni. így újabb fiatal ta
nárok kerültek a tanszékre: Antonenko Miklós (1997), Hulpa Diána és Csuka 
Emőke (2000), Zékány Krisztina (2001), Úr Lajos (2003).

Jelenleg a magyar filológiai tanszék főállású munkatársai:
Lizanec Péter tanszékvezető, a filológiai tudományok nagydoktora, 

professzor, Ukrajna érdemes tudósa 
Györke Magdolna, a filológiai tudományok kandidátusa, docens 
Horváth Katalin, a filológiai tudományok kandidátusa, docens, Uk

rajna kiváló tanára
Zékány Krisztina, a filológiai tudományok kandidátusa, adjunktus 
Antonenko Miklós adjunktus 
Borbély Edit adjunktus

55



Csuka Emőke előadó
Hulpa Diána előadó
Úr Lajos előadó
A fiatal tanárok aspirantúrán tanulnak vagy tanszéki tudományos kuta

tók is egyben. Kandidátusi vizsgákat tesznek le, tudományos értekezésük té
májában dolgoznak.

Oktatási munka
A tanszéki oktatási-módszertani munka mindig is a tanárok legfonto

sabb teendője volt. Elsősorban alapos előadásjegyzeteket és módszertani 
kiadványokat kellett készíteniük a nyelv- és irodalomtudományi tantárgyak
ból egyaránt, megfelelő tankönyveket kellett biztosítaniuk a hallgatók szá
mára. Eddig 30 módszertani tájékoztató, 25 előadásjegyzet és egyetemi tan
könyv jelent meg a Bevezetés a nyelvtudományba c. diszciplínából az Uk
rán Oktatási Minisztérium névbélyegzőjével (1986).

Fontos feladatként állt előttünk több olyan általános nyelv- és iroda
lomtudományi stúdium tanszéki tantárggyá való rögzítése, amelyet más tan
szék vezetett addig orosz vagy ukrán nyelven. A magyar tagozat hallgatói 
ugyanis 1992-ig nem tanulták az ukrán nyelvet a magyar tannyelvű iskolák
ban, így többségük nem is beszélte, s nem is tudták megérteni az ukrán elő
adásokat olyan diszciplínákból, mint: Bevezetés a nyelvtudományba, Általá
nos nyelvészet, Bevezetés az irodalomtudományba, Irodalomelmélet, Irodal
mi kritika, Világirodalom, Gyermekirodalom, Magyarország története és 
különböző szakkollégiumok.

E feladat megoldása fontos teendő volt, mivel a hallgatók anyanyelvü
kön mélyebb ismereteket sajátíthattak el nyelv- és irodalomtudományból, 
amely a magas fokú szakemberképzéshez elengedhetetlen. Az utóbbi évek
ben fokozatosan bővül a tantárgyak és az anyanyelven tanulható diszciplí
nák száma: Bevezetés a szakmai ismeretekbe, A tudományos kutatás alapjai, 
A nyelvtudományi kutatások alapjai, Retorikai alapismeretek, Szocioling- 
visztika, Szakmai etika, Kortárs magyar irodalom, A magyar és az ukrán 
nyelvföldrajz aktuális kérdései [2003].

Ugyancsak fontos feladatnak tartottuk, hogy segítsük a magyar tago
zat hallgatóit az ukrán, az államnyelv elsajátításában. E célból ukrán nyelv
könyveket írtunk és jelentettünk meg magyar és orosz anyanyelvűek számá
ra [1992], [1999], növeltük az ukránórák számát (70-ről 140 órára) a magyar 
tagozatos hallgatók számára. Mindez pozitív eredményeket hozott.

Az ötéves tanulmányi idő alatt a diákok négy évfolyam- és egy diplo
madolgozatot, az eminensek pedig magiszteri dolgozatot írnak. Első évfo
lyamon kéthetes népköltészeti, második évfolyamon kéthetes nyelvjá-
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rásgyüjtő terepgyakorlaton vesznek részt. A harmadévesek egyszemeszteres 
debreceni (korábban budapesti) részképzést kapnak az egyetemen, az ötöd
évesek a budapesti egyetemen, ill. az Országos Széchényi Könyvtárban töl
tenek el egy hónapos diplomadolgozat-írási gyakorlatot. A negyedévesek
nek négyhetes, az ötödéveseknek hathetes pedagógiai gyakorlatuk van.

A végzős diákok állami szakvizsgát tesznek, valamint diplomadolgo
zatot, az eminensek magiszteri dolgozatot védenek.

A határokon túli hungarológusképzés fontos nemes feladat, Klaniczay 
Tibor, az ismert magyarországi akadémikus azt így fogalmazta meg: „...a 
magyar nyelvet tudó és a magyar kultúra valamelyik szektorában jártas 
szakemberek elsősorban a magyar egyetemi oktatás keretében formálódhat
nak ki külföldön ... Ha egy-egy egyetemnek sikerül minden négy-öt évben 
felfedezni, kiképezni egyetlen magyarra specializált szakembert, ez már 
nagy eredmény, és ezzel már óriási fordulatot lehet elérni. Egy-egy komoly 
ember, aki életét és pályáját teszi rá valamely magyar témára, magyar szaktu
domány művelésére, aki arra építi az egzisztenciáját, hogy valamely országban ő 
lesz a legjobb, vagy egyszerűen a magyar szakember, az többet ér, mint sok tucat 
mégoly jószándékú és lelkesen érdeklődő irodalmunknak barátja ”.

A Magyar Filológiai Tanszék eddig 723 magasan képzett szakem
bert bocsátott ki. Legtöbben iskolákban helyezkedtek el, ahol magyar 
nyelvet és irodalmat oktatnak. A tanintézményeken kívül a médiában is 
sokan dolgoznak közülük: rádiónál, tévénél, területi és járási újságszer
kesztőségeknél, valamint Jelentős részük kandidátusi fokozattal ren
delkezik és az egyetemen dolgoznak.

Az oktatói munka mellett a tanszéki tanárok tankönyveket is írnak a 
terület magyar tannyelvű iskolái számára magyar nyelvből és irodalomból.

Tudományos munka
1968-ban aspirantúra nyílott. A tanszékvezetőnek, aki 1959-ben védte 

meg kandidátusi, 1971-ben pedig nagydoktori értekezését első aspiránsai 
Kótyuk István és Horváth Katalin voltak. Összesen 10 tanszéki oktató, aspi
ráns és tudományos kutató védte meg kandidátusi disszertációját: Zékány 
Imre (1964), Vaszócsik Vera (1969), Gortvay Erzsébet (1971), Kótyuk Ist
ván (1974), Horváth Katalin (1977), Hegyes Angéla (1987), Geraszimova 
Galina (1991), Fedinec Irén (1996), Györke Magdolna (2002), Zékány 
Krisztina (2002). Két kandidátusi értekezést védtek meg történelemből Bíró An
dor és Soós Kálmán a tanszék bázisán működő Hungarológiai Központban.

Ezek a védések a tanárok rendszeres tudományos munkájának bizonyítékai 
és eredményei.
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Jelentős visszhangot váltott ki a tudományos életben Lizanec Péter 
„Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok” [1970-1976] c. háromkötetes munkája, 
amelyre több mint 20 recenzió jelent meg hazai és külföldi kiadványokban. 
A monográfiát 1979-ben a Szovjetunió Állami díjára terjesztették fel. Te
kintélyes mű a Kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza is három kötetben 
[1992-2003], amelyre több mint 10 recenzió jelent meg.

A tanszék tanárai több mint 60 monográfia megírásában működtek 
közre, részt vettek a hétkötetes Összkárpáti nyelvatlasz munkálataiban is 
(1989-2004). Összegyűjtötték és megjelentették a Kárpátontúli magyar la
kosság népballadáit [1974], a terület magyar népmeséit, Három arany nyíl
vessző [1973, 1977], kiadták az első kárpátaljai magyar irodalmi antológiát 
[1985], Lutskay ukránra lefordított grammatikáját (Слов’яно-руська rpa- 
матика M. Лучкая) [1989], Az Ungvári járás 14 településének helyneveit 
[1992]. Negyven év után új Magyar-ukrán szótár jelent meg [2001], nyom
dában van az Ukrán-magyar szótár, részletekben jelentetjük meg A kárpátaljai 
magyar nyelvjárások szótárát (А-F), készülőben van az Ukrán-magyar, Ma
gyar-ukrán állandósult szókapcsolatok c. kiadvány stb.

Nagy esemény volt a tanszék életében amikor az Ukrán Legfelső Mi
nősítő Bizottság 2000. februári 5-06/2. sz. rendelete értelmében szaktanácsot 
hoztunk létre kandidátusi értekezések védésére ukrán nyelvből (10.02.01.), 
valamint finnugor és szamojédnyelvekből (10.02.09.) 2002. február 10-ig. 
Az Ukrán Legfelső Minősítő Bizottság 2002. áprilisi 2-06/4. sz. rendelete 
értelmében új szaktanácsot hoztunk létre kandidátusi értekezések védésére 
ukrán és magyar nyelvből 2005. április 10-ig. A szaktanács elnökéül Liza
nec Péter professzort nevezték ki.

Megélénkültek a tanszéki tudományos kutatások, amikor 1988. január 
14-én a tanszék bázisán megnyílt a Hungarológiai Központ [2000]. 1993- 
ban a Központ bázisán megalakult a Kárpátaljai Magyar Tudományos Tár
saság, amelynek 37 nagydoktor, professzor és 45 kandidátus, docens lett a 
tagja; 1998-ban pedig megalakult a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal 
Kutatók Szövetsége a KMTT védnökségével.

A Hungarológiai Központnak két folyóirata van: az Acta Hungarica 
(12 száma jelent meg) és a KMTT Tudományos Közleményei (négy száma 
jelent meg, készül az ötödik).

A tanszék és a Központ munkatársai több nemzetközi, országos és 
köztársasági tudományos konferenciát szerveztek és vezettek.

A tanszéki általános kutatási témákon kívül (Nyelvi és irodalmi kap
csolatok polietnikai társadalmi közegben) a tanszék és a Központ kollektívá
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ja állami költségvetéses tudományos kutatásokat is folytatnak (ukrán-ma- 
gyar-angol nyelvi kapcsolatok), [2000], [1998].

A Magyar Filológiai Tanszék kapcsolatai Ukrajna és más országok 
felsőfokú oktatási és tudományos intézményeivel

1966-tól egyre erősödnek a Magyar Filológiai Tanszék kapcsolatai 
hazai és küllőldi egyetemekkel, tudományos-kutatóintézetekkel: az Ukrán Tudo
mányos Akadémia O. O. Potebnya Nyelvtudományi Intézetével, a Lvovi I. Kripja- 
kevics Ukrainisztikai Intézettel, a Kijevi T. Sevcsenko Nemzeti Egyetemmel, 
az Orosz Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetével, a Szlaviszti
kai és Balkanisztikai Intézettel, a budapesti, a debreceni, a szegedi egyetem
mel és főiskolákkal; Csehország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, 
Moldova, Montenegro, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, tudósaival az Össz- 
kárpáti Nyelvatlasz közös munkálataiban.

Legszorosabb kapcsolatok a szomszédos Magyarországgal szövőd
tek. A Magyar Filológiai Tanszéknek 20 évig (1982-2002) voltak magyar 
lektorai: Bessenyei György (1969), Kozma Endre, Balogh Lajos, Böhm 
Edit, Kovács Imre Attila.

Magyarország legismertebb tudósai voltak a vendégtanáraink, akik 
előadássorozatot, speckollégiumokat tartottak nyelv- és irodalomtudományi 
tantárgyakból. Az MTA olyan akadémikusait nevezhetjük meg, mint: Ortu- 
tay Gyula, Hajdú Péter, Benkő Loránd, Kálmán Béla, Imre Samu, Bárczi 
Géza, Kiefer Ferenc; a professzorok közül: Vajda László, Hegedűs András, 
Margócsi József, Ferenczi Imre, Bánszki István, Lőrincze Lajos, Nagy Já
nos, Pál György, Katona Béla, Sebestyén Árpád, Szathmári István, Deme 
László, Nyíri Antal, Benkő László, Fábián Pál, Bachát László, Ujváry Zol
tán, Bartha Elek, Mező András, Békési László, Vekerdi József, Imre László stb.

Több ország tudósai voltak a tanszék vendégei a Nemzetközi Ma
gyar Filológiai Társaság nálunk rendezett ülésén, e Társaságnak több éven 
át -  1976-1986 -  választmányi tagja és alelnöke -  1986-1996 -  volt e cikk 
írója. 1996-tól mostanáig Horváth Katalin a Társaság választmányi tagja. A 
tanszék három tanárát -  Horváth Katalint, Kótyuk Istvánt, Lizanec Pétert -  
Csűry Bálint emlékéremmel tüntették ki. A Magyar Filológiai Tanszék ve
zetőjét a magyar kormány Pro Cultura Hungarica érdemmel tüntette ki, 
1995-ben pedig Ukrajna érdemes tudósa lett.
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Az Ungvári Nemzeti Egyetem 
Filológiai Karnak magyar tagozatos 

végzősei

Nappali tagozat

1968
1. Balázs Jolán 9. Kosztyu Judit
2. Brovják Éva 10. Kása Erzsébet
3. Bús Ilona 11. Locker László
4. Csehi Viktória 12. Nagy Mária
5. Horváth Ilona 13. Pősze Csaba
6. Hőgye Erzsébet 14. Tárczy Etelka
7. Imre Ibolya 15. Varga István
8. Kocsis Katalin

1969
16. Váradi Magdolna

1. Balogh Margit 11. Kiss Mária
2. Bimba Magdolna 12. Krón Erzsébet
3. Bíró Sarolta 13. Lakatos Éva
4. Cukor Katalin 14. Lengyel Éva
5. Gere Erzsébet 15. Máté Magdolna
6. Hidi Valéria 16. Nyíri Ilona
7. Hordonka Margit 17. Szabó Jusztina
8. Horváth Katalin 18. Vaszily Mária
9. Hurik Irén
10. Kiss Éva

1970

19. Vojnár Zsuzsanna

1. Adóba Mária 11. Kára Judit
2. Balogh Irén 12. Kiss Erzsébet
3. Barta Gizella 13. Nagy Ildikó
4. Belián Mária 14. Péntek Janka
5. Bence Márta 15. Punyko Mária
6. Benyák Nándor 16. Rohály Gyula
7. Béres Barna 17. Sáfi Erzsébet
8. Csengeri Éva 18. Stumpf András
9. Dalmay Árpád
10. Györke László

1971

19. Szolnoki Éva

1. Bakos Erzsébet 10. Kovács Magdolna
2. Csató Anna 11. Nagy Ildikó
3. Csomár Klára 12. Pásztor Erzsébet
4. Gál József 13. Sáradi Irén
5. Horváth Gyula 14. Szegő Etelka
6. Kádár Rozália 15.Tóth Margit
7. Keresztyén Erzsébet 16. Tóth Mária
8. Kovács Ágnes 17. Vas Magdolna
9. Kovács Magdolna 18. Veisz Regina
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1972
1. Agnesz Nyina 12. Komári Árpád
2. Balogh Béla 13.Komári Ibolya
3. Borbély Edit 14. Kosa Margit
4. Gál Antónia 15.Nagy Lajos-Barna
5. Gál Valéria 16. Szábó Anasztázia
6. Demes László 17. Székely Sándor
7. Demes Mária 18. Tóth Erzsébet
8. Duncsák Mária 19. Úr Erzsébet
9. Hegedűs Julianna 20. Varga Etelka
10. Hidi Piroska
11. Keresztyén Balázs

1973

21. Vágner László

1. Czébely Lajos 10. Lörincz Hajnalka
2. Fülöp Anikó 11. Morvái Ildikó
3. Gajdos Mária 12. Nigriny Szabolcs Árpád
4. Guthy Éva 13.Sári József
5. Herceg Ákos 14. Szergijcsuk Julianna
6. Ivaskina Magdolna 15. Tuba Ernő
7. Kiss Zoltán 16. Zom bori Magdolna
8. Lator Imre
9. Lebovics Zsuzsanna

1974

17.Zselicki József

1. Bakura Sándor 5. Kristofori Olga
2. Bacai Magdolna 6. Orémus Mária-Erzsébet
3. Füzesi Balázs
4. Komarnicki Kamilla

1975

7. Szántó Zsuzsanna

1. Badó Anikó 6. Pataki Klára
2. Bállá Terézia 7. Petykó Ágnes
3. Dudla Katalin 8. Sárközi Judit
4. Kuberka Magdolna 9. Slárku Ferenc
5. Móricz Kálmán

1976
10. Szanyi Katalin

1. Bállá József 6. Lazorka Erika
2. Balogh Mária 7. Száraz Edit
3. Bihari Katalin 8. Szócska Jolán
4. Gerendely Béla
5. Kótyuk Erzsébet

1977

9. Úr Margit

1. Gerendely Valéria 6. Kövy Györgyi
2. Györke Magdolna 7. Márton Georgina
3. Hánka Sándor 8. Netrufál Emília -  Edit
4. Hidi Jolán 9. Seres Éva
5. Horváth Bertalan 10. Seres Géza



1978
1. Berta Csaba 6. Molnár Csaba
2. Fábián Ella 7. Perduk János
3. Fodor Géza 8. Szennyes Erzsébet
4. Gajdos Emma 9. Tóth Valéria
5. Juhász Gabriella

1979
10. Vadnai Katalin

1. Dupka György 6. Lengyel Ibolya
2. Fehér József 7. Lukács Irén
3. Horváth Erzsébet 8. Néma Lajos
4. Imre Sándor
5. Lénárt Margit

1980

9. Tar Jolán

1. Balogh Jolán 6. Horváth Sándor
2. Bodnár Mária 7. Korcsinszki Éva
3. Debreceni Mihály 8. Kovács Elemér
4. Féka Erzsébet
5. Gölner Júlia

1981

9. Somogyi Ilona

1. Csuha Erzsébet 6. Marozsi Erzsébet
2. Halász József 7. Orémus Kálmán
3. Kristófon Margit 8. Sasvári Ágnes
4. Lörincz Anikó 9. Székely Erszébet
5. Magyar Éva 10. Valentin Mária

1982
1. Bognár Erzsébet 5. Komár Éva
2. Dajka Bertalan 6. Kopasz Alice
3. Fóri Sándor 7. Nagy Enikő
4. Gács Márta

1983
8. Penckófer János

1. Bober Szilvia 4. Molnár Katalin
2. Kulin Zoltán 5. Révész Katalin
3. Marozsi Malvin

1984
6. Sándor Éva

1. Balogh Judit 7. Kótyuk Ilona
2. Bállá Ildikó 8. Krajnyik Éva
3. Balogh Ilona 9. Miksó Zoltán
4. Balogh Katalin 10. Olasz Erzsébet
5. Hevesi Magdolna 11. Prófusz József
6. Kálmán Ferenc

1985
12. Zseltvay Marianna

1. Antonenko Miklós 7. Nagy Katalin
2. Bányai Klára 8. Popovics Béla
3. Egri Lajos 9. Rezes Ida
4. Fodor István 10. Sebi Mária
5. Kántor István
6. Kis Edit

11. Vidnyánszky Attilí



1986
1. Bíró Gyöngyi 5. Pilipkó Erzsébet
2. Gönczi Éva 6. Stulcer Mária
3. Kovács Katalin
4. Karcub Márta

1987

7. Újvári Ella

1. Hadar Klára 5. Palkó István
2. Iván Éva 6. Riskó Márta
3. Jakab Ildikó
4. Kubinyi Ildikó

1988

7. Vántus Anikó

1. Czurkó Ibolya 4. Kovács Erzsébet
2. Glodán Erzsébet 5. Lajos Mihály
3. Kovács Erzsébet

1989
6. Úr Zita

1. Bimba Ferenc 6. Mándy Ilona
2. Iván Gyöngyi 7. Nagy Judit
3. Koleszár Ildikó 8. Szabó Erzsébet
4. Koós Ildikó 9. Szarka Anna
5. Maháti Éva

1990
10. Sztankaninecz Beatrix

1. Gazda Albert 5. Nagy Erika
2. Gulácsi Éva 6. Tóth Ildikó
3. GyőrffyNóra 7. Túri Irén
4. Méhész Klára

1991
8. Varga Katalin

1. Bacskó Mária 6. Pipik Judit
2. Dóka Erika 7. Seres Gyöngyi
3. Kovács Géza 8. Szabó Ilona
4. Majoros Mónika
5. Molnár Natália

1992

9. Török Ilona

1. Bátori Éva 5. Kucsinka Andrea
2. Bíró Sarolta 6. Lajos István
3. Demjén Csilla 7. Nagy Mária
4. Kecskés Rita

1993
8. Szopó Andrea

1. Celics Margit 6. Lengyel Tamás
2. Gutterer Éva 7. Mi lován Andrea
3. Kacsur Andrea 8. Nagy Angéla
4. Katona Mária 9. Tóth Natália
5. Kovács Péter

1994
10. Varga Sándor

1. Bagi Andrea 5. Ivaskin Vladimir
2. Brçnzovics Marianna 6. Kádár Tünde
3. Cséka György 7. Orbán Sándor
4. Hidi Csilla 8. Oroszi Anikó



1995
1. Beregszászi Anikó 5. Csernicskó István
2. Berta Eleonóra 6. Furda Attila
3. Béres Erzsébet 7. Ködöböcz Zsuzsanna
4. Bodnár Mária

1996
8. Tóth Szilvia

1. Balogh Erzsébet 6. Kun Irén
2. Bíró Ildikó 7. Molnár Éva
3. Botos Valéria 8. Sápi Angéla
4. Fancsiki Izabella
5. Károly Angéla

1997

9. Sápi Judit

1. Badó Marianna 5. Nagy Alica
2. Zékány Krisztina 6. Szekunda László
3. Korosztél Angéla
4. Kovács Erika

1998

7. Ferkó Csaba

1. Balogh Miklós 8. Kocán Katalin
2. Bekecs József 9. Szécsi Viktória
3. Bodnár Lívia 10. Persely Gabriella
4. Danes László 11. Tóth Beáta
5. Györffy Szabolcs 12. Úr Tímea
6. Erdélyi Zsuzsanna
7. Fejér Gábor

1999

13. Varga Mónika

1. Demes Tímea 7. Tihanyi Emese
2. Dzsanda Adrianna 8. Turóczi Zsuzsanna
3. Enyedi Tímea 9. Úr Lajos
4. Kacsó Ágnes 10. Sebestyén Zsolt
5. Kobály Rudolf
6. Szaniszló Gabriella

2000

11. Sulla Ágnes

1. Benedek Csaba 14. Pohorilják Georgina
2. Csuka Emőke 15. Szántó Lajos
3. Darcsi Natália 16. Szabó Andrea
4. Fedák Violetta 17. Szanyi Marianna
5. Gál Erzsébet 18. Szűcs Andrea
6. Guipa Diána 19. Simon Szilvia
7. Hagya Andrea 20. Tóth Viktor
8. Jószay Viktória 2LTótné Jőrös Rozália
9. Molnár Andrea 22. Tuba Viktória
lO.Matúz Viktória 23. Varga Dianna
11. Perduk Beáta 24. Varga Viktória
12. Perun Valéria
13. Pcsolinszky Julia

25. Valicskó Zoltán



2001
1. Bagu Zita 12. Fekete Beáta
2. Balogh Zsolt 13. Fazekas Tibor
3. Balog Katalin 14. Gönczy Ágnes
4. Balog Lívia 15. Kiss Zsuzanna
5. Biró Gusztáv 16. Kovács Erika
6. Bojcsuk Edit 17. Ladányi Brigitta
7. Botos Ágnes 18. Molnár Eszter
8. Debreceni Katalin 19. Szopó Csilla
9. Demjén Natália 20. Volosin Andrea
10.
11

. Demeter Annamária 

. Dunda György
2002

21. Voloscsuk Nóra

1. Bányász Zsuzsa 9. Ködöböcz Natália
2. Bállá Andrea 10. Nagy István
3. Dóka Marianna 11. Pobránszky Gabriella
4. Fogas Ágnes 12. Ríják Diána
5. Horváth Csaba 13. Snicer Zsolt
6. Iváncsik Lívia 14. Sütő László
7. Iváskovics Tamás 15.Tárczy Alica
8. Kiss Ágnes

2003
16. Varcaba Ildikó

1. Árpa Zsuzsanna 12. Mihalovics Attila
2. Belenszky Katalin 13. Molnár Beáta
3. Beszpálov Román 14. Molnár Emőke
4. Bogáti Eszter 15. Nagy Judit
5. Fekete Elvira 16. Palotai Bernadett
6. Ferencyi József 17. Seres Kristóf
7. Gadzsa Bernadett 18. Tamási Tünde
S. Kovács András 19. Tóth Csaba
9. Kocán Béla 20. Tóth Jenő
10
11

. Kuszka Adrien 

. Lakatos Katalin
2004

21. Tóth Péter

1. Barta Gabriella 10. Makó Margaret
2. Borbély Sándor 11. Orosz Gabriella
3. Fejes Andrea 12. Remecki Viktória
4. Horányi Gabriella 13. Sándor Ivett
5. Hidi Tünde 14. Tamás Zsuzsanna
6. Illés Gyöngyi 15.Timkó Tímea
7.
8. 
9.

Iváskovics Krisztina 
Komonyi Renáta 
Kopasz Angéla

16. Toronyi Erzsébet

65



Levelező tagozat

1975
1. Asztalos Mária 8. Károlyi Júlia
2. Bállá Zsuzsanna 9. Kishegyi Mária-Verona
3. Bakos Magdolna 10. Komlósi Irén
4. Baksa István 11. Kovács Éva
5. Bús Ella 12. Mészár Irén
6. Fóri Éva 13.Ratkovszki Elvira
7. Homoki Éva

1976
14. Vántus Ildikó

1. Juhász Mária 5. Sütő Viktor
2. László Mária 6. Tamási Erzsébet
3. Ószak Zsuzsanna
4. Pénzes József

1977

7. Tegze Edit

1. Barát Mihály 7. Papp Ágota
2. Biró Irma 8. Petrás Kálmán
3. Fábián Éva 9. Róják István
4. György Valéria 10. Szarka Béla
5. Kádas Irma
6. Kurucz Olga

1978

11. Váradi Edit

1. Fábián László 8. Papp Viktória
2. Finta Éva 9. Rátkai Géza
3. Fodor Ferenc 10. Szőlősy Márta
4. Gazda Erzsébet 1 l.Tihor Margit
5. Juhász Erzsébet 12. Varga Júlia
6. Kovács Szilvia
7. Kubinyi Margit

1979

13.Zsoffcsák Márta

1. Bagu Balázs 9. Lődár Klára
2. Balogh Ferenc 10. Lőrinc Tamás
3. Fancsik Ilona 11. Nyeste Albert
4. Gönci Katalin 12. Stók Emma
5. Jakubini Gabriella 13.Tóth János
6. Jenei János 14,Tárczy Emőke
7. Kovács Miklós
8. Lődár Jolán

1980

15.Tóth Ernő-Tibor

1. Adóba Elza 6. Kövesligeti Erzsébet
2. Bak Katalin 7. Szaniszló János
3. Balogh Eszter 8. Tóth Zsuzsanna
4. Birtok Irén
5. Derbák Erzsébet

9. Úr Valéria



1981
1. Béres Erzsébet 6. Mijó Judit
2. Dolgih Natália 7. Mokány Erzsébet
3. Jánki András 8. Séra Ágnes
4. Kovács Viola 9. Tóth Béla
5. Mester Magdolna

1982
10. Váradi Ilona

1. Baksa Irén 5. Nagy Béla
2. Erdélyi Gábor 6. Nemes János
3. Kmetty Attila 7. Szilágyi Anna
4. Lipcsei Olga

1983
8. Ugrin Péter

1. Danku Júlia 6. Petro Ibolya
2. Dabóczi Gyöngyi 7. Pobránszki Katalin
3. Dupka Edit 8. Szmirnov Mihályné
4. Fanta Viktória 9. Tyukodi Katalin
5. Molnár Margit

1984
10. Vaskó Jolán

1. Ciganyin Mária 6. Komlósi Anna
2. Gönczi Magdolna 7. Sós Irén
3. Hadar Olga 8. Simon Lajosné
4. Jakab Gabriella 9. Vas Mária
5. Kálmán Katalin

1985
10. Hegedűs József

1. Balogh Anna 5. Galambosi Margit
2. Balogh Medina 6. Gortvay Olga
3. Csorna Klára
4. Erdős Zsuzsanna

1986

7. Virág Piroska

1. Botos Ágnes 7. Rák Diána
2. Hromovcsuk Katalin 8. Sóbányi Zsuzsanna
3. Kelemen Valéria 9. Skrabák Olga
4. Krajnyik Anna 10. Szabad Aranka
5. Marton Erzsébet 11. Szabó Viola
6. Molnár Emma

1987
12. Tóth Ibolya

1. Bállá Éva 4. Kis Etelka
2. Barta Zoltán 5. Pisták Ilona
3. Bíró Szendile

1988
6. Riskó Mária

1. Balogh Csaba 5. Kiss Erzsébet
2. Bundovics Judit- 6. Kohutics Magdolna
Zsuzsanna 7. Kovács Erzsébet
3. Gulácsy Zita 8. Mindzsák József
4. Jóni Edit 9. Unoka Olga
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1989
1. Biró Zsuzsanna 6. Krajnyik Gizella
2. Csakay Tibor 7. Róják Klára
3. Csurman Ilona 8. Síró Katalin
4. Győri Mária
5. Kertész Piroska

1990

9. Zán Katalin

1. Badó Éva 8. Poznár Katalin
2. Birtok Erzsébet 9. Ruszka Erzsébet
3. Danó Erzsébet 10. Sütő Györgyi
4. Ivaskovics Mária 11. Szabó Katalin
5. Mironova Berta 12. Szanics Georgina
6. Molnár Georgina
7. Nagy Sándor

1991

13. Tar Nelli-Erzsébet

1. Baburka Viktória 7. Sebők Margit
2. Jendrék Gabriella 8. Szilvási Ildikó
3. Kacsó Ilona 9. TárczyÉva
4. Kopasz József 10. Tihor Anna
5. Korláth Kornélia 11. Tótik Enikő
6. Ruttkai Erika

1992
12. Tótin Csilla

1. Barta Angéla 5. Kálmán Andrea
2. Fedinec Irén 6. Meréci Irén
3. Gál József 7. Szanyi Ildikó
4. Illés Mónika

1993
8. Tóth Magdolna

1. Adám Alica 9. Kis Nelli
2. Bakkai Éva 10. Nagy Anikó
3. Bernáth Csaba 11. Popovics Erzsébet
4. Bródy Krisztina 12. Szatmári Erzsébet
5. Géci Margit 13. Szuperák Viktória
6. Havasi Andrea 14. Takács Olga
7. Horváth Márta 15. Tóth Marianna
8. Jaszter Judit

1994
16. Úr József

1. Berdár Szilvia 4. Orémus Erika
2. Bernáth Ágnes 5. Tóth Zsuzsanna
3. Király Katalin

1995
6. Varga Ibolya

1. Badó Attila 7. Kertész Csilla
2. Bálint Magdolna 8. Kocsis Mária
3. Benke Katalin 9. Komári Emese
4. Gyarmathy Mónika 10. Kmetty Mónika
5. Homoki Orsolya 11. Lator Ilona
6. Horváth Tünde 12. Sólyom Éva
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1996
1. Becske Katalin 6. Molnár Eleonóra
2. Braun Éva 7. Óvári Natália
3. Csucska Edit 8. Tegze József
4. Danes Éva 9. Turóczi Irén -Tünde
5. Gere Zsuzsanna

1997
10. Varga Szilvia

1. Baksa Gyöngyi 8. Kardos Gabriella
2. Balázs Éva 9. Lelekács Andrea
3. Béres István 10. Nagy Mária
4. Halász Viktória 11. Oláh Katalin
5. Halász Mária 12. Tamási Erika
6. Danes Katalin 13. Sütő Zita
7. Jankovszki Erzsébet

1998
14. Jávorszky Erika

1. Bíró Irén 10. Nagy Klára
2. Györke Eleonóra 11. Pataki Karolina
3. Horbács Tímea 12. Szabó Nóra
4. Keszler Csilla 13. Szántó Katalin
5. Korolovics Valéria 14. Széles Marianna
6. Kovács Erika 15.Tamási Ágnes
7. Kovács Gábor 16. Varga Edit
8. Ladányi Gabriella
9. Nagy Noémi

1999

17. Varga Éva

1. Balogh Ilona 14. Kató Ágnes
2. Barkaszi-Demcsik Mária 15. Kenyeres Mária
3. Barta Mónika 16. Klimkó Róbert
4. Bekecs Melinda 17. Kótyuk László
5. Beregszászi Eleonóra 18.Kovtun Kornélia
6. Bíró András 19.Mádi Zsuzsanna
7. Buda Zsuzsanna 20. Molnár Magdolna
8. Csetneki Gyöngyi 21 .Oláh Marianna
9. Domokos Miklós 22.Simon Andrea
lO.Dupka Zsolt 23.Szántó Marianna
11. Gábor Valéria 24. Szűcs István
12.1llényi Éva 
13.Iván Zsuzsanna
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Lyzanets P.M.
Training of highly qualified specialists in the Hungarian language and 

literature at Uzhhorod National University
{to the 40th anniversary o f the Hungarian philology department)

Summary

The present article is about the history, development and personnel training of the 
Hungarian philology department. The author pays special attention to its educational, me
thodological and scientific work, focusing on the candidate theses defence, organization on 
the basis of the Hungarian philology department various international and all-union confe
rences, specialized Council for the defence of candidate theses by speciality 10.02.09 -  the 
Hungarian language. Two scientific centres -  Institute of Hungarology and Transcarpathian 
Hungarian-speaking scientific society -  have been established on the basis of the Hungarian 
philology department. The author also gives information on fruitful relations between the 
Hungarian philology department and higher institutions of Ukraine and other countries, 
their all-round research work.
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Ур Людвіг
(Ужгород)

Етимологічний аспект у дослідженні назв їжі, 
напоїв й кухонного начиння в південних 

ужансько-латорицьких угорських 
говірках Закарпатської області

Як в угорській, так і в українській лінгвістиці з ’явилося чимало 
праць, присвячених дослідженню назв їжі, напоїв та кухонного начин
ня, але ця тематична група вивчалась дослідниками в першу чергу в ет
нографічному аспекті. Тому ми вважали за доцільне дослідити цю те
матичну групу в етимологічному аспекті в назвах їжі, напоїв та кухон
ного начиння у мовленні угорського населення досліджуваної території.

1. Власне угорські слова
Лексика, що пов’язана з назвами їжі й кухонного начиння, у пів

денних ужансько-латорицьких угорських говірках Закарпатської об
ласті містить важливу інформацію про характерні особливості мови на
селення, що проживає на досліджуваній території.

Більшість досліджуваних лексем (77% від загальної кількості на
зв) успадковано з уральського, фінно-угорського та угорського періо
ду, або виникла на власному угорському ґрунті.

а) слова, успадковані з уральського періоду. Назви, успадковані з 
уральського періоду, становлять 13 % від загальної кількості власне 
угорських назв. Лексема bőr 'шкіра' із уральського періоду, виникла від 
уральської мови-основи *регз. В ужансько-латорицьких угорських го
ворах Закарпаття вона поширена як компонент складного слова disznó
bőr (літ. disznóbőr) 'шкіра свині'. До групи слів успадкованих з ураль
ського періоду, відносимо ще такі лексеми: élet 'життя (в значенні 
пшениця), fa  'дерево', hal 'риба', kígyó 'змія', láb 'нога', máj 'печінка', mos 
'мити', süt 'смажити', szem 'зерно(око)' vas 'залізо', víz 'вода'. Ці назви у 
досліджуваних говорах найчастіше поширені як компо- ненти склад
них слів -  назв їжі й кухонного начиння. Наприклад: máj 'печінка' -  
disznómáj, disznóumáj, disznóumáoj 'печінка свині'; láb 'нога' -  vasláb
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'залізні ніжки (тринога)'; /а  'дерево1 -  kavarófa, kavaróufa, káváróufá 'мі
шалка (з яким мішали повидло у казані)'; kígyó 'змія' -  kigyóurítes 'ру
лет з маком із листового тіста' і т. д.

б) слова з фінно-угорського періоду. Стосовно цієї групи слів за
значаємо, що тільки окремі одиниці з досліджуваної тематичної групи 
з упевненістю можна віднести до фінно-угорських, тому що не зали
шилося писемних пам’яток до X ст., у яких би згадувалася значна кіль
кість назв їжі й кухонного начиння фінно-угорських народів.

Назви, успадковані з фінно-угорського періоду, становлять 24% 
від загальної кількості власне угорських назв. З фінно-угорського періоду 
успадковані такі лексеми: fül 'вухо', gyökér 'корінь', háj 'свиняче сало низь
кого сорту', kés 'ніж', kéz 'рука', kő 'камінь', lé 'рідина (суп)', mag 'зерно', 
nagy 'великий', rongy 'ганчірка', szúr 'колоти', vaj 'масло', vér 'кров' і т.д.

Ці назви у досліджуваних говорах найчастіше поширені як ком
поненти складних слів -  назв їжі й кухонного начиння. Наприклад: fül 
'вухо' -  barátfüle 'чернечі вуха'; gyökér 'корінь' -  gyükörkefe, gyökirkefe 
'господарська щітка, якою мили обпалену свиню' (літ. gyökérkefe), kés 'ніж' 
-  szuróukcjs, natykéfs, nátykéfs 'ніж, яким заколюють свиней' (літ. disznóölő 
kés), kéz 'рука' -  kézi- malom, kéjzimalom 'ручний млин (для обмолоту зер
нових)' (літ. magvak őrlésére szolgáló eszköz), kő 'камінь' -  nyomóukű 'камін- 
тягар (великий камінь, що стискав капусту у бочці) (літ. nehezék -  a káposz
táshordóban lévő savanyú káposzta összenyomására használt kő), nagy 'вели
кий' -  natyfazik, nátyfázik'^emvxm горщик' (літ. nagyfazék) і т. д.

в) лексеми, успадковані з угорського періоду. Назви, успадковані 
з угорського періоду, становлять 18% від загальної кількості власне 
угорських назв. До цієї групи належать такі слова: aszal 'висушити', haj 
'волос', hízik 'повнішає', mer 'черпати', nyúl 'заєць', szél 'край (для по
значення реалії -  окраєць хліба)', szőr 'волосся', tál 'миска', tűz 'вогонь'.

Більшість із вищеназваних слів використовуються як окремо, так 
і в похідних назвах їжі й кухонного начиння. Вони відіграють активну 
роль в утворенні нових слів. Наприклад: haj 'волос' -  tengerihaj, téjnge- 
ríhaj 'листя качана кукурудзи' (літ. borítólevél -  а kukoricacsőé)-, mer 'чер
пати1 -  merőkanál, merőükanál, merítő irkánál 'черпак' (літ. merőkanál)', 
szőr 'волосся' -  kondor-szőürü 'порода свині (довгохребтові, м ’ясисті)' 
(літ. hússertés)', tál 'миска' -  tálka, táolká, kistálka 'маленька миска' (літ. 
Kisméretű tál).

г) назви, утворені на власному угорському ґрунті. Після осілого 
життя угорських племен на території Карпатського басейну почався
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активний процес культурного та мовного оновлення. У період X V I- 
XVIII ст. починає формуватися угорська літературна мова, а у кінці 
XVIII-XIX ст. настає період оновлення угорської мови, що має велике 
значення у збагаченні літературної мови новими словами. В той час 
прогресивні письменники та вчені бачили, що лексика угорської мови 
досить бідна для вираження нових ідей та реалій життя.

Назви, утворені на власному угорському грунті, становлять 45% від 
загальної кількості власне угорських назв. До цієї групи можемо від
нести такі слова: bélés 'пиріжки', burizs 'ячмінна крупа', hordó 'бочка', 
hurka 'лівер', kapar 'гребти', lábas 'сковорода', leves 'суп', rétes 'рулет із 
листового тіста', szarvas 'олень', tengeri 'кукурудза', tepertő 'шкварки', 
zacskó 'мішечок'.

Вищеназвані лексеми використовуються як окремо, так і в похід
них назвах їжі й кухонного начиння. Деякі назви у досліджуваних го
вірках поширені як компоненти складних слів чи словосполучень. На
приклад: bélés 'пиріжки' -  kásás bélés, kásás béjles, káosáos béiles 'пи
ріжки з кашею, зваре- ною у молоці' {літ. kásás bélés); hordó 'бочка' -  
káposztáshordó, káposztás- hordóu, káoposztáoshordóu 'бочка для ква
шення капусти' (літ. káposztáshordó); hurka 'лівер' -  hurkatötö, hurkatőü- 
tőü, hurkát ő ütő ü 'пристрій для начинення ковбаси, ліверу' (літ. hurkatöl
tő); rétes 'рулет із листового тіста' -  diós rétes, dióm rítes,dióus riétes 'ру
лет з горіхами із листового тіста' (літ. diós rétes); kapar 'гребти' -  szén
kaparó, színkaparóu 'кочерга з довгою ручкою' (літ. szénkaparó); szarvas 
'олень' -  szarvaspörkölt, szárváspörkölt 'рагу з оленя' (літ. szarvaspörkölt).

2. Іншомовні слова
Не існує мови, у лексиці якої б не було слів, запозичених з ін

ших мов, цей факт неможливо заперечити, бо це б означало заперечен
ня тісних економічних, культурних та політичних взаємовідносин, які 
дійсно існують між різними народами і в результаті яких проходило 
лексичне взаємопроникнення [3, 172].

Лексика, пов’язана з їжею й кухонним начинням в ужансько-лао- 
рицьких угорських говірках, багата та різноманітна, крім того, угор
ське населення області тісно контактує з українським, румунським, 
словацьким населенням Закарпаття. Вищеназвані народи протягом ба
гатьох століть перебували у тісних культурних, економічних та полі
тичних зв’язках. Ці контакти спричинили й проникнення ряду засвоєнь 
та запозичень з цих мов в угорську мову і навпаки.

У назвах їжі й кухонного начиння в ужансько-латорицьких угор
ських говірках багато запозичень -  23% від загальної кількості назв. В
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угорський мові особливо багато запозичень із тих мов, з якими вона 
контактувала на протязі тривалого часу, наприклад, із слов’янських, 
тюркських, німецької мов.

а) слов’янські запозичення. Кількість слов’янських запозичень се
ред іншомовних слів у назвах їжі й кухонного начиння в південних 
ужансько-латорицьких угорських говірках Закарпатської області ста
новить 46 % від за- гальної кількості усіх запозичень.

Це пояснюється об’єктивними причинами, адже угорські племена 
ще до IX ст. майже 300 років безпосередньо контактували зі східносло
в ’янськими племенами: сіверянами, в’ятичами, полянами. У X ст. у 
житті угорців відбулися великі зміни, оскільки вони здобули нову ба
тьківщину у Карпатському регіоні і поселилися по сусідству зі слов’ян
ськими племенами. З другої половини X ст. угорські племена почи
нають вести осілий спосіб життя якому сприяло їхнє знайомство з 
більш високою слов’янською землеробською культурою [3, 43-51].

В ужансько-латорицьких угорських говірках серед назв їжі й ку
хонного начиння поширені такі слов’янські запозичення: bödön 'бідон', 
bukta 'пончики', gabona 'жито', gomba 'гриб', kacsa 'качка', kalács 'солод
ка булочка', karaj 'корейка', káposzta 'капуста', kocsonya 'холодець', kol
bász 'ковбаса', korpa 'крупа', kosár 'корзина', lepény 'коржик', mák 'мак', 
olaj 'олія', paprika 'перець', paszuly 'квасоля1, pálinka 'горілка', pecsenye 
'печеня', répa 'ріпа', rozs 'жито', szalonna 'сало', szilva 'слива', szkovorot- 
ka 'сковорода', tészta 'тісто', vodka 'горілка', zsír 'жир' і т.д.

Більшість із вищеназваних слів використовується як окремо, так і 
в похідних назвах їжі й кухонного начиння. Слов’янізми активно збага
чують словниковий склад угорської мови. Вони виступають як компо
ненти складних і складених назв: libapecsenye 'печеня з гуски', tyúkpe
csenye 'печеня з курятини', gyékénykosár 'корзина з рогожі круглої фор
ми, в яку кладуть тісто для докисання', gabonakenyér 'хліб з житнього 
борошна', rozskenyér 'хліб з житнього борошна', kacsaleves 'суп з качки', 
sárgarépa 'морква', zsíros 'жир- ний', paprikás 'з перцем'.

б) тюркські запозичення. Тюркські запозичення становлять другу 
за кількістью групу іншомовних запозичень у лексиці їжі й кухонного 
начиння в ужансько-латорицьких угорських говірках Закарпатської 
області. Вони становлять 16,5 % від загальної кількості усіх іншомов
них слів. Це пояснюється тим, що угорські кочові племена безпосеред
ньо контактували з тюркськими народами ще до приходу до Карпат
ського регіону. З V до IX ст. тюркські та угорські племена жили по су
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сідству, на території Причорномор’я, й тоді ще більше зміцнилися тю
рксько-угорські зв’язки.

Після приходу угорських племен у Карпатський регіон угорсько- 
тюркські зв’язки були слабкими, вони стали тіснішими тільки у XVI- 
XVII ст., коли Угорщина перебувала під гнітом турків.

У досліджуваних угорських говірках поширені такі тюркізми: al
ma 'яблуко', árpa 'ячмінь', bor 'вино', borsó 'горох', búza 'пшениця', dara 
'грубе мливо dió 'горіх', disznó 'свиня', findzsa 'чашка', gyümölcs 'фрукт', 
túró 'сир (з молока корови)', tyúk 'курка' і т. д.

Тюркізми в ужансько-латорицьких угорських говірках беруть ак
тивну участь у словотворенні: árpakása 'ячмінна крупа', tengeridara 
Трубе мливо з кукурудзи', borsóleves 'гороховий суп', tyúkpecsenye 'пе
ченя з курятини', birsalma 'айва', túrós 'з сиром' і т. д.

в) німецькі запозичення. Угорська мова мала деякі контакти з ні
мецькою і перед приходом угорців у Карпатський регіон, але ці зв’язки 
стали міцнішими з X ст. Німецький вплив залишився після прийняття 
християнства коли на угорській території поселились німецькі свяще
ники та лицарі коро- лівського двору, ще більше зріс цей вплив після 
1526 р., коли Габсбурги взяли політичну владу у свої руки .

Німецькі запозичення назв їжі й кухонного начиння у досліджу
ваних ужансько-латорицьких угорських говорах становлять 14,6 % від 
загальної кількості усіх іншомовних слів. Головним чином запозичува
лися німецькі назви із баваро-австрійських та середньонімецьких говорів.

У південних ужансько-латорицьких угорських говірках поширені 
такі німецькі запозичення: kanna 'бідон', karalábé 'кольрабі', karmonádli 
'вирізка, корейка' krumpli 'картопля', láda 'ящик', nokedli Талушки- 
клецки, виготовлені на спеціальному металічному пристрої з дірками', 
тага 'рогата худоба', sódar 'окіст', sonka 'окіст' і т. д.

г) латинські запозичення. У середньовічній Угорщині мовою 
церкви й науки була латинська мова. Найбільша частина латинських 
слів пов’язана з християнством та церквою. Так, наприклад, лексема 
angyal 'ангел' від лат. angelus у досліджуваних угорських говорах у наз
вах їжі й кухонного начиння використовується як складовий компо
нент лексеми angyalbögyörő 'ангельські галушки (галушки продовга
стої форми, виготовлені з муки та вареної картоплі)'. Крім цього, по
ширені ще такі латинські запозичення: kamra 'окреме приміщення для 
зберігання продуктів', szálika 'амоній', tea 'чай', tégla 'цегла' (як компо
нент лексеми samott-tégla 'сорт цегли, з якої будували печі').
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Латинські запозичення становлять 3,5 % від загальної кількості 
усіх іншомовних слів.

д) лексеми невизначеного чи невідомого походження. Ця група 
лексем становить 13% серед назв їжі й кухонного начиння. Наприклад, 
лексема körte 'груша' вважається словом невизначеного походження: 
можливо, це тур. за- позичення [TESz 11,621].

До цієї групи відносимо ще й такі назви : hús 'м’ясо', derelye 'варе
ники', puliszka 'мамалига', pacal 'нутрощі, сичур (свині)', harcsa 'сом', й- 
veg 'банка, пляшка, edény 'посудина', rocska 'дійниця', zsolytár 'дійниця' 
і t .  д. Лексика, пов’язана з 'їжею та кухонним начинням в ужансько-ла- 
торицьких говірках Закарпатської області дуже багата і різноманітна. 
Як ми вже зазначили, у назвах їжі й кухонного начиння чимало запози
чень -  23 % від загальної кількості назв. Запозичені слова є загально- 
поширеними і беруть активну участь у створені нових лексичних оди
ниць і збагаченні лексики угорських говорів й самої угорської мови.

Іншомовні запозичення □  Слов’янські запозичення (46%)

Ш Тюркські запозичення (16,5%)

□  Німецькі запозичення (14,6%)

□  Слова непевного чи невідомого 
походження (13%)

■  Латинські запозичення (3,5%)

Ш Міжнародні слова (2,7%)

Ü Румунські запозичення (1,6%)

□  Італійські запозичення (1,6%) 

■  Інші запозичення (0,5%)
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Úr Lajos
A dél-ungi-latorcai magyar nyelvjárások táplálkozással 

kapcsolatos szakszókincsének történeti-etimológiai vizsgálata
Rezümé

A táplálkozás hagyományvilága az egész nemzeti kultúra egyik leg-maradandóbb ré
sze, mivel az ételeket rendszeresen kell készíteni, s ez a folyamat elválaszthatatlanul kap
csolódik a mindennapi élethez. Az ételek, s ezek elkészítési módjai magukban hordozzák a 
nemzetnek vagy népcsoportnak azon jellegzetes sajátosságait, amelyek csak az adott népre 
vagy népcsoportra jellemzőek. A táplálkozás szakszókincse gazdag és sokszínű. A cikkben 
ennek történeti-etimológiai kutatásával foglalkozunk. Vizsgáljuk a belső keletkezésű sza
vakat és a jövevényszavakat is.



Ур Людвіг
(Ужгород)

Назви посуду в південних ужансько-латорицьких угор
ських говірках Закарпатської області

У відомих працях професора П.М.Лизанця (Венгерские заимст
вования в украинских говорах Закарпатья Атлас лексичних мадяризмів 
та їх відповідників в українських говорах Закарпатської області УРСР, Ат
лас венгерских говоров Закарпатья І.) знаходимо чимало матеріалу з 
цієї теми, але автор не ставив собі за мету повне зібрання та опрацю
вання лексики пов'язаної з назвами посуду, саме тому ми спробуємо у 
цій статті проаналізувати кілька лексем з цієї тематики на матеріалах, 
що зібрані на території ужансько-латорицьких угорських говірок. Ма
теріал було зібрано у таких населених пунктах: Шоломоново (1), 
Ратівці (2), Тисоагтелек (3), Великі Геївці(4), Мала Добронь (5), 
Ракошино(б), Чомонін (7).

Для позначення кухонного посуду у досліджуваних говірках вжи
ваються такі лексеми.

Горщик (fazék): fazik, fázik.
fazik (1-5, 7), fázik (6) id., лексема виникла на уг. грунті: корінь 

fáz- має давнє ф.-у. пох. [TESz І, 155].
Великий горщик (nagyfazék): natyfazik, nátyfázik.
natyfazik (1-5, 7), náty fázik (6) id. Ця назва поширена на всій до

сліджуваній діалектній території. Лексема-композит складається з двох 
компонентів: перший nagy 'великий', пох. непевне, можливо, сягає ще 
ф.-у. періоду [TESz II, 994], другий компонент fazik id. (див. fázik).

Сковорода (lábas): lábas, lábos, láobás, krajszon, krajsztony, krajszlon.
lábas (1-3), lábos (3-5, 7), láobás (6) id. Ця назва поширена на всій 

досліджуваній діалектній території. Виникла на ут. ґрунті [TESz II, 
702]. Лексема lábas та її фонетичний варіант lábos зафіксовані і в бор- 
жавських та марамороських угорських говорах Закарпаття [KMNyA І, 
карта 250]. Поширена ця назва і в угорських говорах Угорщини [SzamSz 
II, 5] та в українських говорах Закарпатської області [Лизанец II, карти 
302, 304, 362].
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krajszon (1, 3-5), krajsztony (2), krajszlon (3) id. Етимологія лексе
ми krajszon непевна, можливо, від нім. Kreis 'круг'. Поширена ця назва 
і в українських говорах Закарпатської області [Lizanec І, 302. térkép].

Сковорідка (palacsintasütő, serpenyő): palacsintasütő, palacsinta
sütőiі, pálácsintásütőü, palacsintavas, pálácsintávás, szkovorotká.

palacsintasütő (1-2, 4), palacsintasütőü (3, 5, 7), pálácsintásütőü (6) 
id. Назва вживається в усіх досліджуваних угорських говірках. Це 
складне слово з двох компонентів: перший palacsinta 'млинець', пох. 
від рум. plácínta 'листковий пиріг, коржик, млинець' [TESz III, 67], дру
гий компонент sütő від дієслова süt 'пекти', що сягає ще угор. періоду 
[TESz III, 634]. Фонетичний варіант palacsintasütőй зафіксований і в 
боржавських та марамороських угорських говорах Закарпаття [KMNyA І, 
карта 251]. Поширена ця назва також в українських говорах Закарпат
ської області [Lizanec І, 305. térkép],

palacsintavas (3, 5, 7), pálácsintávás (6) id. Перший компонент цієї 
лексеми palacsinta id. (див. palacsintasütő), другий vas 'залізо', що сягає 
ще урал. періоду [TESz III, 1095]. Лексема palacsintavas також зафіксо
вана і в боржавських та марамороських угорських говорах Закарпаття 
[KMNyA І, карта 251]. Поширена ця назва і в українських говорах За
карпатської області [Лизанец II, карта 305].

szkovorotká id. Ця назва вживається тільки в н. п. 6, де вона 
використовується паралельно з лексемами pálácsintásütőü id. та pálácsin
távás id. Лексема szkovorotká, напевно, пох. від рос. сковородка id.

Для чайника (teáskanna) у досліджуваних говірках використову
ють лексеми tejáskanna, tejáoskánná, tejáfőüzőü, tejáfőüzőü.

tejáskanna (1-5, 7), tejáoskánná (6) id. Назва є загальнопоширеною 
на всій досліджуваній території. Складається з двох компонентів: пер
ший tejás від іменника tea 'чай', що пох. з лат. thea id. [TESz III, 868], 
другий компонент kanna 'бідон', що з нім. Каппе id. [TESz II, 348]. Лек
сема tejáskanna зафіксована і в боржавських та марамороських угор
ських говорах Закарпаття [KMNyA І, карта 247].

tejáfőüzőü (3, 7), tejáfőüzőü (6) id., складається з двох компонен
тів: teja id. (див. tejáskanna), főűzőü 'варити', пох. з дієслова fő  'кипить' 
й сягає ще урал. періоду [TESz І, 862]. Лексема tejáfőüzőü зафіксована і 
в боржавських та марамороських угорських говорах Закарпаття [KMNyA 
І, карта 247]. Назва teja широко поширена і в українських говорах За
карпаття [Лизанец II, 80, 95, 119].
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Для позначення миски (tál) у досліджуваних говірках вживають
ся лексема tál (1-5, 7) та її фонетичний варіант táol (6). Ця назва є 
загальнопоширеною і сягає ще угор. періоду [TESz III, 826].

Маленька миска (kisméretű tál): tálka, táolká, kistálka.
tálka (1-5, 7), táolká (6) id., лексема виникла від іменника tál id. 

(див. tál) з суфіксом -ka.
kistálka id. Ця назва вживається тільки в н. пп. З, 5, 7, де викорис

товується паралельно з лексемою tálka id. Лексема-композит склада
ється з двох компонентів: перший kis 'мала', від прикметника kicsi, ki
csiny 'маленький', що тур. пох. [TESz II, 483], другий компонент tálka 
id. (див. tálka).

Чашка (csésze): fíndzsa, fíndzsá, csésze, csáisze, cséiszé.
findzsa (1-5, 7), fíndzsá (6) id. Ця назва є загальнопоширеною на 

всій досліджуваній діалектній території. Османотурецького пох. [TESz 
І, 914]. Лексема findzsa зафіксована в боржавських та марамороських 
угорських говорах Закарпаття [KMNyA І, карта 244]. Поширена ця наз
ва і в українських говорах Закарпатської області [Лизанец II, 66, 93, 
133, 632].

csésze (1-2, 4, 6), cséjszc (3, 5, 7), cscjszéi(5). Ця назва сл. пох., пор. ч. 
cise 'келих' [TESz І, 513]. Лексема csésze зафіксована і в боржавських та 
марамороських угорських говорах Закарпаття [KMNyA І, карта 244].

Тарілка (tányér): tányir (1-5, 7), táonyir(6). Назва є загальнопо
ширеною на всій досліджуваній діалектній території. Лексема tányir з 
іт. tayq'r id.[TESz III. 843]. Поширена ця назва і в українських говорах 
Закарпатської області [Lizanec І, 84, 126, 127, 128, 137].

Сільничка (sótartó): sótartó, sóutartóu, sóutártóu.
sótartó (1-2, 4), sóutartóu (3, 5, 7), sóutártóu (6) id. Ця назва поши

рена на всій території південних ужансько-латорицьких угорських го
вірок. Лексема-композит складається з двох компонентів: перший só 
'сіль', що виник на уг. грунті від кореня лексеми savanyú 'кислий' sav- 
[TESz III, 564], другий компонент tartó від дієслова tart 'тримає', етимо
логія якого неясна, можливо, сягає ще ф.-у. періоду [TESz III, 860]. 
Поширена ця лексема і в українських говорах Закарпатської обл. [Ли
занец II, карта 315].

Глечик (kancsó): kancsó, kancsóu, káncsóu.
kcmcsó (1-2, 4), kancsóu (3, 5, 7), káncsóu (6) id. Ця назва є загаль

нопоширеною на всій досліджуваній території. Пох. лексеми kancsó не
відоме [TESz II, 343]. Поширена вона і в українських говорах Закар
патської області [Лизанец II, 326, 327, 328, 370].
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Скляний обплетений бутель (korsó): korsó (1-2,4), koisóu(З, 5-7).
Ця назва є загальнопоширеною. Пох від. слц. krcah id. [TESz II, 

583]. Лексема korsó поширена і в українських говорах Закарпатської 
області [Лизанец II, карта 325].

Склянка, чарка (pohár): pohár, poháor.
pohár (1-5, 7), poháor(6) id. Ця назва поширена на всій досліджу

ваній діалектній території. Етимологія непевна, можливо, з схв. pehar 
id. [TESz III, 237]. Лексема pohár поширена і в українських говорах За
карпатської області [Лизанец II, 94].

Піднос (tálca) : tálca (1-5, 7), táolcá (6). Ця назва є загальнопо
ширеною на всій досліджуваній діалектній території, іт. пох. [TESz III, 
828]. Лексема tálca поширена і в українських говорах Закарпатської 
області [Лизанец II, карта 308].

Лійка (tölcsér): tőcsir, tőücsir.
tőcsir (1-2, 4), tőücsir (3, 5-7) id. Ця назва вживається у всіх до

сліджуваних угорських говірках. Лексема tőcsir (літ. tölcsér id.) виник
ла на уг. ґрунті з дієслова tölt 'наливати' [TESz III, 959]. Реалія tőcsir 
поширена і в українських говорах Закарпатської області [Лизанец II, 
карта 324].

Дерев’яна ложка (fakanál)-, fakanál (1-5, 7), fákánáol(6). Ця назва 
є загальнопоширеною на всій досліджуваній діалектній території. Лек
сема-композит складається з двох компонентів: перший fa, що сягає ще 
урал. періоду [TESz І, 822], другий компонент kanál 'ложка' невідомо
го пох. [TESz II, 340]. Лексема fakanál поширена і в українських гово
рах Закарпатської області [Лизанец II, 114].

Столова виделка (étkezési villa): villa, villá.
villa (1-5, 7), villá (6) id. Ця назва поширена в усіх досліджуваних 

угорських говірках. Сл. пох. [TESz III, 1146].
Черпак (merőkanál): merőkanál, merőükanál, merítőiikanál, szedő

kanál, szedőükanál, szedő ükánáol, levesszedőü kanál, levesszedő, leveseská- 
náol, levesmerőü, natykanál.

merőkanál (1), merőükanál (3), merítőiikanál (7) id. Лексема-компо
зит складається з двох компонентів: перший merő з дієслова mer 'чер
пати', що сягає ще угор. періоду [TESz II, 897], другий компонент kanál 
id. (див. fakanál). Фонетичний варіант merőükanál зафіксований і в бор- 
жавських угорських говорах Закарпаття [KMNyA І, карта 242]. Поши
рена ця назва і в українських говорах Закарпатської обл. [Лизанец II, 
карта 309].
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szedőkanál (1-2, 4), szedőükanál (5), szedő ükánáol(6) id., складаєть
ся з двох компонентів: szedő, .що від дієслова szed 'брати', пох. якого 
непевне, можливо, сягає ще ф.-у. періоду [TESz III, 691], та kanál id. 
(див.fakanál).

levesszedöü kanál id. Ця назва вживається тільки в н. п. З, де вона 
використовується паралельно з лексемами merőükanál id. та natykanál 
id. Це словосполучення складається з трьох компонентів: перший leves 
'суп' виник на уг. ґрунті від іменника lé 'рідина' [TESz II, 762], другий 
компонент szedő id. (див. szedőkanál), третій kanál id. (див. fakanál).

levesszedő id. В н. п. 2 вживається паралельно з лексемою szedőkanál 
id. Етимологію leves (див. levesszedöü kanál), szedő (див. szedőkanál).

leveseskánáol id. Ця назва вживається тільки в н. п. 6, де викорис
товується паралельно з лексемою szedőükánágl id. Лексема leveseská
náol складається з компонентів: leveses 'для супу', що з іменника leves 
id. (див. levesszedöü kanál) та kánáol id. (див .fakanál).

natykanál (3) id. Перший компонент цієї лексеми nagy 'вели
кий', пох. непевне, можливо, сягає ще ф.-у. періоду [TESz II, 994], дру
гий компонент kanál id. (див .fakanál). Лексема natykanál зафіксована 
і в боржавських та мараморошських угорських говорах Закарпаття 
[KMNyA І, карта 242].

Пристрій для проціджування тіста (tésztaszüró): szűrő, szü- 
rőü, tísztaszürő, tísztaszüröü, laskaszürö, laskaszürőü, haluskaszürő, ha- 
luskaszűrő,

haluskaszürőü. szűrő (1-2, 4), szűrőül,3, 5-7) id. У південних ужан- 
сько-латорицьких угорських говірках ця назва є загальнопоширеною. 
Похідне з дієслова szűr, що має дтур. пох. [TESz III, 812].

tísztaszürő (1 - 4), tísztaszüröü (5) id. Ця лексема-композит скла
дається з двох компонентів: перший tiszta 'тісто' (літ. tészta), сл. пох. 
[TESz III, 909], другий szűrő id. (див. szűrő).

laskaszürö (1), laskaszürőü (3, 7) id. Складається з двох компонен
тів: laska id., укр. або слц. пох., пор. слов, loksa id., укр. локшина, лап
ша [TESz II, 725], другий szűrő id. (див. szűrő).

haluskaszürő (4), haluskaszürő (2), haluskaszürőü (3) id.Cклaдaєтьcя 
з компонентів: haluska 'галушка', що від укр. галушка id. [TESz II, 38], 
другий szűrő id. (див. szűrő).

Бідон для жиру (Zsírosbödön): zsirosbödöny, zsirosdöböny, zsiros- 
debeny, bődön, döböny, zsiroskanna.

zsirosbödöny (1, 3-5, 7), zsirosdöböny (3), zsirosdebeny (2-3, 5) id. 
Складається ця назва з двох компонентів: перший zsíros 'жир (сма
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лець)', сл. пох. [TESz III, 1221], другий компонент bödöny та його фоне
тичні варіанти döböny, debeny -  з іменника bődön 'бідон', півд. сл. пох. 
[TESz І, 357]. Лексема zsirosbödöny зафіксована і в боржавських та ма- 
рамороських угорських говорах Закарпаття [KMNyA І, карта 256].

bődön (6), döböny (6, 7) 'бідон'. Етимологію див. zsirosbödöny id. 
Лексема bődön зафіксована і в боржавських та марамороських угор
ських говорах Закарпаття [KMNyA І, карта 256]. Назва bődön пошире
на і в українських говорах Закарпатської області [Лизанец II, карта 333].

zsiroskanna id. Ця назва вживається тільки в н. п. 7. Її перший 
компонент zsir id. (див. zsirosbödöny), другий kanna 'бідон' від нім. 
Каппе [TESz II, 226]. Лексема zsiroskanna зафіксована і в боржавських 
угорських говорах Закарпаття [KMNyA І, карта 226].

Дійниця (fejö'sajtár): zsojtár, zsajtár, zsájtáor, zséjtáor, zsujterka, 
sajtár, fejőüedéjny, rocska.

zsojtár (1, 4-5, 7), zsajtár (2), zsájtáor (6), zséitáor (6), zsujterka (2), 
sajtár (3) id. Назва zsojtár та її фонетичний варіант поширені на всій до
сліджуваній території. Пох. лексеми zsojtár та її варіантів невідомі.

Лексема zsojtár та її фонетичний варіант зафіксовані в усіх угор
ських говорах Закарпаття [KMNyA І, карта 257].

fejöüedéjny id. Ця назва вживається тільки в н. п. 3. Лексема скла
дається з двох компонентів: перший fejöü'той, хто доїть', що з дієслова 
fe j 'доїти', якій сягає ще ф.-у. періоду [TESz І, 862], другий компонент 
edéjny 'посудина', етимологія невідома [TESz І, 707].

Лексема fejöüedéjny зафіксована і у боржавських угорських го
ворах Закарпаття [KMNyA І, карта 257].

rocska (1) id. Етимологія цієї лексеми непевна. Лексема rocska зафік
сована також у боржавських угорських говорах Закарпаття [KMNyA І, кар
та 257].

Бідончик (для молока) (tejeskanna -  2-4 literes): kanna, kanta, 
kántá, diner.

каппа (1, 3-5, 7), kanta (2), kántá (6) 'бідончик'. Лексема каппа та стара 
назва kanta є найбільш поширеними на досліджуваній діалектній тери
торії. Етимологію лексеми kanna див. kanna id. Лексема kanna зафіксо
вана ще у боржавських та марамороських угорських говорах [KMNyA 
І, карта 301], а також в українських говорах Закарпаття [Лизанец II, 
карти 330, 372].

diner (1, 3-6) id. Ця назва поширена в п'ятьох населених пунк
тах, тут вона вживається паралельно з лексемою kanna id. та зі старою
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назвою kanta id. Етимологія лексеми diner непевна, можливо, від нім. 
Diner 'вечеря'.

Бідон для молока (tejeskanna -20-25 literes): kanna, kánná, tejes
kanna, tejeskánná.

kanna (1-5, 7), kánná (6) 'бідон'. Ця назва є загальнопоширеною на 
всій досліджуваній діалектній території. Ця лексема пох від нім. Каппе 
id. [TESz И, 348].

Номен каппа зафіксований ще у боржавських та марамороських 
угорських говорах Закарпаття [KMNyA I, карта 245]. Поширена ця наз
ва і в українських говорах Закарпатської області. [Лизанец II, карти 
330, 372].

tejeskanna (5, 7), tejeskánná (6) 'бідон для молока'. Складається з 
двох компонентів: перший tejes 'молочний', що з іменника tej 'молоко' 
(див. tej), другий компонент каппа 'бідон' ( див. каппа). Лексема tejes
kanna зафіксована і у боржавських угорських говорах Закарпаття 
[KMNyA І, карта 245].

Аналізуючи назви посуду у південних ужансько-латорицьких 
угорських говірках Закарпатської області бачимо, що серед цих назв 
чимало архаїзмів, які вже вийшли з ужитку. Наприклад: diner -  бідон
чик для молока, zsajtár, zsájtáor, zséjtáor, zsujterka, sajtár, rocska -  дій
ниця, findzsa -  чашка, krajszon, krajsztony, krajszlon -  сковорода. Однак 
основу назв посуду становлять такі лексеми, які є загальнопоширеними 
і в інших угорських говорах Карпатського регіону, а також в угорській 
літературній мові.
Список умовних скорочень:
KMNYA І. -  A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza I.kötet
TESz -  A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára
див. -  дивись
дтур. -  давньотурецька
літ. -  літературна форма
іт. -  італійська
нім. -  німецька
н.п. — населений пункт
пох. -  походження
рос. -  російська
рум. -  румунська
сл. -  слов'янська
слц. -  словацька
схв. -  сербохорватська
тур. -  турецька
уг,— угорська
угор. -  угорський період
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укр. -  українська
урал. -  уральський період
ф.-у. -  фінно-угорський період
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Úr Lajos
Edénynevek a dél- ungi-latorcai magyar nyelvjárásokban

Rezümé

Egy népcsoport hagyományvilágát igen színesen fejezik ki azok a szokások, hiedel
mek, szakszavak, amelyek a mindennapjait áthatják. A táplálkozással kapcsolatos szakszó
kincsen belül fontos helyet foglalnak el az edénynevek, melyeket a cikkben etimológiai 
szempontból vizsgáltuk, továbbá össze-hasonlítottuk a kárpátaljai magyar és ukrán nyelvjá
rások szókincsével. A vizsgált magyar nyelvjárásokban az edénynevek között számos ar- 
chaizmust találtunk. Pl.: diner -  tejeskanna ( 2—4 literes), rsajtár, zsájtáor, zséháor, zsujter- 
ka, sajtár, rocska - fejősajtár, findzsa-csésze, krajszon, kiajsztony, krajszlon -  lábas stb.



Ф а б іа н  М и ро с л а в а

(Ужгород)

Особливості формування етикетного поля 
в сучасній угорській мові

Семантичний аналіз етикетної лексики сучасної угорської мови 
показав, що слова утворюють систему, структура якої представлена іє
рархічно розташованими елементами в їх різноманітних відношеннях 
між собою та з іншими словами мови, і ділять її на окремі угрупован
ня. Внаслідок цього виявляються численні опозиції, синонімічні ряди 
етикетних слів, що представляють явище синонім ізації етикетних лек
сичних одиниць за несуттєвими ознаками. У групах слів з найвищим та 
середнім ступенем полісемії спостерігається схрещування синонімічних 
рядів, а це зумовлює диференціацію значень етикетних слів, а також ди
ференціацію відтінків значень всередині синонімічного ряду.

Етикетне поле сучасної угорської мови утворюється лексичними 
одиницями, значення яких містять об’єднувальні та розрізнювальні 
диференційні ознаки. У процесі дослідження етикетної лексики врахо
вувалася взаємодія цих ознак, а також фон, на якому етикетні слова 
співвідносяться між собою всередині одного ярусу мови і за його ме
жами. Внаслідок цього в кожній досліджуваній мовній одиниці виділя
ються внутрішньоярусні та міжярусні ознаки. Для стратифікації оди
ниць взагалі, а етикетних слів зокрема, необхідні принаймні чотири 
зовнішні ознаки: а) семантична одиничність, що полягає в здатності 
мовного об’єкта бути індивідуальним носієм змісту; б) комунікативна 
(виступати в якості самостійного повідомлення); в) морфологічна (ці- 
льнооформленість та належність мовного об’єкта лише до однієї гра
матичної парадигми) й г) синтаксична одиничність (здатність функ
ціонувати в якості тільки одного члена речення).

Досліджувані етикетні слова поєднують у собі ці ознаки, на фо
ні яких вони можуть цілком мотивовано вживатися при характеристи
ках реалій, що безпосередньо не стосуються етикету, хоча опосередко
вано й конкретизують його особливості та специфіку, пов’язану зі
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звичаями та обрядами угорського народу. Так, наприклад, до слів із се
реднім ступенем полісемії відносимо лексичні одиниці, семантика 
яких розкривається за допомогою вказівок на реалії, що пояснюють або 
виділяють суттєві ознаки етикету.

Іменники dics та érzék входять до складу групи п’ятизначних слів 
і характеризують різні способи прояву етикету: dics вказує на славу, 
хвалу, доблесть (dicsőség), популярність, репутацію (hírnév), велич, ве
личність (nagyság), сяйво, блиск, що відображає щастя, визнання, уро
чистість (a dicsőség, boldogságot, fenséget jelképező fény, ragyogás, glória) 
та похвалу, поклоніння, пошану, схиляння (dicséret, magasztalás, hódo
lat), a érzék розкриває емоційний бік людського буття: чуття, відчуття, 
почуття (az a képessége, hogy a külső ingereket felfogják, ill. az ezek felfo
gására való vmelyike), чутливість, уразливість (érzékiség), здатність ви
ражати моральні переживання, осуд (az embernek az a képessége, hogy 
erkölcsi Ítéleteket tud alkotni), нахил до чого-небудь, здібність, схиль
ність, потяг (vmihez való tehetség, rátermettség, hajlam), душу, духовний 
світ (érzés, érzelem, lelkivilág).

До п’ятизначних у досліджуваній групі етикетної лексики відно
сяться csodálat, érték, isten, istenség, vallás, tisztaság, szentség, koszorú, 
nagyság, becsületsértés, fogadás  і mocsok. їх семантика розкривається 
шляхом різноаспектної характеристики людини, її духовних якостей, 
позитивного та негативного ставлення до навколишнього середовища, 
до колективу і діяльності інших тощо. Слово csodálat відображає ду
шевний стан, почуття, що включає подив, здивування (a csodál igével 
kifejezett lelkiállapot, magatartás, érzés; annak az állapota, akit becsülnek, 
csodálkozás, almélkodás), захоплення (rajongó tisztelet, becsülés vmi vagy 
vki iránt), визнання, хвалу, славу (elismerés, dicsőség).

Іменник tisztaság у свою чергу вказує на високоморальні якості 
людини, її суспільні цінності: охайність, чистоту (a tiszta mn-vel kifeje
zett tulajdonság, állapot), невинність, чесність, незіпсованість, добро
совісність, порядність, що проявляються в діях, поведінці, сприйнятті 
чого-небудь та розумовій діяльності (személy vagy közösség gondolko
zásában, felfogásában, magatartásában, cselekedeteiben ártatlanság, be
csületesség) й передаються виразами erkölcsi, lelki, szívbeli tisztaság; 
az erkölcsi, a lélek, a szerelem, a szív tisztasága на позначення відвер
тості, чистоти думок, правдивості, етикету в розмові та інших ситуаці
ях спілкування (gondolatban, elméletben, beszédben, kifejezésben vminek 
zavarosságtól vagy idegen elemektől mentes volta). Семантика досліджу
ваної лексичної одиниці передає також добре ім’я, репутацію люди-
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ни (vmely személynek jó  híre, értéke) і її внутрішній світ {érzés, lelkivi
lág). Лексична одиниця nagyság підкреслює величину, вагомість ко
го-, чого-небудь {mérhető, megszámlálható, összegszerű mennyiség, 
vmely természeti, testi vagy lelki folyamatnak, jelenségnek erős megnyilvá
nulása, nagy foka, jelentős mértéke), важливість, значущість, значення 
чого-небудь {fontosság, jelentőség), видатні заслуги, надзвичайні здіб
ності й досконалість, які проявляються у відображенні заслуженої по
ваги, визнання, становища, ранґу {kiemelkedő érdem, kimagasló tehet
ség, kiválóság, ill. az általa elért megbecsülés, rang), а також позначає 
відому, знану особистість (fontos szerepet betöltő, híres, kiváló, kimagas
ló személyiség) й звертання до неї, величання (nagyságos című személy 
megszólítása, ill. megnevezése).
'  У дослідженні значна увага приділялася різним формам та засо
бам звертання як різновиду етикетного знака, основними суспільними 
функціями якого є „встановлення мовного контакту, регулювання со
ціальних взаємовідношень” між комунікантами [Черникова 1996, 44]. 
Нами було виявлено групу етикетних слів, які вказують на те, що 
умови успішного спілкування залежать безпосередньо від правил мов
ного етикету, прийнятих у певному мовному колективі. Вивчення мов
ного етикету, його форм та специфіки вираження в сучасній угорській 
мові сприяє формуванню мовної особистості, здатної правильно орієн
туватися у виборі мовних засобів при досягненні успіху в комунікатив
ному акті. Досліджувані слова isten, istenség позначають бога, божест
во як надприродну силу, що керує світом, долею людей (az emberek 
sorsát intéző, ill. az emberek életébe tevékenyen beleavatkozó emberfölötti 
lény) і виступає творцем усього живого та неживого, найдосконалішою 
істотою (a világ ura, teremtője és fenntartója, a legtökéletesebb személyi
ség), а також указані іменники вживаються в значенні філософського 
поняття бога, божественної ідеї, образу (az isten mint fdozófiai fogalom, 
az isten eszme kifejeződése, visszatükröződése), влади, становища, поваги, 
якими користується вища за становищем особа (a hatalom, a tekintély 
vagy a gőg magaslatán embertársai fölött álló, ill. magát oda képzelő személy).

У межах лексичних значень досліджуваних слів спостерігаємо 
особливу специфічну рису їх семантики, що полягає в здатності цих ле
ксичних одиниць поєднувати в собі різного роду протиставлення: по
зитивні риси, з одного боку, та обурення, незадоволення тощо, з іншого, у 
вигляді непристойних виразів, лайки, грубих слів: az istenségít neki, nem 
ismer se istent, se embert, tejó isten!, ne adj isten!, verje meg az isten.
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Наявність подібних випадків свідчить про те, що семантичний 
зміст етикетних слів визначається не лише тим, що вони позначають, а 
й фактами, якими вони протиставляються, а це викликає необхідність 
враховувати психологію протиставлень, що неминуче зачіпає і рівень 
колективної оцінки семантичної субстанції мови. У результаті семан
тичні індекси протиставлення як вимірювані величини стають основою 
для кількісних характеристик окремих компонентів значення, а їх зі
ставлення дозволяє визначати порівняльну цінність елементів різної 
психологічної структури етикетного слова. Лексична одиниця szentség 
об’єднує у своєму складі вказівки на святість (vkinek, vminek szent vol
ta), святиню, святилище (szent dolog), причастя (oltári szentség), таїн
ство (olyan különleges egyházi cselekmény, ill. a vele járó külső, látható jel, 
amely a hívőt a kegyelem részesévé teszi) з прокльонами, лайкою, прок
ляттям (a szentségét, a szentségit). Аналіз семантики досліджуваного 
іменника дає підстави вважати його „семантично реактивним” [Алим
пиева 1986, 52]. Під семантичною реактивністю розуміють здатність - 
слів розширювати та урізноманітнювати семантичні зони свого функ
ціонування. Указаною закономірністю характеризується немала кіль
кість лексичних одиниць на позначення етикету в сучасній угорській мові.

П’ятизначний іменник érték вживається для передачі вартості, ці
ни чого-небудь(vmely anyagban, tárgyban, eszközben az a jelleg, tulaj
donság, hogy vmely szükségletet elégít ki, és az egyén vagy a társadalom 
részéről megbecsülésben részesül), суспільної важливості, значущості, 
значення кого-небудь (a társadalmi élet és kultúra szempontjából becses s 
ezért az egyéntől és a közösségtől nagyra tartott tulajdonság), майна, багат
ства, добра (vagyon, tulajdon) людини, суспільне визнаної своїми досяг
неннями й моральними якостями (a társadalmi életben bizonyos tulaj
donsága miatt nagyra becsült személy), а також будь-яких позитивних 
зрушень, результатів (vmely cslekvésnek, eljárásnak haszonnal, eredménnyel 
járó volta), а в семантиці слова vallás увага акцентується на релігії як 
формі суспільної свідомості, віросповіданні (a társadalmi tudat egyik 
formája: csodatevő, természetfölötti és tiszteletben részesített erők és lények 
létezésébe vetett hiten alapuló képzeletnek az összessége), проведенні релі
гійних церемоній (szertartásoknak rendszert alkotó összessége), вірі, переко
наннях у чому-небудь (vmibe vetett hit, meggyőződés), признанні, свідчен
ні перед богом та в суді (vallástan, vallomás, tanúskodás, tanúságtétel bí
róság előtt).

Етикетно-емоційним забарвленням характеризується семантика 
угорських іменників koszorú та fogadás. Перший позначає вінок у виг
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ляді кола, сплетений з живих або штучних квітів, вічнозелених гілок 
дерев тощо на знак вияву пошани, любові до померлих і який ста
виться на могилах, трунах та пам’ятниках (karika alakban egymáshoz kö
tött virágok, művirágok, örökzöld lombok, ágak sora, füzére, melyet gyász, 
részvét vagy az elhunyt iránti tisztelet jeléül síron, koporsón vagy emlékművön 
helyeznek el). Ця лексична одиниця вживається у сучасній угорській мо
ві для характеристики одного з елементів головного убору нареченої 
на весіллі або за народною традицією вінка з живих або штучних квітів 
у жінок чи дівчат під час народних гулянь (esküvőn vagy népi szokásokban 
menyasszony vagy leány fejdíszéül haszn. élő vagy művirágból készült, kör 
alakú kisebb füzér). Лексична семантика слова koszorú переходить у се
мантику позначення предметів, реалій об’єктивної дійсності, що пере
дають пам’ятки, визнання наукових або мистецьких заслуг (emléktárgy, 
művészi vagy tudományos érdemek elismerése), жіночу зачіску (hajkoszorú), 
що-небудь розташоване у вигляді кола (körben elhelyezkedett tárgyak sora), 
а також групи людей, кола осіб, переважно жінок (körben vagy ehhez 
hasonló alakban elhelyezkedő személyek, főleg nők csoportja, társasága).

Якщо лексична одиниця koszorú передає зовнішній експліцит- 
ний прояв ушанування кого-, чого-небудь, то слово fogadás містить 
вказівку на переважно суспільне виражений експліцитний та імпліцит- 
ний вияв поваги, визнання у формі урочистостей, церемоній, прийомів 
та їх окремих компонентів. Семантика іменника fogadás розкриваєть
ся за допомогою таких формул тлумачення:

1) vki(k)nek, vminek a tiszteletére csak meghívott vendégek részvételé
vel rendezett barátságos vagy ünnepélyes, díszes társas összejövetel, melyen 
rendsz. hideg ennivalókat és különféle italokat is felszolgálnak (дружній 
або урочистий прийом на честь кого-, чого-небудь, на якому присутні 
лише запрошені люди і де подають холодні закуски та випивку);

2) a munkaidőnek az a része, mikor a hivatal, intézmény a felek ren
delkezésére áll (та половина робочого дня на підприємстві або установі, під 
час якої проводяться зустрічі);

3) a fogad igével kifejezett megállapodás; az efféle fogadás tátele, 
összege (за значенням відповідного дієслова - заключати парі, битися 
об заклад з ким-небудь про що-небудь);

4) fogadalom (обітниця, урочиста обіцянка);
5) fogadtatás (зібрання).
Семантичний аналіз слів етикету сучасної угорської мови пока

зав, що досліджувані лексичні одиниці відрізняються ступенем семан
тичної значущості, під якою розуміємо те, що в міру постійно діючої
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тенденції до диференціації знаходиться у розвитку. Цей розвиток, су
проводжуючись кількісним накопиченням елементів нової якості з їх 
наступними й закономірними якісними змінами, виступає формою іс
нування та самовираження семантичної значущості.

Поряд з дією „семантичної реактивності” в етикетній лексиці від
значаємо ще одну внутрішньомовну семантичну закономірність, яка 
полягає в тенденції до семантичної диференціації слів, що разом з тен
денцією до уподібнення служить прикладом функціонування у дослі
джуваній мовній системі одного із законів матеріалістичної діалектики 
-  закону єдності та боротьби протилежностей. У нашому дослідженні 
вважаємо, що наявність указаної тенденції набуває особливої ваги, як
що враховувати її універсальний характер і об’єктивну можливість 
прояву в мовній системі в цілому. Без її врахування видається немож
ливим пізнати сутності різних мов у їх постійному розвитку та видо
зміні. У вивченні семантичної значущості етикетних слів, а також їх зі
ставленні, розкриваються не лише спільні або близькі за значенням ха
рактеристики етикетних іменників, але й ступінь їх диференціації як у 
межах лексичних значень, так і на рівні лексико-семантичних груп.
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Fábián Myroslava
Peculiarities of etiquette field formation in Modern Hungárián

Summary

The present article is about means and ways of etiquette field formation in the 
Hungárián language system. Much attention is paid to both verbal and nonverbal forms of 
expressing etiquette, their importance fór everyday use. Common and different meanings of 
the words under analysis are alsó studied to give a clear-cut picture of etiquette field forma
tion peculiarities.
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IRODALOMTUDOMÁNY

II.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО



VOLODIMIR FEDINISINEC
(Ungvár)

Mészáros K ároly  -  a történész, jogász és újságíró

Két szempontból foglalkoztat engem Mészáros Károly. Úgy is, mint 
irodalmár, és úgy is, mint távoli rokonom. Hiszen Petőfi és Kossuth kortár
sa, a XIX. század közepe táján kitört magyar forradalom krónikása, Ungvár, 
sőt mondhatnám egész Kárpátalja első történetírója, egyben feleségem, Mé
száros Ildiké dédapja volt. Mint író, nem szalaszthattam el e nemes téma fel
dolgozását, annál is inkább, hogy mint kiderült, a 60-as évek végén ebben 
egyetlen versenytársam sem akadt.

A szülőföldemről szóló cikkekben, füzetekben, monográfiákban sokat 
és meggyőzően írnak arról, hogy sorsüldözött ruszin földijeim közül többen 
is számottevően és hűen szolgálták más népek kultúráját, mert nem tehették 
ezt saját kultúrájuk irányában, közvetlen módon. Természetesen mindamel
lett nem feledkeztek meg saját népükről, szülőföldjükről sem, alkalomadtán 
kihangsúlyozták kárpáti ruszin származásukat.

Nos, úgy alakult a helyzet, hogy a ruszinnak először el kellett hagynia 
szülőföldjét, a Kárpátokat, hogy majd valahol ragyogó csillagként tűnjön fel 
és sugarai a szülői házra is fényt derítsenek. A világ számos táján eresztettek 
gyökeret ruszin földijeim és szolgálták munkásságukkal más népeket, nem 
is sejtve talán, hogy ezáltal a népbarátság hídjának első építőivé válnak.

Eme eszmefuttatás után felmerül a kérdés: létezhetett-e az, hogy sem
milyen más nép becsületes fiai ne szerették volna meg a Kárpátokat, Ru- 
szinszkót úgy mint szülőföldjüket, úgy mint az én ruszin földijeim az idegen 
tájakat? Nos kutatóinknak mégis csak kevesebb olyan egyéniséget sikerült 
találniuk a történelemben, a tudományban vagy irodalomban, akik nemzeti
ségüknél fogva nem voltak ruszinok, munkásságukkal mégis a Kárpátokat 
szolgálták, tanúságot téve arról az igazi, nemes internacionalizmusról, 
amely minden nép lelkületében benne él. Noha kevesebb ilyen személyisé
get sikerült találni, mégis szép számmal voltak olyanok, akik lévén más nép 
fiai, igen jó véleménnyel voltak vidékünkről, tekintélyükkel síkra szálltak 
méltóságáért, becsületéért. Voltak olyanok is, akik egész életüket szentelték 
a ruszin eszme szolgálatának.
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Nos, ilyen ember volt Mészáros Károly, a múlt század haladó szelle
mű magyar értelmiségije. Születése 175. évfordulóját épp az idén méltatjuk. 
Mészáros Károly azzá a történelmi személyiséggé vált, aki rokonítja a két 
szomszédos népet -  a ruszint és a magyart, elmossa szabadságszeretetük 
képzelt határait, hidat verve a harmadik szomszédhoz, a szlovák néphez is 
(Mészáros Károly felesége zavatkai szlovák származású volt). így fonódik 
össze az emberek, a népek sorsa.

Petőfi és Kossuth kortársa, aki nem csupán távolról ismerte a szellem 
e titánjait, hanem szoros kapcsolatban állt velük, harcostársuk volt az 1848- 
1849-es forradalomban, valahogy megtorpant a porondon abban az állapot
ban, ahogy a történelem legördülő függönye eltakarta arcát és alakját. Vi
szont mint Ruszinszkó történésze, aki haladó szellemben értelmezte vidé
künk történelmének több mozzanatait (például a helyi lakosság ősi erede
tét), külön monográfiában tüzetesen taglalta Ungvár ősi múltját, mint író és 
lapkiadó, akinek szépirodalmi-publicisztikai müvei talán nem játszottak 
olyan jelentős szerepet a magyar történelemben, mint kortársainak a remek
művei, de mint jogász, aki bár nem lépte túl az akkori törvénykönyvek nép
szerű magyarázásának kereteit, de javasolta egyes cikkelyek pontosítását sőt 
megreformálását -  Mészáros Károly neve megtalálható csaknem minden 
Budapesten kiadott adattárban, lexikonban, történelemkönyvben, müveire 
hivatkoznak Magyarországon és nálunk is mindazok, akik valamilyen mó
don érintik Ruszinszkó történelmét, akár világi vonatkozásban (például: 
Hiador Sztripszkij, Szóvá Péter, Olena Rudlovcsák, Pavlo Robert Magocsi, 
Lizanec Péter, Ivan Hrancsák, Ivan Kolomijec, Petro Sztercso, Vaszil Miki- 
tasz, Marija Kraus-Meier, Najpaver Kamii, Dmitro Daniljuk vagy Csorba 
Csaba), akár vallási vonatkozásban (például Sztepan Papp).

Mindamellett igen keveset írtak Mészáros Károlyról mind a magyar, 
mind a ruszin tudományos, illetve népszerűsítő irodalomban, noha megérde
melné a tiszteletet a mai nemzedék, legalábbis a ruszinok részéről, akik há
lásak lehetnek neki a korhoz viszonyítva bátor, és tulajdonképpen helyes té
teleiért, állításaiért, szemben a korabeli hivatalos tudománnyal. Mészáros 
Károly elvhű, őszintén ruszinbarát álláspontra helyezkedett, és a mai szem
szögből nézve elég határozottan állást foglalt a ruszinok történelmi problé
máit illetően. Mindez a 60-as évek második felében arra késztetett engem, 
hogy feleségemmel, Mészáros Ilonkával együtt, aki a történész dédunokája, 
jól beszél magyarul, elolvassuk életrajzát, áttanulmányozzuk müveit, már 
amennyire mi, filológusok, ezt megtehettük. A bonyolult tényanyag értéke
lése folytán a 60-70-es években néhány cikket írtam a Kárpáti Kalendárium 
számára, amelyekre Magyarországon is felfigyeltek. A Budapest című fo-
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városi folyóirat a 70-es évek első felében azt írta, hogy cikkeim felhívták a 
magyarok figyelmét neves történészükre, jogászukra, újságírójukra.

A családnak, Mészáros Károly utódainak az igyekezete révén az Öné
letrajz 1974-ben Debrecenben megjelent. Azóta a hazai és külföldi időszaki 
kiadványokban egyre gyakrabban tűnik fel a történész neve. 1971 tavaszán 
cikket írtam a Zsovteny (ma Dzvin) című folyóirat számára, amelyben 
összegeztem Mészáros Károllyal kapcsolatos addigi kutatásaim eredmé
nyeit. A cikket Kovács Vilmos, a neves író ajánlotta megjelenésre, aki akkor 
Ungváron élt és dolgozott (erről említést tettem a Pánsíp 1993. évi 2. 
számában közétett visszaemlékezéseimben). A cikkről írt véleményezésben 
ő nagyra értékelte Mészáros Károlyt, a XIX. század jelentős személyiségei 
közé sorolva őt, hagyatékát pedig értékesnek tartotta a kortársak számára. 
És bár Kovács Vilmosnak az volt a véleménye, hogy „V. Fedinisinec cikke 
méltó Mészáros Károly hagyatékához és nevéhez”, a szerkesztőség vissza
utasította cikkem közlését, mert az úgymond az ukrán olvasók körében nem 
tarthat számot érdeklődésre (?). így nyilatkoztak Ungvár első történészéről.

E gondolat folytatásaként engedtessék meg néhány szó. Nagyon fon
tos, hogy a család ne feledje el többé vagy kevésbé hírneves elődjét. És el 
kell mondanom, hogy a Mészáros család féltve őrzi ősének emlékét -  okmá
nyait, beszédeit... A visszaemlékezéseket, a családi legendákat és szájhagyo
mányt. Mert hát ki más, ha nem ők, a családfa vérbeli ágai ápolják térben és 
időben az emlékeket. Az emlék -  egy röpke pillanat, egy vékony cérnaszál, 
amely elszakadhat az életút viszontagságos szakaszán. Mindent el kell kö
vetni, hogy ez ne történjék meg. Vidékünkön számos olyan családot isme
rek, amelyek nem ismerik hírneves közeli elődjüket (hát még hetedíziglen!). 
Se könyvek, se újságcikkek, se szép emlékek nem maradtak a családban. 
Mindez elkallódott, valahová elszállt...

Mészároséknál nem így van. Ők a Duchnovics-ágat, sőt még Murányi 
János családfáját, Andrejkovics, a legendás harcos leszármazottait is szá
mon tartják mint rokonokat... (erről külön lehetne szót ejteni).

A család őrzi Mészáros Károly íróasztalát, szemüvegét, tintatartóját, 
tollát... Lehetséges, hogy a történész tollát, éppen e tintatartóba mártogatva, 
ezen az íróasztalon írta meg Önéletrajzát és műveit.

Jó, hogy megmaradtak.
Nem másodrendű dolog ápolni a család hírnevét, amikor egy életmű

ről van szó. Márpedig a család hírneve, becsülete többet ér, mint a közönsé
ges mundér becsülete.

Az eltelt száz év alatt nem merült fel különleges probléma Mészáros 
Károly munkásságának az értékelésében. Itt-ott megemlítették, csak épp
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Kárpátalján, ahol dicsőíteni kellene, hallgatták el makacsul és következete
sen az utóbbi 50 balszerencsés év alatt... A „szovjet történetírás” és a 
marxi-lenini „objektivitás” szellemében.

Mészáros Károly, amint művei és levéltárának maradványai tanúsít
ják, nem csupán jogász volt, hanem igen punktuális ember is. Nem találha
tott ki egy szöveget és nem tulajdoníthatta azt valakinek, hogy igazolja saját 
állítását. Ezt nemcsak mint történész, hanem mint jogász sem tehette meg, 
akinek tudnia kellett, mi az „értéke” egy hamisítványnak. így hát a mai ku
tató számára bűn árnyékot vetni egy néhai tisztességes emberre. Másodszor, 
Mészáros Károly aligha adhatott kimerítő választ olyan kérdésre, amelyet a 
mai helységnévkutatók és nyelvészek száz évvel utána sem tisztázták végér
vényesen.

Emlékszem rá, milyen becsmérlően vélekedtek egyes ungvári tudósok 
a Labore és Korjatovics fejedelmekkel kapcsolatos "mesécskékrő!" és legen
dákról. Talán nem helyénvaló most erről vitatkozni, de azokban a mesécs- 
kékben és legendákban, egy szóval mítoszokban, amint a tudomány bebizo
nyította, van valami igazság, tényszerűség. És a végső pontot kitenni talán 
még nem érdemes.

Harmadszor, a vitatkozó Csucska úr nem találta azt az idézetet a kre- 
monai püspök müveiben (nem talált!). De ez nem jelenti azt, hogy nem léte
zik ilyen idézet.

És ha véletlenül az Ungvár, Ungo-grad helységnév szótöve a "hunn" 
szóból ered? Hunno-grad, a hunok városa... Kutassunk kérem türelmeseb
ben. És toleránsabban minden feltevéssel és annál inkább idézettel szemben.

A fentiek bevezető észrevételek, eszmefuttatások voltak csupán, hogy 
tisztázzam az olvasó, a kutató előtt a helyzetállást Mészáros Károly szemé
lyével kapcsolatban, kitérve egy részletkérdésre... Most pedig vegyük köze
lebbről szemügyre mint embert és mint tudóst.

Mészáros Károly 1821. július 20-án Hajdúdorog magyarlakta nagy
községben, földműves családban született. Mellesleg Danielik József Ma
gyar írók című tekintélyes adattárában, amely 1858-ban jelent meg Pesten, 
tévesen van feltüntetve Mészáros Károly születésének napja. E sorok szer
zőjének levéltárában van egy 1943. március 27-én (velem egykorú) a hajdú
dorogi görög katolikus egyházi hivatal által kiadott anyakönyvi kivonat, 
ahonnan születésének pontos dátumát vettem.

Mészáros Károly életútja nem bizonyult könnyűnek. Noha apja tanul
ni küldte, és a kisfiú jól tanult, már ifjú korában házitanító lett, hogy önálló
an keresse meg a kenyerét. És miután kolerában meghalt édesapja, a család 
eltartó nélkül, betevő falat nélkül maradt, ínségben élt. Károly kénytelen
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volt munkát vállalni, hogy legalább csekély keresetével segítse hozzátarto
zóit. Hogy biztosítsa a megélhetést és a továbbtanulást, Károly tintát főzött, 
harangozó volt, újra házitanító lett. Ezzel teremtette meg a feltételeket, hogy 
teljesíthesse apja intelmét: szerezzen szakmát. Egy pap, akinek megtetszett 
az ifjú szorgalma, magához vette, hogy nevelje, majd pedig továbbtaníttatta. 
Az elemi iskola után a debreceni gimnáziumban tanult tovább. Itt hallott 
először Oroszországról, és naiv módon arra vágyott, hogy elsajátítsa az 
orosz nyelvet.

Valamikor a tanulás éveiben kezdte el írói munkásságát is, legalábbis 
ismeretes, hogy ezekben az években jelentek meg első művei.

Miután sikerült egy kis pénzt gyűjtenie, az ifjú felutazott Pestre, hogy 
megláthassa a magyar irodalom nagyjait: Vörösmartyt és Bajzát. Ott Károly 
levizsgázik nyelv- és jogtudományból, irodalmi önképzőkört szervez. Fon
tos mozzanat: az ifjú alkotók egyletének tagja volt Madách Imre, Az ember 
tragédiája című híres filozófiai mű szerzője (ukránul Mikola Lukas fordítá
sában jelent meg, a Mology Ukrajini köztársasági lapban én írtam rá recen
ziót).

Mészáros Károly abban az időben színdarabokat, verseket írt. A fiatal 
szerző első müveit megmutatta Vörösmartynak, a tekintélyes irodalmárnak, 
akitől engedélyt kért a látogatásra. E sorok szerzője úgy tudja, hogy ezek a 
szépirodalmi müvek nem maradtak fenn (ha valaki tud róluk, közölje ve
lem), noha azért is érdekesek lennének, hogy a margón ott lehetnek Vörös
marty saját kezű észrevételei, hiszen a neves író figyelmesen áttanulmá
nyozta a kezdő kéziratait. Ismeretes, hogy Vörösmarty azt tanácsolta a fiatal 
költőnek és színműírónak, az írói munkásságon kívül szerezzen valamilyen 
szakmát, mert csak így biztosíthatja a megélhetést.

A fiatal Mészáros Károly 1842-ben talán a Vörösmartyval folytatott 
beszélgetés hatására írta meg "Az élet czéljairól" című publicisztikai köny
vét. Maga a szerző később úgy nyilatkozott erről a könyvről, hogy az nem 
tartalmazott semmi különöst, noha a fiataloknak tetszett, olvasmányos volt.

A Pécsi Egyetemen tanulva Mészáros Károlyt hatalmukba kerítették 
Kossuth Lajos szabadságeszméit. De az a próbálkozása, hogy ott valamilyen 
politikai csoportot szerezzen, amely fellendítette volna a német fennhatósá- 
gú magyar város lakosságának nemzeti mozgalmát, nem járt sikerrel.

A múlt század 40-es évei. Magyarországon hazafias mozgalom bonta
kozik ki. Ezekben az években veszi kezdetét a forradalom. Mészáros Károly 
a budapesti egyetem jogtudományi karán tanul. Öntudatos, nemzeti beállí
tottságú, lelkesedő ifjú. Természetesen a még nem forrhatott ki emberi 
egyénisége. Első látásra még nem rendelkezhetett szilárd meggyőződéssel,
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nézetekkel, egyik-másik eseményre a mindennapi élet részletkérdéseire vo
natkozóan mint diáknak még nem volt szilárd álláspontja az élettel, a társa
dalommal, a polgári irányzatokkal szemben. De az ifjú alkotói aktivitása 
csodálatra méltó. Bizonyára ebben az időben érdeklődtek távlati elképzelé
sei, tervei, már egy felnőtt emberhez illő törekvései.

1845-ben Mészáros Károly antropológiai művet jelentet meg "Az em
berismeret elemei" címmel. Ebben szociológiai megfigyeléseit is kijelen
tette. A következő évben pedig ügyvédi szakvizsgát tesz és kinevezik egyik 
városkerület jogászává.

Egyetemi jogi tanulmányai vége felé Mészáros Károly tagja annak az 
ifjúsági körnek, amely a Pilvax kávéházban rendezte összejöveteleit. A poli
tikai viták szokásos színhelyei voltak akkoriban a kávéházak. Mivel még 
nem rendelkeztek kiforrott programmal, tagjai eltérő véleményen voltak a 
élet vitás kérdéseit illetően.

De már közeledett a forradalom, érződött, hogy már-már kitör. A leg
főbb, ami összetartotta, tömörítette a fiatalokat a Pilvax kávéházban, az sza
badságszeret etük volt. A kör tagjai nagyra becsülték a dolgozó embert, a 
földművest, meghajoltak előtte.

Történt egyszer, hogy egy reakciós lap ócsárolta a kör tagjait, gúnyt 
űztek belőlük. Az ifjak megkérték Mészáros Károlyt mint fiatal publicistát, 
hogy vágjon vissza a lapnak. О beleegyezett. De miután tanácskozott az 
egyik konzervátorral (nevezzük így, a mi szóhasználatunkkal), liberális- 
megbékélő hangnemben, dinamikusan válaszolt, és írását ugyanabban a 
lapban jelentette meg. Talán itt kezdődött el némi határozatlansága, amely 
olykor jellemző volt Mészáros Károlyra, arra az emberre, aki munkásságá
val nemcsak saját népét, hanem a ruszinokat is szolgálta. E megfontolt cikke 
miatt barátai elfordultak Mészáros Károlytól, mert szenvedélyesebb vissza
vágást vártak tőle. És ő nyomban a konzervatívak táborában találta magát (amit 
később, Önéletrajzában, megbánt). Mélyen átérezte ezt a már felnőtt ifjú.

Az élet távolabbra mutat, mint a naprakész politikai jelszavak. Rövid 
ügyészi szolgálata során módja volt megfontolni szerepét az életben, egybe
vetni lépéseit ábrándjaival. Ebben nem könnyű biztosítani a teljes szinkront.

Érdekes, hogy a Pilvax kávéházban gyülekezett ifjakról, mert nézetel
térés támadt közöttük, és mint politikai irányzat, nem alkottak egységet, a 
fiatal Petőfi így vélekedett: Mily ifjúak vagytok -  s mily hamar rothadtok 
(Az idézetet Mészáros Károly Önéletrajzából vettük, a 17. oldal hátlapja).

Lám, egy évszázaddal a géniusz halála után, amikor úgy tűnik, életraj
za más végleges formát öltött, minden lépését tisztázták, érdekes felfedezni 
még egy, akár jelentéktelen adalékot az életrajzhoz. Meglehet, hogy ezek a
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szavak nem is igen illenek Petőfi Sándor, a magyar nép halhatatlan fia alak
jához. Hiszen bőven akad még munka a lánglelkü forradalmár életrajzírói 
számára, hogy akár egy pillanatra megnyugodhassanak, úgy vélve, hogy a 
nagy magyar költő életútját és állampolgári munkásságát végérvényesen 
tisztázták, pontosították.

Ugyanez vonatkozik Magyarország másik nemzeti hősére, Kossuth 
Lajosra, akiről az alábbiakban szó lesz. éppen ezért öröm tölti el e sorok 
szerzőjét -  aki nemzetiségénél fogva ruszin, de őszintén tiszteli a szomszéd 
magyar népben az önérzetet, a múlt romantizálására való hajlamot, hogy 
egyes magyar személyiségeket mintaszerű állampolgároknak tekintenek - , 
mert bejelentheti a tisztelt olvasónak: a hosszú ideig Kárpátalján élt kevésbé 
ismert magyar író és történész eddig ismeretlen művében sikerült felfedezni 
egy újabb vonást Petőfi Sándor vagy Kossuth Lajos már teljesen ismert poli
tikai és állampolgári portréjához. Mert a Pilvax kávéházban gyülekező ifjak- 
ra vonatkozó szavak ("Mily ifjúak vagytok -  s mily hamar rothadtok") a ma
gyarhon, azon ország boldogságáért küzdő kiváló'harcos őszinte forradalmi- 
ságára és megalkuvás-nélküliségére vall, amelyhez hasonló szerinte nincs 
több az öt világrészen (Magyar vagyok).

Ez a nagy érdeklődésre számot tartó kijelentés talán ismeretlen ma
radt volna, ha Mészáros Károly életének egy állomásán nem írta volna meg 
őszinte Önéletrajzát, melynek kéziratából Mészáros István, a dédunoka 
igyekezetével Debrecenben könyv lett. És itt minden egyéb adat ilyen teljes 
terjedelemben először kerül be a tudományos köztudatba. Ez a cikk a kárpá
ti ruszin és általában regionális történetírásunkban a legteljesebb életrajzi 
adattár Mészáros Károlyról. Mindezt az említett Önéletrajz hozta tudomá
sunkra, amelyet Mészáros Károly 1870-ben, közelgő 50 éves jubileuma al
kalmából írt 77 oldalon, szép apró betűkkel. Még szerencse, hogy a törté
nész és jogász ránk hagyta önéletrajzát, mert az lényegesen gyarapítja a saj
tóban megjelent szűkszavú életrajzi adatait.

Mindamellett az Önéletrajz nem csupán maga Mészáros Károly 
életének egyes mozdulatait villantja fel (e cikk megírásánál a szerző felhasz
nálta mint forrásmunkát, összevetve más forrásokkal). Itt átfogóan és tüzete
sen mesél életútjáról, alkotómunkájáról, kapcsolatáról más emberekkel, 
egyet-mást latolgat, értékel stb. Egyeseket a történelem előtérbe helyezett, 
másokat háttérbe szorított. Elmondja, miként alakultak nézetei a világról, az 
életről, az emberekről, a tudományról, közte a történelemről és a jogról. 
Személyes és társadalmi kapcsolatait érintve szól rokonairól, közeli barátai
ról, ismerőseiről. Például állandó szembenállásról Adolf Dobrjanszkijjal, aki 
jelentős szerepet játszott a ruszinszkói történelmi események alakulásában.
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Az említetteken kívül Önéletrajzában Mészáros Károly több ízben 
visszaemlékezik Petőfi Sándorra, Kossuth Lajosra, Vörösmarty Mihályra, 
Madách Imrére, akikkel találkozgatott az életben és a honpolgári helytállás 
során, szól ugyancsak a magyar forradalom hétköznapi dolgairól és részle
teiről, hiszen annak hivatalos krónikása volt, és azokról az érzelmekről, 
amelyek az értelmiségiek zömét hatalmukba kerítették. Csalódását sem rejti 
véka alá, amikor külső erők, az orosz csapatok segítségével a forradalmat 
vérbe fojtották. A magyar számára bizonyára a sors parancsa, hogy forra
dalmakat vigyen végbe, magasba emelkedjen, vereséget szenvedjen, és az
tán újabb forradalmakhoz nőjön fel. Hát nem így volt 1956-ban? Nem így 
volt a 80-as évek második felében?

Önéletrajzában Mészáros Károly elemyi a politikai életet Kárpátalján 
a múlt század közepe táján és második felében. Gyakran elgondolkodik álta
lában az élet, annak értelme és lényege felett, a kiemelkedő és már ismeret
len kortárs személyiségek, illetve olyan emberek felett, akik szorgalmasan 
fáradoztak népük kultúrája érdekében. Mészáros Károly a maga módján 
mérlegeli a korabeli Magyarország mai szempontból nagy és kis, számotte
vő és csekély politikai jelenségeit, elemyése sok esetben mégis csak egyezik 
a maival. Természetesen szereti a ruszinokat, ezért sorsukat Budapest irá
nyába egyengeti.

Sok oldalt a magyarok nagy forradalmának szentel. Látszik, hogy a 
magyar felszabadító mozgalom alaposan hatalmába kerítette mindenekelőtt 
az értelmiség széles rétegeit. A forradalom Mészáros Károlyt is magával so
dorta, noha igen megfontolt ember volt. Személyes jegyzeteiből tudom, 
hogy érdeklődést tanúsított a francia utópisták, köztük Saint-Simon, Fourier, 
Owen nézetei és ábrándjai iránt. Ez tipikus volt a XIX. századi európai ér
telmiség vonatkozásában. És mi furcsa, ő maga is -  bizonyára az ő ha
tásukra -  maga is elgondolkodik a leendő társadalom, a világ jövendő be
rendezkedése felett. Sejthető, hogy ezt az érdeklődést is a társadalom friss 
fuvallata idézte elő, a bonyolult, rendkívüli események. Életre kelnek Mé
száros Károly tolla alatt a magyar múltnak a történelmi utak porával bele
pett, kevésbé ismert lapjai nem csupán az emlékezetes forradalom korából. 
A forradalom az ő életében is új fejezetet jelent.

Milyen Mészáros Károly a magatartása ebben az időszakban?
1848. Események, megrázkódtatások. A nép forrong. Tág tér nyílik az 

ifjúság lázadói hajlamai előtt. A lehetőségekhez mérten Mészáros Károly is 
részt vesz a forradalmi megmozdulásokban. Buzdító röplapokat ír. És bará
tai -  ez számára igen jó érzés -  újra mellé állnak. Ő pedig örömmel és lelke
sen a nemzeti ügy harcosainak a sorába áll. Ebben az időben Mészáros Ká
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roly aktívan irogat a lapoknak, másodízben nekilendülve. Közelebb kerül a 
forradalmárokhoz, megírja az egyik mozgalmi szövetség alapszabályát, 
amely szervezet az ő javaslatára az Egyenlőség Társulat nevet kapja.

Mellesleg, a Mészáros Károly által megfogalmazott alapszabályt meg
mutatták Kossuth Lajosnak, aki helyeselte azt -  emlékezik vissza Önéletraj
zában nem titkolt örömmel. Nagy esemény volt ez a fiatal, de részben már 
edzett Mészáros Károly számára, akit megtesznek a szövetség ügyvédjének, 
később pedig vezetőségébe is beválasztják.

Mennyi erőt és odaadást szentelt a forradalomnak! De az orosz cár 
csapatai eltaposták, vérbe fojtották -  meggyőződéssel állította ezt Mészáros 
Károly, aki 1849-ben a felkelő magyar hadsereg csapatainál hivatásos törté
netíró volt.

Miután teljesen világossá vált, hogy a forradalom vereséget szenve
dett, hogy minden remény szertefoszlott, Mészáros Károly Pestre költözik. 
Itt már elkezdődtek a megtorlások. Sokakat börtönbe vetettek. Közben meg
jelennek Mészáros Károly tábori naplórészletei. Megjelent művei alapján 
nyomon követhető a forradalom előtti érdeklődési köre is, például 1848-ban 
napvilágot látott Országgyűlési teendőink című könyve, ugyanabban az év
ben Európa legújabb alkotmányai című füzete. Már e müveinek a címe is 
elárulja, mi foglalkoztatta a szerzőt, milyen gondolatok és indulatok hatották át.

Az élet közben visszakerült szokásos medrébe. Csakhogy...
Mészáros Károly idővel Pestről Ungvárra, saját járásába költözik. És 

talán nem is egészen önakaratból. Itt ügyvédi szolgálatot vállal. 1850-től 
négy éven át ügyvédi gyakorlatot folytat, a város fő közjegyzője. És ez bizo
nyos mértékben családi hagyománnyá válik, ezért életének következő szaka
szát külön fejezetben foglaltam.

Életének erről az időszakáról szólva Mészáros Károly igen sokat fog
lalkozik Adolf Dobrjanszkij tevékenységével, nem helyeselve azt, mert az 
Önéletrajz szerzője szerint Dobrjanszkij ki akarta ragadni a kárpáti ruszino
kat az Osztrák-Magyar Monarchiából és egy önálló államban egyesíteni 
akarta őket a galíciaiakkal. Maga Mészáros Károly viszont azon a véleményen 
van, hogy a ruszinok maradjanak az akkori kormányzat fennhatósága alatt, az 
Osztrák-Magyar Monarchia kötelékében. Csakis így és nem másképp.

Mészáros Károly sokáig és állhatatosan, élesen és célratörően küzdött 
Adolf Dobrjanszkij ellen eszmei szinten, akadályozva annak gyakorlati lé
péseit szándékai megvalósítása terén. így hát Mészáros Károly, bár általá
ban haladó szellemben viszonyult a ruszinok iránt (mellesleg mint jogász 
igen sokat segített a szegényebb ruszinoknak ügyes-bajos dolgaikban, s er
ről okmányok tanúskodnak), nem tudta vagy nem akarta alapjaiban megér
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teni a kárpáti ruszinoknak az osztrák-magyar elnyomással szembeni felsza
badító harcát. Bizonyára távlati szempontból sem látta a kárpáti ruszinok 
azon törekvését, hogy saját államuk legyen vagy legalább autonómiájuk, és 
talán el sem tudta képzelni azt az osztrák-magyar fennhatóság nélkül, így ki
mondottan nem értett egyet a galíciaiakkal való egyesítéssel. És ezen nincs 
is mit csodálkozni.

Ungváron Mészáros Károly homlokegyenest ellenzi Adolf Dobrjanszkij 
politikai tevékenységét, hosszas politikai vitát folytat vele. Mindeme ese
ményt és vitát persze nem lehet egyértelműen értékelni. Noha... A mai 
szempontból nézve világos, hogy Adolf Dobrjanzkijnak is voltak nem csu
pán úgynevezett eszmei-stratégiai hibái, sokéves közéleti tevékenysége kü
lönböző szakaszain. Szándékai mindamellett utópisztikusak. De azért kár, 
hogy Mészáros Károly szolgálati kötelességének tartotta, hogy a monarchis- 
ta kormányzatot szolgálja. Vagy másképp talán nem is történhetett? Akár
hogy is vesszük, Mészáros Károly felhívta a kormányzat figyelmét a kárpáti 
ruszinok létezésére, arra, hogy ilyen és ilyen létproblémáik vannak. Állan
dóan éberen tartotta a kormányzat figyelmét e nyugtalan vidék iránt, amely 
nemzeti újjászületésre vágyott. És ez az újjászületés azokban az években bá
tortalanul, de hajtásokat eresztett, amelyek idővel feltörnek, mint a vulkán 
az oly békés és szép föld méhéből.

Mészáros Károly ungvári, illetve e vidéki tartózkodásának két oka 
van. Egyrészt valóban ellenlábasa volt Adolf Dobrjanszkijnak az egyesítés
re irányuló fáradozásában (és talán jól is tett), de akaratlanul is némileg 
rombolta a vidék felvilágosítóinak a munkáját, másrészt mint történész ér
deklődést tanúsít a ruszinok múltja iránt, megírja és 1850-ben kiadja terje
delmes és alapos müvét A magyarországi oroszok története címmel. Ez az 
egyik első ilyen mű, amelyet nem ruszin, hanem egy magyar írt...

És annak ellenére, hogy Mészáros Károly elvben hibás álláspontra he
lyezkedett azt illetően, hogy kivel és hogyan éljenek a ruszinok (de milyenre 
helyezkedhetett akkor, a múlt század közepén?!), mert neki a magyar prob
lémák miatt fájt a szíve, hisz a forradalom vereséget szenvedett, ő ennek el
lenére kiváló müvet írt az ott lakók számára, amivel csökkentette hibáinak 
súlyát, ha azok egyáltalán voltak.

A magyarországi oroszok története című müvében Mészáros Károly 
bátran kiáll a helyi lakosság őshonossága, abszolút joga mellett a földre, az 
erdőre, vagyis az életre. Itt kereken meg van mondva, hogy Ruszinszkó gaz
dái a ruszinok. Ezért aztán a korabeli hivatalos magyar történetírás negatí
van fogadta Mészáros Károly említett művét. És ezt azzal indokolták, hogy 
úgymond -  majdnem szó szerint idézem -  nem kellett volna felnyitni a ru
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szinok szemét arra, hogy kik is ők valójában és honnan származnak. Mert ez 
nem kívánatos szeparatista törekvéseket válthat ki a közeljövőben. Ez volt 
az akkori hivatalos szemlélet, szinte kópiája a mainak. Csakhogy akkor bu
dapesti eredetű volt, most meg kijevi...

De Mészáros Károlynak mint Ruszinszkó történészének e a tekinté
lyes müve tovább élt a tudományos körökben, olvasták az értelmiségiek, 
köztük a ruszinok is, s ily módon, objektíve a szerző e vidék haladását szol
gálta. Ezért, csupán csak ezért is teljes mértékben joga van az elismerésre és 
a tiszteletre. Annak is inkább, hogy A magyarországi oroszok története 
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Megemlítem itt Mészáros Károly még néhány történelmi müvét, hogy 
bizonyítsam: a Ruszinszkó történetére vonatkozóírások nem véletlenek az ő 
hagyatékában. Mészáros Károly alábbi monográfiái sem veszítettek tudomá
nyos időszerűségükből: Magyarország népei történelmi tekintetben (1852), 
amely eléggé mélyen taglalja a felvetett témát, valamint A magyar forrada
lom titkos levéltára. Hisztoriographiai közlemények (1850), A magyar sza
badságharc előjátéka az 1848-ik évben (1862) és más művei.

Állhatatosan folytatva harcát Adolf Dobrjanszkijjal szemben, a na
gyobb nyomaték és tekintély céljából Mészáros Károly Ungvárról Pestre 
költözik, ahol folyóiratot jelentet meg Magyar Évlapok címmel. Később ezt 
is betiltották. A magyar fővárosban töltött négy év alatt Mészáros Károlynak 
vezércikkei és egyéb időszerű írásai jelentek meg a Honderű, Társalgó, Pesti 
Napló, Életképek, Kelet Népe és más lapokban, illetve folyóiratokban.

Ugyancsak e négy év alatt Mészáros Károly Pesten nyolc különböző 
jogi témájú könyvet írt és adott ki. Ha pedig ezekhez hozzáadjuk többi, 
problémákat taglaló monográfiáját, egész élete során írt jogi témájú műveit, 
megláthatjuk, hogy ezek nem akármilyen, hanem jelentős értéket jelentenek 
a XIX. századi magyar jogtudomány történetírói számára. Ezek többnyire 
magyarázzák, kommentálják a törvényeket, tanácsokat tartalmaznak azok 
alkalmazására vonatkozóan.

Az érdekesség kedvéért röviden körvonalazom Mészáros Károly jogi 
tárgyú müveinek a témáit: úrbéri térítések, az új családi törvény, az ingatlan 
vagyon hivatalos jegyzékbe vételére vonatkozó törvények, falusi önkor
mányzati törvények, új erdővédelmi törvények, úrbéri hátralékok a magyar 
földadózási telekkönyv stb. Ezek elsősorban a parasztoknak írt segédeszkö
zök voltak. De végül is kiegészítik a történész portréját, annak emberszere- 
tetéről tanúskodnak.

Rövidnek nem mondható élete során Mészáros Károly a kiteljesedés 
eredményekben gazdag, hibáktól sem mentes hosszú útját tette meg: az élet 
célját taglaló első filozofikus könyvecskéjétől kezdve az aktív újságírói te
vékenységig. És közben számos történelmi, joggyakorlati könyve jelent 
meg, a forradalomból is aktívan kivette részét, élete utolsó éveit hol Pesten, 
hol Ungváron töltötte (Minajban is volt háza). Ungváron sajnos mindmáig 
nem neveztek el róla utcát, csupán javaslat hangzott el erre vonatkozóan. 
Említett lakhelyein elmélkedik és veti papírra gondolatait. Legtöbbet azon
ban apósa portáján, gazdaságában tartózkodik, amelyet Szlovákia területén, 
Nagymihály közelében lévő Zavatka községben örökölt. A már majdnem 
hetven éves idős ember többnyire földműveléssel foglalkozik (amit az ő 
egészségéről gondoskodva felesége egész életén át szorgalmazott), de újra
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élesen támadja Adolf Dobrjanszkij eszméit Ruszinszkó elszakításáról az 
Osztrák-Magyar Monarchiától. Ez ugyanis szerinte nagy csapás lenne a korona 
hatalmára. Eme álláspontja mint magyar állampolgáré -  megmagyarázható.

Mészáros Károlynak nincsen nyugta, a forradalom utáni évtizedekben 
is tevékeny politikai életre vágyik. Hogy erről meggyőződjünk, elegendő, ha 
az általa alapított, illetve szerkesztett kiadványok jegyzékére pillantunk. 
Pesten: Magyar Községjegyző, 1876-1877; Ungváron: Kárpáti Hírnök, 
1861 júniusától az év végéig; Ungvári Hírlap, 1867; Község Lapja, 1875- 
1878. A dátumokból ítélve egyes kiadványok nem sokáig, egyesek viszont 
hosszabb ideig léteztek. Bizonyára már akkor sem volt könnyű beszerezni a 
papírt. Ha viszont mellőzzük a tréfát: ezek a kiadványok gyakorlati haszon
nal jártak, mindenekelőtt az egyszerű embert szolgálták. Csakhogy Mészá
ros Károly, az újságíró, saját zsebéből finanszírozta őket, s ez kimerítette a 
családi költségvetést, ami ellen felesége lázadozott.

Mészáros Károly, az ismert történész, jogász apósa zavatkai házában 
halt meg 1890. február 2-án. Zavatkán temették el. Sírját vaskereszt jelzi.

Egy bizonyos szakaszon Mészáros Károly munkásságáról a következő 
nemzedék megfeledkezett. Életéről és munkájáról többnyire a magyar tudo
mányos irodalomban találunk említést. Például a Magyar írók című, már 
említett bibliográfiai kiadványban, amelyet Danielik József állított össze és 
adott ki 1858-ban Pesten (198—199. o.), valamint a Magyar Életrajzi lexikon 
című akadémiai kiadvány II. kötetében, amely 1969-ben jelent meg Buda
pesten (196. o.). Ezért szükségszerű volt, hogy mint forrásmüvet közreadjuk 
Önéletrajzát. Természetesen ideje lenne megírni és kiadni (de hol?) a törté
nész és jogász életének és tevékenységének legalább rövid monográfiáját, 
műveinek még összeállításra váró teljes bibliográfiájával.

Nem kétlem, hogy jó néhány müve megérdemelné az újrakiadást, leg
alább mint a történetírás emlékei. Elsősorban nekünk kellene gondoskod
nunk A magyarországi oroszok története, az Ungvár története... kiadásáról, 
majd pedig ukrán vagy ruszin nyelvre való lefordításáról, hiszen manapság 
kevesen tudnak hozzájutni e müvekhez, azok érthető módon bibliográfiai 
ritkaságszámba mennek. Talán célszerű lenne elgondolkodni a továbbiakban 
müvei egykötetes válogatásának a kiadásán, amely töredékekben bemutatná 
a történész és jogász valamennyi történelmi tárgyú írását, a teljes egészében 
megjelent Önéletrajz részleteit, noha az 1870-nel fejeződik be, amikor Mé
száros Károly 50-éves jubileumát ünnepelte, viszont sok új, szubjektív 
szemszögből taglalt anyagot tartalmaz, s ebben rejlik értéke. Mindez, ami 
ma még hozzáférhetetlen szűkebb hazánk fiatal tudós történészei számára, 
teljesebben körvonalazná Mészáros Károly munkásságát. Ismétlem, ebben
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mindenekelőtt a kárpáti ruszinoknak kell érdekelteknek lenniük.
E sorok írója a Kárpáti Igaz Szóban már régebben tájékoztatta az olva

sókat Mészáros Károly más, kiadatlanul maradt történelmi müveinek a meg
őrzött kéziratairól. Más kéziratokról dédunokája, Mészáros Ilona írt, a Mi- 
najban megtaláltakról pedig Nájpáver Kamii (egyes cikkek társszerzője Mi- 
kóla Zimomrja volt). Ezeket a műveket is át kell tanulmányozni, majd pedig 
sajtó alá rendezni. Vagyis beiktatni a tudományos forrásművek közé törté
netünk tanulmányozásának újabb szakaszán. Mészáros Károly, a becsületes 
történész, kevésbé ismert író és publicista, újságíró, gyakorló jogász azért is 
érdekes a tudománytörténet számára, mert személyesen ismerte a múlt szá
zad közepe táján a magyar politikai és irodalmi élet nagy egyéniségeit, mert 
jóhiszeműen viszonyult a ruszinok iránt, szűkebb hazánk iránt, mert jelentős 
műveket hagyott hátra, amelyek az első fecskék voltak a korabeli égbolton, 
s azokban sok a hiteles tényanyag, a mai tudomány által is elfogadott követ
keztetés, noha egyes esetekben a tudós, részben pedig autodidakta tévedhe
tett is.

Ukránból fordította Fejes János

Владимир Фединишинец 
Мейсарош Карой -  историк, юрист, журналист 

Резюме

Это документальное исследование является первым полнометражным изложе
нием жизненного и творческого пути известного венгерского историка, юриста, жур
налиста Мейсарош Кароя -  современника Кошута Лойоша, Перефи Шандора, кото
рый принимал участие в Революции 1849-49 гг. Акцент в исследовании сделан на ру
кописной Автобиографии Мейсарош Кароя, найденной в семейном архиве, его рабо
тах, касающихся истории Ужгорода, края. Жизнь и деятельность ученого, юриста и 
журналиста рассматривается в контексте времени.
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Seres K ristóf

(Ungvár, aspiráns)

A sárga szín jelentéstartalmának fejlődése Kovács Vilmos 
költészetében Ha rám szakad a Végtelen Idő 70 vers 

a 70. születésnapra című válogatáskötete alapján

A kognitív nyelvészet, a kognitív tudomány egzakt módszerekkel nem 
körülírható, nem megfogható. A kognitivisták az elemzésre, a megfigyelés
re helyezik a hangsúlyt. Szabályokat csak hosszas megfigyelés után 
állítanak fel, valamint törekednek arra, hogy a kivételek létrejöttét is 
megértsék, magyarázni tudják.

A kognitív nyelvészek azt vallják, hogy az emberi nyelv megértésének 
kulcsa az emberi megismerés folyamatainak a megértésében és modellálásá- 
ban rejlik. A tudományág a túlzott nyelvi formalizmus elleni fellépés ered
ményeképpen jött létre, és mára a nyelvtudomány vezető irányzata lett.

A generatív nyelvészettel szembeni térnyerését az eredményezte, hogy 
míg a generatív nyelvészek kizárták az emberi tényezőt, addig a kognitivis
ták elméletüket az emberre, az emberi megismerésre építették. A nyelvészet 
alapvető feladata a kognitivisták szerint, a természetes nyelv metaforikájá- 
nak leírása, mert ezek igen fontos szerepet játszanak nemcsak a mindennapi 
nyelvhasználatban, hanem az emberek világlátásában és konceptualizációjá- 
ban egyaránt. A kognitív nyelvészet a világ nyelvi képének rekonstrukciójá
val foglalkozik, figyelembe véve a szövegben szereplő ffazeologizmusokat, 
kollokációt és konnotációkat is. Ezen nyelvelmélet szerint az ember olyan 
fogalmi rendszert hoz létre, mely összhangban áll a valósággal [Bancze- 
rowski Janus 1999 -  55. о.].

A metafora hagyományos felfogása néhány alapvető vonásban külön
bözik a metafora új, kognitív nyelvészetbeli felfogásától. A hagyományos 
elképzelés szerint a hétköznapi nyelvhasználat szó szerinti. A metafora 
klasszikus nézete szerint a metaforák egymástól elszigetelt nyelvi jelensé
gek, melyeknek helye a nyelv, nem a fogalmi rendszer vagy a gondolkodás.

A kognitív nyelvészet ezeket a tételeket cáfolja. Azt a következtetést 
vonja le, hogy a metaforák fogalmi jellegűek és nem egymástól elszigetelt
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6. Enyhén gúnyol. Jelentéstani és stilisztikai szempontból nagy hatása 
van a színneveknek a gúny kifejezésekor is. A megfelelő alakok alkalmazá
sával finom árnyalatnyi különbségeket fejez ki enyhe vagy erős gúnnyal.

A fent említett szempontok szerint rendszerben ismerhetjük meg Ko
vács Vilmos színneveinek igazi szerepét, mint hatásos stilisztikai eszközt. 
Művészetének lírai vonásai magas szinten tárulnak elénk, hogy elvezesse
nek költői világa teljessége felé.

Ebben a cikkben a Ha rám szakad a Végtelen Idő 70 vers a 70. születésnapra 
című válogatáskötet sárga színneveit és színnévi asszociációit vizsgálom.

A sárga szín a vizsgált korpuszban 34 esetben fordult elő. 16 esetben 
konkrét formában, 18 esetben asszociációként. Legtöbbször a Csillagfénynél 
című kötetből származó versekben lelhető fel, 12 esetben. Legritkábban a 
Lázas a Föld című kötetben fordult elő a szín, összesen 4-szer.

A konkrét előfordulások és az asszociációk arányát megvizsgálva 
megállapítható, hogy az első kötet kiegyenlített, 5 -  6-os arányához képest 
nagy változás nincs, hiszen a Tavaszi viharok 3 -  4-es, a Lázas a Föld 2 -  2-es és 
a Csillagfénynél 6 -  6-os előfordulása szintén kiegyensúlyozott képet mutat.

1. Az ábrázolt fogalmat színmetaforával konkretizálja.
A Vallani kell című kötetben a sárga szín pozitív előfordulásai a gyer

mekkor képeit színesítik, élénkítik. A negatív előfordulások az igazságtalan
ságokra mutatnak rá.

...én leltem rá ott, ahol a 
kicsi patak sárga vizét
zöld fűzbokor simogatta. [Újra szülőfalumban 17.o.]
A Tavaszi viharok című kötetben a szín pozitív töltete csökken. A ki

ábrándultság, a kilátástalanság színévé válik a kötetben. Ugyanakkor ezzel 
ábrázolja önmagát, önmaga vállalását is.

És tudták, hogy sárguló ősszel
gazdagabbak lesznek egy fé l tucat csősszel,... [Aludt a falu 43. o.]
A Lázas a Föld című kötetben a folyamatos lassulás, elfogyás, fokoza

tos elfáradás színe a sárga.
... ; két hatalmas marok
szorítja hazád sápadt aranyszívét. [Egy tébolydába 20.o.]
A Csillagfénynél verseiben a sárga a szerelemféltés, a védekezés szí

névé válik. Ugyanakkor elégedetlenségét is kifejezi vele a költő a be nem 
váltott ígéretek miatt.

... tetszhalott-sárgán az idő moccan,... [Korom 134. o.]
2. Szemléltet.
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A Vallani kell című kötetben a világ dinamikusságát szemlélteti a szín. Rá
mutat vele a hazugságokra is, de még hisz azok véletlenszerűségében.

Ezer kérdést ad, és amit mondok vagy leírok
összegyűjtik piros szívek s elsárgult papírok. [Vallani kell 31 .o.]
A Tavaszi viharok című kötetben már világosan látja a hibákat, azok 

tudatosságát. Felhívja azokra a figyelmet, változást sürget.
Aranymondást, igéket körmöltem,... [Szavak és szabályok 46. o.]
A Lázas a Föld című kötetben a sárga szín szemléltető szerepére pél

dát a vizsgált korpuszban nem találtam.
A Csillagfénynél verseiben a nyomort, a félelmet, a szenvedést szem

lélteti a sárga színnel. Bírálja a fásultságot, a kapzsiságot, a képmutatást. 
Szemed sárgán villan. [Éjszaka 95. o.]
3. A valóságot szintézisben ábrázolja.
A Vallani kell című kötetben a sárga szín a humanizmus részeként je

lenik meg. Ugyanakkor ábrázolja a látszat és a valóság közötti szakadékot is.
... hányszor szórta sárba minden kis aranyát,... [Őszi színfoltok 27.o.] 
A Tavaszi viharok című kötetben Kovács Vilmos dühöt kelt a szín se

gítségével. Már csak a csalódottság érzése maradt lelkében a düh mellett. 
Nem kel! a verkli, a sárgult kottalap. [Tavaszi viharok 35.o.]
A Lázas a Föld verseiben bemutatja azokat az embereket, akikben csa

lódott, s saját értékeivel is megismerteti olvasóját.
..., s egy sárgaarcú vak asszony 

jön feléd,... [Egy tébolydába 21 .o.]
A Csillagfénynél kötet költeményeiben a bizalom, az elhivatottság je

lenik meg a színben. Kontrasztot is képez a színnel, így érteti meg olvasójá
val önmagát s helyét a rendszerben.

...egy sárgult gesztenyefát szúrtál a földbe... [Teremtés 100. o.]
4. Fokoz, sűrít.
A Vallani kell verseiben élet és halál dialektikus és természetes egysé

ge világlik ki a sárga színből. Ezzel párhuzamosan keresi a felelősöket az el
követett hibákért.

Sárga faléira május elsejét
Ünneplő munkások vére freccsent. [Élő színek 23.o.]
A Tavaszi viharok című kötetben a kiszolgáltatottság és a tehetetlen

ség érzésének fokozására szolgál. Az asszociációk az egyházat bírálják. 
Egretörő templomtornyok homályába csenget 
könyörgő szavú harangok rézből kivert hangja. [Új hit 367. o.]
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A Lázas a Föld című kötetben saját életének kettősségét erősíti, fokoz
za a sárga szín. Elénk tárul, hogyan lesz valaki egyszerre ünnepelt költő és a 
rendszer ellensége.

Sápad a főpap, összesúg az udvar: 
a király titkon még lovat áldoz! [Vérkeresztség 70.o.]
A Csillagfénynél verseiben a szerelem, az ijedtség és a remény érzésé

nek fokozására szolgál a sárga szín. Beleírja a színbe dühét, haragját is, 
mely a jó dolgok kerékkötői ellen irányul.

Isten óriási rostájából
az utolsó aranycsillag is kipereg. [Ébredés 99. o.]
5. Motivál.
A Vallani kell című kötetben az igazság kimondására sarkallja olvasóját 

minden és mindenki felett. Emberhez méltó viselkedést vár a kor emberétől.
... s hogy azt, amit mondok vagy leírok-
piros szívek gyűjtsék össze, ne sárga papírok. [Vallani kell 32.o.]
A Tavaszi viharok című kötetben a sárga szín motiváló szerepben nem 

fordult elő.
A Lázas a Föld című kötetben tetteket sürget az ország kiábrándító, 

folyamatosan romló helyzetének javítására.
... : két hatalmas marok
szorítja hazád sápadt arany szívét.[ Egy tébolydába 20.o.]
A Csillagfénynél verseiben a sárga szín motiváló ereje szinte teljesen 

elvész. Egy sápadt világ fásult emberének motiválásához a költő élénkebb 
színeket használ.

S te jössz engedelmesen, csak előbb leveszed
aranyos kucsmádat és felakasztod a szögre. [Izsák-székesegyház 119. o.]
6. Enyhén gúnyol.
A Vallani kell című kötet verseiben Kovács Vilmos a maradiságot, a 

korlátoltságot gúnyolja. Gúnya pontosan irányított, hatékony fegyver.
Ezer kérdést ad, és amit mondok vagy leírok
összegyűjtik piros szívek s elsárgult papírok. [Vallani kell 31 ,o.]
A Tavaszi viharok című kötetben a sárga színnel történő gúnyolás cél

táblája az állam és az egyház. Ábrázolásra kerül mindkettő képmutatása, s a 
maró gúny erejével tettekre is sarkall.

... nem veszek tőlük aranyos keresztet. [Tavaszi viharok 35. o.]
A Lázas a Föld című kötetben költő a tehetetlenséget és a tétlenséget 

gúnyolja. Megfigyelhető, hogy élesen elválasztja a két állapotot, és más erő
vel ír róluk.
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, л egy sárgaarcú vak asszony 
jön feléd, hogy felakasszon,... [Egy tébolydába 21 .o.]
A Csillagfénynél verseiben keveredik a bírálat és a gúny. Egyik a má

sik eszközévé válik kölcsönösen, így téve nevetségessé a túlkapásokat, a 
mértéktelenséget és az érzéketlenséget.

Aranyozott kucsmádat
hiába húzod homlokodba mélyen. [Izsák-székesegyház 117. o.]
Kovács Vilmos színvilágának vizsgálata nagy kihívás. Egy derékba 

tört, nem méltón befejezett életmű tárul elénk, mely egyszerre tükröz kese
rűséget és csalódottságot, ugyanakkor minden nehézség és akadály ellenére 
sugárzik belőle a tehetség és az elhivatottság. Jellemének nagyságára utal, 
hogy használ asszociációkat is a konkrét színnevek mellett, viszont árnya
latokkal nagyon ritkán él. Színvilága mégis gazdag, mert mindig a megfele
lő színt helyezi a megfelelő helyre.

A költő világképének változása szemmel látható, s iránya is meghatá
rozható. Ez az irány egyértelműen negatív, a bizakodást először a csalódás, 
majd a csüggedés, végül a reménytelenség váltja fel. A költő nem volt hi
báktól mentes, viszont saját tévedéseit és mulasztásait mindig beismerte, s a 
felelősséget is vállalta mindig a tetteiért. Úgy vált a kommunizmus legna
gyobb, leghangosabb és legmerészebb kritikusává pályája végére, hogy ko
rai verseiben még feltétlenül hitt annak tételeiben, s mindent megtett azok 
megvalósításáért. Amint megértette, hogy a rendszer saját hibáit leplezni tö
rekszik, nem kijavítani, nem habozott felvilágosítani embertársait a visszás
ságokról, s ehhez az irodalmat hívta segítségül.

Kovács Vilmos életét, pályáját sajátságos kettősség jellemezte: alulról 
indult, magas hivatalba került, saját erejéből, aztán őszintesége miatt meg
fosztották életétől, hivatalától, minden számára fontos dologtól, még az iro
dalomból is kitaszították. Megjárt minden lehető magasságot és mélységet, 
mégis sikerült neki az, ami keveseknek: önmaga tudott maradni minden körül
mények között, s nem alkudott meg, semmilyen áron nem adta el magát.
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Шереш Криштоф
Процес розвитку значення жовтого кольору 

у поезії Вілмоша Ковача на основі збірки 
“Якщо зірветься на мене нескінчена пора.”

Резюме

Вілмош Ковач один із найвідоміших поетів угорської літератури Закарпаття 
60-х років XX століття. Автор розглядає в статті цікавий аспект творчості поета, а са
ме світ кольорів, які виконують різноманітні функції у творі. У цій роботі на основі 
збірки “Якщо зірветься на мене нескінчена пора” аналізується тільки роль жовтого 
кольору. За допомогою досліджування можемо прослідкувати паралелі між зміною 
значення жовтого кольору та життєвих станцій поета.
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B erta  E leonóra
( Ungvár)

A sírásás hagyományai a Tisza 
felső folyásamentén

A sír a halott háza, melyet nagy gonddal készítenek el, lehetőleg olyan 
mélyre, hogy ne tudjanak az ott nyugvónak ártani (Balassa 1989: 29). A ma
gyar köznép a honfoglalás előtt és után s napjainkban is földbe temetkezik. 
Ezért természetes, ha a sír szavunk nyelvünk legrégibb rétegéhez tartozik. 
Ezt az is bizonyítja, hogy a fogalom megjelölésére csak a sír szót használ
juk, esetleg szinonimaként előfordul a verem vagy a gödör, de ezeket a sír
ral összekapcsolva használjuk.

Magát a cselekvést minden kutatóponton sírásásnak, sírvájásnak neve
zik. A sírásókat előző este, a virrasztóban hívják meg. Visszautasításra szin
te nincs is példa. Egyes helyeken a sírásók önként jelentkeznek (Visk, Bada- 
ló, Gyula, Vári), előfordul, hogy 25-30 ember is összegyűl. A többség, 
ahogy adatközlőim elmondták, csak szórakozásból megy, mert ilyenkor esz
nek, isznak, kártyáznak szórakoznak.

A sírásók személyében a társadalmi követelményeknek megfelelően 
társadalmi osztályonként, rétegenként, időszakonként váltakozva más és 
más szokásokat lehet megállapítani (Balassa 1989: 31).

A falvakban a legrégibb időtől kezdve a sírt a rokonság, a szomszé
dok, a jó barátok és a közeli ismerősök ásták. így van ez még napjainkban 
is. A városokban, ahol az emberek összetartozása, sőt még a szomszédi kap
csolat is meggyengült, megjelentek a hivatásos sírásók (Szlatina, Técső).

Arra törekednek, hogy korán kezdjék ásni a sírt, hogy az éjszakára ne 
maradjon üresen, mert akkor a halottnak, az üres sírba költözött gonosz szel
lemek miatt, nem lenne nyugodalma (Tekeháza, Salamon). Ezért már korán 
reggel munkához látnak, de előbb még megreggeliznek a halottas háznál -  
sültszalonna, tojás, kenyér, pálinka - , ahonnan rendszerint a halott valamelyik 
férfi hozzátartozója kimegy velük a temetőbe, hogy megmutassa, hol ássák meg 
a sírt. Ha már van családi sírhely, akkor ez nem szükséges, esetleg csak amiatt, 
hogy figyelmeztesse őket arra, hogy meg ne sértsék a sírkövet.
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A sír helyéről -  ha nincs családi sírhely -  eltávolítják a növényzetet, 
majd a többi sírhoz igazodva, legtöbb esetben kelet-nyugati irányban tájol
ják vagy a temető útjához igazítják.

Szerszámok: ásó, kapa, lapát, csákány, kosár, kötél. Akinek már ta
pasztalata van ebben a munkában, az kiméri, majd megrajzolja a sír méretét, 
amely mindenütt megegyezik: l méter széles, 2-2,20 hosszú, 2 méter mély. 
Míg a felszínhez közel dolgoznak, addig két ember számára is van hely, ké
sőbb azonban felváltva csak egy-egy ember száll le a gödörbe és amíg mód 
van rá, addig a földet kihányják, később kosárral húzzák ki. A kutatóponto
kon különböző temetkezési formák vannak.

A falusi temető sírjainak alapformája a függőlegesen földbe ásott ak
na. Méreteit, formáját a helyi hagyományok szabják meg (Kunt 1983). A sír 
kialakításának, a vizsgált területen, különböző változatai alakultak ki. Ez 
mindenekelőtt a helyi talajadottságoktól függ. Az alaptörekvés mindenütt 
az, hogy a koporsót -  s ezzel együtt a holttestet -  megkíméljék a föld rázú- 
dulásától, valamint az, hogy több koporsót is elhelyezhessenek egy sírba. A 
föld súlyát hivatott fenntartani a padmalyos és a bárkás temetkezési mód.

Pailmalyos -  Gyula, Csetfalva, Visk, Badaló, Vári;
Bárkás -  Péterfalva, Técső;
Szokványos -  Szlatina, Tekeháza, Szalóka, Salamon.
A padmalyos temetkezés különböző formái csaknem az egész magyar 

nyelvterületen ismeretesek. A padmaly szó a „folyó alámosott partüregét” 
jelenti. A magyar nyelvben alakult ki a „sírban lévő, többnyire oldalra vájt 
üreg” jelentése.

Padmalyos temetkezés
Ezt az általam vizsgált kutatópontokon kis sírnak nevezik, a követke

zőképpen ássák a sírt: mikor elérik az 1 méter mélységet, elkezdik szűkíteni. 
Peremet hagynak, amibe a koporsó méretének megfelelő kis sírt ásnak. Eb
be belehelyezik a koporsót, amit a halottas háznál méretre vágott deszkákkal 
befednek. Badalón, mikor a temetésekre még kevés koszorút vittek, a család 
koszorúját a koporsóra tették, és azzal együtt ledeszkázták azt.

A padmalyok segítségével egy sírba 3-4 felnőtt halottat is lehetett he
lyezni, ezért a kicsiny területet jól ki lehetett használni. Ásása azonban csak 
kemény talajba lehetséges, mivel homokon ez veszélyes,beomolhat. A fent 
felsorolt kutatópontokon azonban csak egyes sír van, itt oldalpadmalyt nem 
készítenek.
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Barkas temetkezés
Csüry Bálint Szamosháti szótárában a bárka címszóról így ír: „desz

kából készült burok, melybe a sírba a koporsót elhelyezik” (Csüry 1936). 
Nagyobb csónakot, kisebb hajót jelentő szavunknak régen is meglehetett ez 
a jelentése. A Festetics-kódexben „ládaszerű tartóhely” tartalommal kimu
tatható. A Magyar Tájszótárban „koporsó borítékául szolgáló deszkafoglal- 
vány” jelentéssel találjuk meg, az Új Magyar Tájszótárban pedig „deszkából 
készült burok, melybe a koporsót sírba helyezés előtt teszik” tartalommal bír.

A vizsgált kutatópontok közül Péterfalván és Técsőn találkozhatunk 
bárkás temetkezéssel. Itt két colos deszkából olyan fakészítményt ácsolnak, 
ami hasonló formájú, csak nagyobb, mint a koporsó. Ezt a bárkát, miután le
engedik a koporsót a sírba, ráhelyezik, hogy védje azt a rázuhanó, beomló 
földtömegtől. Péterfalván, az 1920-ban született adatközlőm közlése szerint, 
ez a temetkezési forma csak a jómódúak körében volt elterjedt. Mindkét ku
tatóponton félbárkás temetkezésről beszélhetünk, hiszen a koporsót a sír 
földjére engedik és úgy helyezik rá a deszkatetőt.

Szokványos temetkezés
Ez a legegyszerűbb temetkezési forma a bemutatottak közül. Földbe 

ásott egyenes sírgödör, amely semmilyen különleges eljárási módot nem 
igényel. Itt, mikor elérik a két méter mélységet és a megfelelő szélességet, 
elkészültek a sírral.

Minden kutatóponton -  akik a virrasztóba hívogattak -  a sírásóknak 
tízórait, beharapni valót, tisztességet (Visk) visznek ki a temetőbe. Ez hideg 
étel: hús, szalonna, kolbász, hagyma, kenyér, bor, pálinka. Említettem, hogy 
egyes kutatópontokon 25-30 ember is jelen van a sírásáskor. Ok, ha az idő
járás engedi, akkor szalonnát sütnek nyárson és szórakozás közepette elfo
gyasztják.

A sírnak délre el kell készülni, hiszen mindenütt aznap van a temetés, 
méghozzá a kora délutáni órákban. Addig pedig még meg kell ebédelniük 
(húsleves, töltött káposzta) a sírásóknak, át kell öltözniük, hogy a temetésen 
már tisztességes ruhában legyenek jelen, hiszen legtöbb helyen nekik kell le
szegezni, kivinni az udvarra és az utcára, s végül elhantolni a koporsót.

Megállapíthatjuk, hogy sírásáskor is az elhunyt tisztelete van a közép
pontban. Hiszen itt is arra törekednek, hogy a halottat megvédjék a gonosz 
szellemektől, ezért nem hagyják üresen éjszakára a sírt. A legtöbb helyen 
olyan sírt ásnak, olyan sírgödröt alakítanak ki, amivel védik a koporsót s 
egyben a halottat attól, hogy a rázuhanó földtömeg ne érje közvetlenül azt. 
Ezért számára valóságos házat építenek, mivel a továbbiakban ez lesz a ha-
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lőtt háza. Mivel most már ez az ö háza, ezért számos hiedelem és szokás 
kapcsolódik hozzá, amely meghatározza nemcsak a formáját, hanem a hozzá 
való viszonyt és a körülötte illő viselkedést is (Kunt 1983).

Ir o d a lo m

1. Balassa Iván. A magyar falvak temetői. Corvina Kiadó, 1989.
2. Csüry Bálint. Szamosháti tájszótár, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1936
3. Kunt Ernő. Temetők művészete. Corvina Kiadó, 1983.
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У статп розглядаються традицп' копания могшпв у населених пунктах 
ВерхньоУ течи р. Тиси. У результат! робота, автор доводить шдсумки, що починаючи 
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Tájékoztató a szótár használatához

A szótár értelmező jellegű regionális tájszótár, amely tartalmazza a kárpátaljai ma
gyar nyelvjárások teljes szókincsanyagát, tehát nemcsak a tájszavakat, hanem a köznyelvi
vel egyező lexikai réteget is. A tulajdonképpeni tájszavakon kívül tehát bekerülnek a szó
tárba köznyelvi szavak (természetesen tájnyelvi alakjukban és tájnyelyi jelentéseikkel), a 
hagyományos népi szakmák és mesterségek (földművelés, állattartás, szövés-fonás, népi 
építkezés stb.) szókincse, az újabban közismertté váló ipar- és tudományágaknak a nem 
szakmabeliektől is ismert és használt szókincsanyaga (pl.: négyzet, háromszög, derékszög, 
merőleges, függőleges; áramkör, feszültség, kilowatt; vérnyomás, injekció, műtét stb.), köz
ismert és közhasználatú idegen szavak (abriktol-ahrichtol, biifé-büffé, aceton, aktív, bíiró, 
center, centrifuga, ceremónia stb.) és újabb szlávizmusok (csájna, sztorozs, zajava, zakusz- 
ka, nácsálnik stb.) is, amelyek nélkül a mai nyelvjárási szókincsről alkotott összképünk 
nem lenne teljes.

Helyet kapnak a szótárban az összegyűjtött nyelvjárási frazeológiai egységek is.
Ezzel szemben nem kerülnek szótározásra: A) A helység- és személynevek, még 

azok sem, amelyek a köznyelvitől eltérő alakban élnek a nyelvjárásokban (pl.: Berekszáz 
'Beregszász', Borzsova 'Borzsavá, Botfola 'Botfalva', Csetfala 'Csetfalva', Tekerdiny 'Keter- 
gény', ír íny 'Irén', Попу 'Ilona', Arany 'Aranka' Unkhid 'Ung-híd', Unkpart 'Ung-parf stb). -  
B) A helységnevek és egyéb földrajzi nevek -i, -si képzős származékai, még a nyelvjárási 
alakúak sem (pl.: berekszázi 'berekszászi', botfolasi 'botfalvai', csetfalasi 'csetfalvai', szűrd 
'szürtei', szalóki 'szalókai' stb.). -  C) A sorszámnevek és a törtszámnevek. -  D) Az igene
vek, a szófajváltó melléknévi igenevek és egyes határozói igenevek kivételével. -  E) A rit
kábban használt (a nyelvben jobbára csak potenciálisan élő) -ás, -és képzős, pusztán nőmén 
actionis jelentésű és a köznyelvtől semmiben el nem térő deverbális főnevek (pl.: éldegélés, 
ijedezés, bebarangolás, tartogatás stb); a -t képzős deverbális, csak személyragosan élő, 
rendszerint határozói szerepű főnevek közül is csak az adott rágós alakjukban megmereve
dett és rendszerint szófajváltó származékokat közöljük (futtában, sebtében), esetleg olyano
kat, amelyek a köznyelvben nem használatosak. -  F) A pusztán deminutiv jelentésfunkciójú 
kicsinyítő képzős névszók (tehát kimarad az ajtócska, asztalka, fácska, szobácska, de helyet 
kap az ecetke 'lórom', jánka 'jóravaló, rendes lány', nagyobbacska 'a szokottnál valamivel 
nagyobb', kettőcske 'csak kettő' stb.). -  G) A táji nyelvhasználat etikája szempontjából obsz- 
cénnak minősülő szavak és ilyeneket tartalmazó frazeológiai egységek (szótároztunk azon
ban olyan, a köznyelvben vulgárisnak tartott szavakat, amelyek a nyelvjárásban legfeljebb 
nem választékosak, de semmiképp sem trágárak).

Az anyag szócikkekbe rendezéséhez „A magyar nyelv értelmező szótára” szerkesz
tési szabályzatát vettük kiindulási alapul, mellőzve azonban annak tájszótárra nem alkal
mazható vonatkozásait és olyan finomabb megkülönböztető szabályait, amelyeknek meg
állapítására a gyűjtött anyag nem adott módot (pl. a stílusminősítés finomságai; olyan, a 
nyelvjárásokban esetleg élő rágós és jeles alakok, amelyekre a kérdőív összeállításakor nem 
terjedhetett ki a figyelmünk).

A szócikkek a címszónak rendszerit több alakváltozatát is tartalmazzák. Azok az 
alakváltozatok, amelyek a címszó köznyelvi alakjától hang- vagy alaktani tekintetben lé
nyegesen vagy a nyelvjárás törvényeihez képest rendhagyó módon eltérnek, hivatkozó szó
cikkek formájában is bekerülnek a szótárba (pl.: dísztó, elfásodik, babinás; de nem kerülnek
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hivatkozó szócikkbe az egyalakú tövek szabályosan jelentkező zárt í-ző alakváltozatai: rít, 
kik, kír; sem az illabiális á-zó alakok: ád, akár, ablak).

Az önálló szócikk a szótározott egységre vonatkozó legfontosabb adatokat tartal
mazza a következő sorrendben: a) címszó; b) homonima-index (azonos alakú szavaknál); c) 
nyelvjárási alakváltozat(ok); d) nyelvtani jellemzés a főbb rágós és jeles adatok feltünteté
sével; e) szófaji minősítés; f) a stílusérték jelölése (ha a szónak kontextuson kívül is van sti- 
láris értéke); g) értelmezés; h) szemléltető mondat a földrajzi lelőhely megjelölésével; i) a 
szót mint vezérszót tartalmazó frazeológiai egységek.

Mellőztük a címszó összetételeinek és származékainak felsorolását a szócikk végén, 
mégpedig a következő meggondolásból: egy-egy szó összes lehetséges származékait -  ki
vált az elvontabb jelentésűeket -  kérdőív alapján összegyűjteni szinte reménytelen és szótá
ri munkaközösségünk számára kivihetetlen vállalkozás lenne; a lejegyzett származékokat 
pedig önálló szócikkben adjuk.

Nem tartalmaz a szócikk a szóval kapcsolatos néprajzi, gazdaság- és társadalom-tör
téneti vonatkozásokat sem; mellőztük a munkafolyamatok, eszközök, szokások stb. leírását 
is (ezekre vonatkozólag néha a példamondatok tartalmaznak útmutatást).

Most pedig nézzük meg közelebbről a szócikkben foglalt adatokat.
A címszó mindig köznyelvi helyesírású és rendszerint egyelemű. Bár az úgynevezett 

értelmezett szókapcsolatokat rendesen az előtag szócikkébe foglaljuk (füles korsó, avas sza
lonna, szárított tészta stb.), mégis külön (két-vagy többelemű) címszóként adjuk azokat, 
amelyeknek egyik -  rendszerint az első -  tagja csak ebben a szókapcsolatban él, tehát önál
ló szócikként tárgyalni nem indokolt (pl.: anyaszült pucéron 'teljesen meztelenül', borjú
nyúzó pénteken 'soha', árpával érő alma 'korai almafajta', asszonyszárú csizma 'rövidszárú 
csizma' -  ezek jelzői semmilyen más jelzett szóval nem társulnak, nyelvi létüket csak jelzett 
szavuk indokolja), meg azokat a jelzős szerkezeteket, amelyeknek jelzője valamely földraj
zi név -i képzős származéka, s mint ilyen, nem kap helyet a szótárban (pl. amerikai mogyo
ró 'földimogyoró; Arachis hypogaea', amerikai virág 'pillangóvirág; Cosmea', csinkvári ten
geri 'fehér szemű csemegekukorica' stb.). Kételemű címszóvá emeltünk ki olyan szókapcso
latokat is, amelyeknek egyik szava olyan rágós alak, amely egy-két lehetséges determinánsa 
nélkül nem él nyelvjárásainkban, tehát nem tekinthető szabad szóalaknak, így önálló cím
szóként nem szótározható (pl. mi helyütt, sok helyütt, mi helyűvé, hány helyűvé, sok helyű
vé stb.). Kételemű címszóként szerepelnek természetesen az olyan visszaható igei értékű 
szókapcsolatok, amelyeknek a visszaható névmáson kívül nem lehet más tárgyuk (pl. Bele
veszi magát, beleéli magát, kimutatja magát stb.).

Az azonos alakú (homonim) címszókat indexszámmal különböztetjük meg.
A címszót annak nyelvjárási alakváltozata vagy alakváltozatai követik a legegysze

rűbb fonetikus átírásban, amely ingadozási sávjukra való tekintet nélkül jelöli a hangokat, 
megkülönböztetve azonban a nyelvjárások á, а, с, ë, ö, ö stb. hangjait és áo, éj óu, öii, j é  
kettőshangzóit, tükrözted a mássalhangzókapcsolatok ejtését, megtartja a hosszú mással
hangzók kettőzéses (a dz-t is beleértve) és a palatális mássalhangzók ipszilonos írásmódját, 
egységesen jelöli a j  hangot. Illabiális á-zó alakokat azonban (mivel az а : á és á : áu szem
benállás á-zó nyelvjárásainkban -  nálunk mindössze két községben (Nagydobrony és Be- 
regrákos) -  általános érvényű törvényszerűség) csak akkor közlünk, ha a szóra más 
nyelvjárásokból nincs adat. Az alakváltozatok közé besoroljuk a megfelelő hivatkozó szó- 
cikk(ek)ben szereplő -  az adott szócikkben tárgyalt szótól esetleg lényegesebb, nem sza
bályszerű, mert valamely hangjában több képzőmozzanatos eltérést mutató, de egy közös
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alakra visszavezethető -  alakváltozatokat is (pl.: disznó : disznóu, disztóu, gyesznóu, gyiszzóu; 
rö f : rőüf réjf, ríf, röf).

A szó nyelvtani viselkedésére csak a jellemző rágós és jeles alakok közlésével uta
lunk szögletes zárójelben. Ha a jellemző rag vagy jel a szó változatlan tövéhez járul, a szót 
a toldalék előtt kötőjel helyettesíti, hasonlóképpen a tővégi időtartamot váltakoztató töveket 
is, a nyúlást azonban a kötőjel fölé tett ékezet jelöli: kapa [~’t, ~'k, ~’ja], Változó tő esetén a 
toldalékos alak a tő változatlan részének utolsó betűjével kezdődik, s a hiányzó részre kötő
jel utal: engedetem [-Imet, *-lme], egytagú szavaknál azonban a teljes alakot kiírjuk: ég 
[eget, egek, ege]. Ha a szótő és a toldalék határán hangváltozás van, a toldalékot hasonult 
vagy összeolvadásos alakjában írjuk: abrakos [-t, -ok, -sa], akarat [-ot, -  a—tya]. Ha a szó
hoz a toldaléknak két változata is kapcsolódhat, közéjük tildét teszünk: hálálkodik [-ok, - ol 
-  -kocc, -ott], vas [-at, -ak,-a~-sa].

Az ige jellemző rágós alakjaiként az alanyi ragozás kijelentő módú jelen idejű egyes 
számú 1. és 2. személyű, valamint a múlt idejű egyes 3. személyű alakot közöljük. Egyéb 
alakokat csak akkor adunk, ha azok a köznyelvtől eltérő módon képződnek. Pl.: csámborog 
[-rgok, -rgol — sz, -rgott], hall [-ok, -sz ~ -asz ~ (rég.)-acc, -ott], megy, megyen [-ek ~ 
(ritk., tréf.) menet, mégy, mígy, mész, mécc, mísz, mice, mensz, mène; ment. Felszólító ala
kokat csak akkor adunk, ha ikes és iktelen változatra is van adatunk: ad [-ok, -ol -  o,-ott, 
-djon -  -gyéik ~ -gyík], A felsoroltakon kívül persze lehetnek az igének egyéb érdekes nyelvjá
rási alakjai is, de valamennyit összegyűjteni az összes kutatóponton kivihetetlen feladat.

A főnév jellemző rágós és jeles alakjai a tárgyragos, a többesjeles és az egyes számú 
3. személyű birtokos személyragos alak: bokor [-krot, -krok, -kra ~ -ja]. Elvont, csak egyes 
számban használt főnevek többese elmarad: akarat [-ot, -tya ~ -a].

A melléknévnél a módhatározóragos és a középfokú alakot közöljük: alapos [-an -  
-on, -abb], sürgős [-en- -  -ön, -ebb]. Ha, a melléknév mellől hiányzik a jelzett alakok vala
melyike, ez azt jelenti, hogy az nyelvjárásainkban nem használatos.

A határozószóknak a középfokát közöljük; felsőfokot csak akkor, ha nincs középfo
ka vagy ha azt nem a középfokból képezzük. Pl.: ide [idébb],/e«r [fentebb, legfelül]. Ha a 
határozószó csak közép- és felsőfokú alakban használatos, címszóként a középfokú alak áll: 
elébb [leg-]. Mellőztük a legesleg-, legisleg- jeles túlzófokú alakok közlését, mivel ezek 
minden felsőfokból szabályosan megszerkeszthetők.

A rendszeresen megadott rágós és jeles alakon kívül más alakokat csak akkor adunk, 
ha azok elütnek a megadottakból kikövetkeztethető formáktól.

Ha az egy címszó alatt felsorolt változatok közül valamelyiknek a toldalékolása eltér 
a többjétől, annak ragos-jeles alakjait .külön feltüntetjük.

A szótározott egység szófaji minősítésére a következő szófaji kategóriák rövidítését 
használjuk: I . ige, kiegészítve a „te” vagy „in" megjegyzéssel, mégpedig vagy közvetlenül 
a ragos-jeles alakok után (ha az igének csak tárgyas vagy csak tárgyatlan jelentése(i) van- 
(nak), vagy pedig a tárgyas és tárgyatlan jelentést vagy jelentésárnyalatokat elkülönítő ró
mai szám után is: ige ts és tn I. te. 1...; 2...; II. ín 1....  Ha a tárgyas ige tárgyatlanul vagy
tárgy nélkül is használatos, erre a „(tn is)”, illetőleg „(tárgy nélkül)” megjegyzés utal; -  2. 
fn  -  főnév, kiegészítve esetleg a következő jelzésekkel: „(szragos)” = csak személyragos 
alakban él, pl.: apraja-nagyja, sava-borsa; „(csak tárgyragosan)” = csak a tárgyragos alakjá
ban használatos, pl.: hetet-havat; „(szragos és hat-ragos)” = csak személyragosan és az 
adott határozóraggal, pl.: jószántából; -  3. mn -  melléknév; -  4. szn -  számnév; -  5. névm -  
névmás; alfajaira csak átcsapás esetén utalunk újabb rövidítéssel: von -  vonatkozó, htlan -  
határozatlan; -  6. igenév -  csak kiegészítésképpen: „(mn-i igenév is)”, melléknévi igenév
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is, „(h-i igenév is)” -  határozói igenév is; -  7. hsz -  határozószó; -  8. ik — igekötő; -  9. msz 
-  módosítószó; -1 0  . n e -  névelő; — 11. ям — névutó; -1 2  .k s z -  kötőszó; -1 3 . isz -  indulatszó.

A több szófajúságot a.megfelelő rövidítések együttes és az értelmezés során római 
számok utáni külön felsorolásával jelöljük. Pl.: hsz, ik, nu I. hsz...; II. ik...; III. nu....

Stílusminősítést csak abban az esetben adunk, ha a gyűjtött anyag alapján a szó stí
lusértéke is pontosan meghatározható. Erre általában rövidítéssel utalunk zárójelben vagy a 
szófaji minősítés után (ha a szónak minden jelentésére vonatkozik), vagy közvetlenül az 
előtt a jelentés előtt, amelyre tartozik. Szükség esetén egy-egy rágós vagy jeles alak előtt is 
utalunk annak stiláris értékére. Leggyakoribb stílusminősítéseink a következők: „(elav)” -  
elavult, a mindennapi nyelvhasználatból kikopott, csak az idősebb nemzedék számára ért
hető; „(rég)” -  régies hangulatú, tudatos archaizáló szándékkal használt; „(új)” -  újabban 
terjedő; „(biz)” -  bizalmas; „(vál)” -  választékos; „(ritka)” -  ritkán használt; „(gúny)” -  
gúnyos; „(tréj)” -  tréfás; „(gyerm)” -  gyermeknyelvi stb. A szaknyelvi szavaknál is rövidí
téssel utalunk azok hovatartozására.

A szavak értelmezésében a lényeges jegyek minél rövidebb és egyértelműbb össze
foglalására törekedtünk. Sőt, ahol lehetséges, szinonima magyarázza a jelentést. A valódi és 
a jelentésbeli tájszavak esetében azonban alaposabb értelmezést adunk. Növény- és állatne
vek értelmezésében azok tudományos (latin) elnevezését is közöljük, ha az teljes pontos
sággal megállapítható.

A szónak minden (lexikai és grammatikai) jelentése külön értelmezést kap. Az egyes 
lexikai jelentéseket arab számjegyek, a grammatikai (valamint az igéknél a tárgyas és a tár
gyatlan) jelentéseket római számok különítik el egymástól.

Összevont értelmezést csak a „mn és frí”, illetve a ,fn  és mrí” szófajú egyjelentésü 
szavaknál adunk, kerek zárójelbe téve a vagylagosan értendő szót. Nem vagy csak kevéssé 
értelmezhető formaszóknak csak a nyelvtani szerepére, beszédbeli használatára utalunk 
csúcsos zárójelben.

Több értelmezést példamondattal szemléltetünk. Ez fonetikus lejegyzésű nyelvjárási 
szövegből kiragadott mondat, s tartalmazza a címszó valamely nyelvjárási alakváltozatát.

Az összes alakváltozat szemléltetésétől a hellyel való takarékosság miatt eltekintet
tünk; többjelentésü szavak esetében azonban törekedtünk arra, hogy az illusztráló monda
tokban több alakváltozat is helyet kapjon.

A példamondat után zárójelben adjuk annak a helységnek a rövidített nevét, ahonnan 
az adatot tartalmazó példamondat származik. Szótárunkban ez az egyetlen utalás a szó föld
rajzára. Arról ugyanis, hogy minden szó vagy alakváltozat teljes földrajzi elterjedtségét 
„feltérképezzük”, eleve le kellett mondanunk.

A szócikk végén □ jel után a szóval alakult állandó szókapcsolatokat (szólás, 
szóláshasonlat, közmondás) soroljuk fel és értelmezzük, ha vannak ilyenek, anélkül 
azonban, hogy altípusaikat megkülönböztetnők. Végül Vö: jelölés után különböző tartalmi, 
szinonimikai vagy egyéb tárgyi összefüggésekre hívjuk fel a figyelmet.

Szótrái munkaközösségünk ezúton mond köszönetét az Arany János Közalapít
ványnak a szerkesztési és az ellenőrző gyűjtési munkálatok támogatásáért.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

1. Járások

U -  Ungvári járás H -  Huszti járás
M -  Munkácsi járás T -  Técsői járás
В — Beregszászi járás R -R ahó i járás
Nsz -  Nagyszőlősi járás

2. Kutatópontok

A Asztély (B)
Ah Akiihegy (Nsz)
Asz Aknaszlatina (R)
B Bakta (B)
Bá Bátyú (B)
Ba Beregardó (B)
Bat Batár (Nsz)
Bcs Búcsú (B)
Bd Badaló (B)
Be Bene(B)
Bf Botfalva (U)
Bk Bakos (B)
Во Borzsava (B)
Bó Bótrágy (B)
Br Beregrákos (M)
Bs Beregsom (B)
Bsz Barkaszó (M)
Bt Bátfa (U)
Bú Beregújfalu (B)
Cs Csap (U)
Cse Csepe(B)
Csf Csetfalva (B)
Csl Császlóc (U)
Csn Csongor (M)
Csp Csonkapapi (B)
D Déda (B)
Dr Dercen (M)
E Eszeny (U)
F Fancsika (Nsz)
Fa Feketeardó (Nsz)
Ff Farkasfalva (Nsz)
Fo Fornos (M)
Fp Feketepatak (Nsz)
Fr Forgolány (Nsz)
Fra Fertösalmás (Nsz)

G Gát (B)
Ge Geese (B)
Gl Gálocs (U)
Gu Gut (В)
Gy Gyula (Nsz)
H Halábor (B)
He Helmec (U)
Hl Harangláb (B)
Но Homok (U)
I Izsnyéte (M)
J Jánosi (B)
K Kaszony (B)
Kb Kisbégány (B)
Kd Kisdobrony (U)
Ke Ketergény (U)
Kf Karácsfalva (Nsz) 
Kg Kisgejőc (U)
Kh Kerekhegy (T)
Ki Kígyós (B)
Km Kőrösmező (R)
Ко Koncháza (U)
KP Kobola Poljana (R) 
Ksz Kisszelmenc (U)
Kv Kovászó (B)
M Macsola (B)
Mf Mátyfalva (Nsz)
Mi Minaj (U)
Mu Muzsaly (B)
Nb Nagybégány (B)
Nbe Nagybereg (B)
Nd Nagydobrony (U)
Nf Nevetlenfalu (Nsz)
Ng Nagygejőc (U)
Np Nagypalád (Nsz)
Or Oroszi (B)
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P Palló (U) Té Técső (T)
Pf Péterfalva (Nsz) Tg Téglás (U)
Pk Palágykomoróc (U) Th Tekeháza (Nsz)
R Rát (U) Ti Tivadar (Nsz)
Rf Rafajna (B) Tk Tiszakeresztúr (Nsz)
S Salánk (Nsz) Tr Terebes (R)
Si Sislóc (U) Ts Tiszasalamon (U)
Sz Szűrte (U) Tű Tiszaújlak (Nsz)
Sza Szalóka (U) Úh Újfalu (Nsz)
Sze Szernye (M) V Vári (B)
T Tarnóc (U) Vr Verbőc (Nsz)
Tà Tiszaásvány (U) Vs Visk (H)
Tát Tiszaágtelek (U) Z Zápszony (B)
Tb Tiszabökény (Nsz)

3. Nyelv és stilisztika

ált általános isk iskolai nyelv
átv átvitt értelemben isz indulatszó
bány bányászat kát katonai szó v értelem
birt birtokos kb körülbelül
birtnévm birtokos névmás kér kereskedelem
biz bizalmas knévm kérdő névmás
csili csillagászat kny köznyelv
elav elavult költ költői
fn főnév(i) kozni közmondás
földr földrajz ksz kötőszó
geol geológia 1 lásd
gúny gúnyos(an) mgh magánhangzó
gyerm gyermeknyelv mn melléknév(i)
hat-i határozói mn-i melléknévi
hiv hivatalos kifejezés msh mássalhangzó
hsz határozószó msz módosítószó
htlan határozatlan mut mutató
ign igenév ne névelő
ik igekötő névm névmás
ill. illetve növ növénytan
ir irodalmi nu névutó
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nyelv nyelvtan, nyelvtudomány
or orosz
pej or pejoratív, elítélő,

rosszalló értelemben
pl például
rég régies
ritk ritkán használatos
stb. s a többi
sznév számnév
szragos személyragos
tn ige tárgyatlan ige
tréf tréfás értelemben
ts ige tárgyas ige
új újabban használatos
ukr ukrán
V vagy
vál választékos
vall vallás
vhogy valahogy
vhol valahol

vhonnan valahonnan
vhova valahova
vki valaki
vkinek valakinek
vkinél valakinél
vkit valakit
vkitől valakitől
vkivel valakivel
vmely valamely
vmerre valamerre
vmi valami
vmibe vmibe
vmilyen valamilyen
vminek valaminek
vminél valaminél
vmit valamit
vmitől valamitől
vmivel valamivel
vnévm visszaható névmás
von vonatkozó
Vö vesd össze!



G

gábadozik gábadozik [-ok, -о — -ol, -ott] tn 
ige lábadozik Méjg beteg, de má lassan gá
badozik (He)

gabalyít gabajít, gabajit [-ok, -5 ~ -ol ~ 
-sz, -ott] ts ige 1. kuszái, összebonyolít Ne 
gabajiccsátok a dóugokot! (D); 2. (nya
kába) kanyarít A kizsgubát a nyakamba ga- 
bajjétottam, ősz mentem (Gy)

gabána gabána [~’t, ~’k, ~’ja] fh szög 
alakban összerősített két lécből álló földmérő 
eszköz Ügyesen forgaltya a gabonát (Tg) Vö: 
kalabina

gábel gábél [-t, -ek, -je] fn hagy-más 
zsírban párolt burgonyával öszszekevert 
gyűrött galuska Máma djélbe gábelt főtisz
tem  (Fr)

gabóca gabóuca, gábóucá [~’t, ~’k, —’ja] 
fn szöcske Há ügyes vágy, fogj nekem egy 
gábóucáot!(Br) Vö: kabóca

gabona gabona, gabona, (rég) gabna 
[—’t, ~’k, ~’ja] fn rozs Kevéjzs gabonát vet
nek, mer nem kë a számúja (Ki)

gabonabogár gabonabogár, gabonabu- 
gár [-t — -garat, -ok ~ garak, -ja — gara] fn 
gabonaféreg A gabonabogár is pusztít a 
maktárba (Gy)

gabonafold gabonafőüd [-et, -ek, -je] fii 
rozzsal bevetett föld A gabonaföüdet kéjc- 
cer berenátuk (Tg)

gabonakenyér gabonake nyéjr, gabona- 
kenyjér, gabonakenyír [-kenyeret, -kenyerek, 
-kenyere -  -je] fn rozskenyér Ki süt mámmá 
gabonakenyeret, pedig mijen jó  и a! (E) 

gabonapálinka gabonapájinka [~'t, ~'k, 
~ ja] fn gabonából főzött pálinka A len
gyelek szeretik a gabonapájinkát (Bá)

gabonarozsda gabonarozsda, (rég) gabo
narozsda [~'t] fn a lábon álló zöld gabonát 
megtámadó rozsdagomba Mektámatta a 
vet jest a gabonarozsda (Fp)

gabonaszipoly gabonaszipöj [-t, -ok, 
-ja] fii az érő kalászt károsító bogár; Anisop- 
I ia segetum A gabonaszipöj sok kárt teszen (E)

gabonavetés gabonavetéjs, gabonave
tés, gabonavetís [-t, -ek, -e] fn 1. a rozs ve
tése Vjégesztünk a gabonavetéssé (Во); 2. 
rozzsal bevetett (és már kihajtott) terület 
Szíp a gabonavetís (Csl)

gácsér gácséjr, gácsjér, gácsír, kácsír 
[-t, -ok, -ja] fii a kacsa hímje Két kácsír van 
a csapodba (Ng)

gacsi gacsi [-t, -k, -ja] fh kacsa Húz go
es im kőiitt a tavaszon (Fr)

gacsol gacsol, gacsal [-ok, -ősz — sz, 
-öt — -t] tn ige csámpásan jár Ne gacsdj, járj 
rendesen! (Vs)

gacsos gacsos, gancsos, gancsas mn 
csámpás Ne udvaröj annak a gancsos lábú
nak! (Tk)

gádor gádor [-t, -ok, -ja] fh 1. pince, 
verem előtere A krumplit a gádorba tettük 
(Bs); 2. tornác Ot szárad a jörgóu a gádor
ba (Fra)

gádzsó gádzsóp [-t, -k, -ja] fh cigány 
férfi, fiúgyermek A gádzsóuk megdéjpsmál- 
ták a sző üllőüt (Sz)

gá-gá gá-gá isz (a liba gágogását) után
zó szó Liba monygya: gá-gá! (I)

gaggan gaggan [-t] tn ige hanyatlik, kó- 
kad A mejjire gaggant a feje, úgy bóubisköt (T) 

gagó gagóu [-t, -k, -ja], gagóyg [-ot, - 
ok, -ja] fh gólya A gagóu már fenn ülik a 
fiszëgbe (S)

gágog gágog [-ott] tn ige (liba) hangot 
hallat Gágognak a libák, má éjjhesek (K) 

gagóg I. gagó
gágogás gágogás [-t, -a ~ -a] fh az a 

tény, hogy a liba gágog Mijen gágogássá vágy
nak ezek a libák! (Ts)

gagólábú gagóulábu mn hosszú, vé
kony lábú Meny má avval a gagóulábu jány- 
nyá! (Bs)

gagózik gágóuzik [-ok, -5 ~ -ol, :ott] tn 
ige egyfajta gyerekjátékot játszik: a földre 
rajzolt négyszögekben hol egy, hol két lábbal
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ugrál Gágógsztunk kora tavasszá! (Br) Vö: 
bicikel, icikel

gagyarász gctgyarász, gagyarászik [-ok, 
-6 — ol, -ott] tn (és ts) ige 1. összevissza 
gagyog A kicsi má lassan gagyarászik (Bt);
2. akadozva (idegen nyelven) beszél Mán 
égagyarászok akárkivé oroszul (Bs)

gagyog gagyog [-ok, -6 -  -ol ~ -sz, - 
ott] tn (és ts) ige 1. (kisgyermek) beszélni 
próbál Má lassan gagyog a kicsi (Csf); 2. 
alig érthetően beszél Ne gagyagj, mony- 
gyacl, mit akarsz! (Vs)

gajagomba gajagomba [~’t, ~'k, - ja ]  fn 
galambgomba A gajagomba a lektovább 
elál (Té)

gajdesz gájdesz [-t] fn halál Mán gaj
dé szr a ál az öreg (R)

gajdol gajdöl, gajdal [-ok, -ősz -  -sz, 
-öt -  -t] ts ige 1. hosszan elnyújtva énekel 
Úgy gajdösz, hogy meg lehet siketűni (Bat); 2. 
értetlenül beszél Beszíj, ne gajdöj, nem éirtem 
(Tá)

gajhó gájhá, gajho [-t, -k, -ja] ín és mn I. 
fii csákány Gajho nékül utyse tudót kivájni ászt 
a gödröt! (Asz); II. mn otromba, ormótlan Ez
áz ember ojján gájho, hogy be se fér á háozbá 
(Br)

gájz 1. gáz
gálád gálád mn (vál) aljas, becstelen 

Mijen gálád emberek vágynak! (Csp) 
galaginya 1. galagonya 
galagonya galaginya, gelegonya [~’t, 

~’k, ~’ja] fii 1. fehér virágú, piros termésű 
tövises cserje; Crataegus Az érdőg szjélin 
sok a galagonya (D); 2. ennek termése A 
galagonya jo g  a szívre (B)

galagonyagomba galagonyagomba [~’t, 
~’k, - ja ]  fii tövisaljagomba: Rhodophyllus 
clypeatus A galagonvagomba májuzsba terem 
(Té)

galagonyarózsa gá/ágonyáróuzsá [~’t, 
~’k, ~ ja] fn futórózsa A fâlrâ gálágonyáróu- 
zsá fí/f (Nd)

galaj galáj [-t, -ok, -ja] fn sárga v. Fe
hér, bugás virágú réti gyógynövény; Gal
ium A galaj a sáncpártokon nyög (Pk) Vö: 
szentantaltüze

galamb galamb [-ot, -ok, -ja] fn 1. 
szürkésbarnás tollazatú, vadon élő v. 
tenyésztett madár; Golumba A galamb a 
párjával je l  (Rf); 2. ennek húsa mint étel 
Galambot fogol enni (Gl); 3. vkinek a -ja: 
kedvese Mehecc a galambotho (Bk) [] 
Várja, hogy a síid galamb a szájába repíí- 

jön  ’tétlenül várja a jó szerencsét’ (K); 
Szelíd, mint a galamb ’nagyon szelíd’ (Kb); 
Szereti, gelice a búzád, galamb a párját 
’nagyon szereti’ (Tát)

galambász galambász [-t, -ok, -ja] fn 
galambokat tenyésztő ember A sógor is 
nagy galambász (Csp)

galambfióka galampfijógka [~'t, ~’k, 
- ja ]  fn (vál) a galamb kicsinye, kisgalamb 
A galampfijógkákot ítéli az annyok (Pk) 

galambgomba galamgomba [~’t, ~’k, 
- ja ]  fh nagy termetű, fehér v. színes (zöld, 
lila, pirosas) tetőjű ehető gomba; Russula A 
galamgomba nem jó  aszáni (G) Vö: gajagom
ba, galambka, holubinka, galanygomba 

galambka galampka [~'t, ~'k, - ja ]  fh 
galambgomba A haranglábi érdögbe sok a 
galampka (Hl)

galambkasaláta galampkasaláta [~’t, 
~’k, - ja ]  fn galambbegy A galambsaláta 
sárgát virít (Kg) Vö: galambsaláta

galambleves galambleves [-t, -ek, -e] fn 
galamb húsából főzött leves Galamblevest 
ke föüzni a betegnek (Bf)

galambősz galambőgsz mn teljesen ősz 
Tiszta galambőgsz a haja a vínembérnek (Bt) 

galambsaláta galampsaláta [—'t, ~’k, 
- ja ]  fh (növ) galambbegy; Valertanella Te
lefutotta észt a főüdet a galampsaláta (Pk) 
Vö: galambkasaláta

galambszürke galampszűrke mn vilá
gos kékesszürke Szíb galampszűrke kesz
kenő üd van (Kd)

galambtojás galamptojás [-t, -ok, -a ~ 
-a] fn a galamb fehér tojása Kiesett a dudzbul 
egy galamptojás (Ng)

galand galand [-ot, -ok, -ja] fh (rég) kes
keny szalag, pántlika A jányok a hajokot galan- 
dá fogják össze (Np)
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galandféreg galantféjreg, galantfjéreg, 
galantfireg [-rget, -rgek, -rge ~ -je] fh a 
bélben élősködő laposféreg Galantfiregje 
van tán, a:ír ojan sovány (Csl)

galanygomba gálánygombá [~’t, ~’k, 
—’ja] fh galambgomba A gálánygombá jó u  
(Nd)

galáris 1. kaláris
galéria galérija [~’t, ~’k, ~’ja] fh 1. kar

zat A kamora galériáján tarcsuk a 
befőüttököt (Fra); 2. árkádos folyosó Javí
tani kel a galériját a bányatetön (Asz)

gálét gólét [-ot, -ja] fh lágyabb vasak 
edzésénél használt folyadék Az edzőükádba 
gálét van (Csf)

gálic gálic [-ot, -ok, -ja] fh rézgálic 
Éfogyott a gálicom (Be) 

galláris 1. kaláris
gallárisos gallárisos mn a szabályosnál 

erősebben sodort, ezért burkosodó Ha túl 
eróüssöm mekfonnyák a fonalat, gallárisos (S) 

gallér gallé k, gallír [-t, -ok, -ja] fh 1. 
ingnek, ruhának, kabátnak a nyak körüli 
szegő V. visszahajló része Fejjír gallír van 
a ruháján (Tg); 2. állat nyakát körbe fogó 
csík V. elálló tollazat Mijen galléjrja van a 
galambnak! (Bá); 3. a gomba tönkjét a 
kalap alatt övező képződmény A pecsé- 
rkének is van galléjrja (Np) [] A gallér 
mögé öntyük ‘megisszuk’ (R); A gallérja megé 
hánnya a: ítélt ‘kapkodva eszik’ (Sz); Elkapta 
agallírját ‘elcsípte, megfogta’ (Tát)

gallérkabát galljérkabát [-ot, -ok, -ja] fn 
pelerin Mos sokan hordanak gallé irkabátot 
(Во)

gallérpánt gallérpánt, gallírpánt, 
gállérpáont [-ot, -ok, -ja] fn gallérul szol
gáló V. azt helyettesítő szegély Gállérpáont 
ván à szvetteremen (Br)

galóca galóuca [~’t, ~’k, ~’ja] fh fehér le
mezű, galléros tönkű, varas tetejű, több fajában 
mérgező gomba Ejn sémijén galócát nem 
merek szedni (He)

galuska galuska, haluska [~'t, ~’k, ~’ja] 
fh 1. keveréssel készített, apróra szaggatott 
főtt tészta Haluskát csinátam a levezsbe

(Bt); 2. szélesre metélt gyúrt tészta A galus
kát mákkoson, lekvároson esszük (Bó)

gálya gája [~’t, ~’k, —’ja] fh evezővel 
hajtott nagy hajó Rjégen sokan raboskottak 
gájákon (Csp)

gályarab gájarab [-ot, -ok] fh (tört) 
gályarabságra ítélt személy A gájarab ok 
igen sokat szenyvettek (Kg)

gally gáj [-at, -ak, -ja] fh 1. vékony faág 
Az ásó и gajakot le kéjm vágni ërü a fárú, 
mer igen árnyíkol, nem nyőü alatta semmi 
(Tát); 2. gallyfa Hozz a tűzre gajatT (Sz); 3. 
rőzse Gajat szettünk a tűzrakás ho (T ú)

gallyal gajál [-ok, -sz, -t] ts ige galylyaz 
Apád áfád gajali, amit kivágott (Tg)

gallyfa gájfa [~'t, ~’k, ~ ja] fh tüzelőnek 
felvágott fa Nyáron gájfává tüzelek (Nbe) 

gamba gamba [~’t, ~’k, ~’ja] fh vastag, 
duzzadt ajak Jóu nagy gambája van (Bf) 

gambo]tggambojjég\. gombolyag 
gamó gamóu, gámóu [-t, -k] fn 1. sárba 

járáskor használt kb. 50 cm magas eszköz, 
amely fából készül Gámóun jáorták ezelőtt 
a fljuk à fâubà  (Nd); 2. (pej) láb A fene а 
gamóudot! (Fr)

gamóujj gámóujj [-at, -ak, -a] fn lábujj 
Fáoj á gámóujjám (Nd)

ganaj ganöj, ganéj [-t, -ok, -ja] ganéj 
[-t, -k, -ja] fn 1. állati, ritk. emberi ürülék 
Vigyáz, ne lípj a ganájba (Bt); 2. isállótrá- 
gya Eriggy az óulba, takarics ki a ganéjt 
(Fr); 3. trágyadomb Vit ki a szemetet a ga- 
näjra! (R); 4. alávaló, rongy ember Egy ga- 
néjfog velem igy beszíni! (Si)

ganajdomb ganájdomb, ganéjdomb, 
ganéjdomb [-ot, -ok, -ja] fh trágyadomb 
Oda való и ez má, a ganéjdombra (Bs)

ganajgomba gánájgombá [~’t, ~’k, —’ja] 
fn csiperke A szümőücsöd gánájgombáovál 
kend be -  lemegy (Br)

ganaj gödör ganöj gödör, ganéjgödör 
[-dröt, -drök, -dre] fh földbe ásott gödör, 
amelybe a trágyát kihordják A ganéjgödröt 
azjér ássák hogy ne fojjon Iá a ganéjléj{Bs)
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ganajhányás ganajhányás, ganéjhá- 
nyás [-t] a trágya kihordása az istállóból A 
ganäj hányáshosz targonca kel vaty sorogja, 
ha ketten csinálik (R)

ganajhányó ganájhányóu, ganéjhányó 
mn ganaj eltakarítására szolgáló Hozd ide a 
ganajhányó и villát! (Sz)

ganajhordás ganéjhordás, ganéjhordás 
[-t] fn a trágya kihordása a mezőre kora 
tavasszal, késő ősszel v. télen Néjnéjm monta 
mindjék, hogy ü ganäj hordáskor született (Sz) 

ganajkaparó ganájkaparóu, ganéjka- 
paró [-t, -k, -ja] fn derékszögben megha
jlított, 2-3 lapított ágú, hosszabb nyelű 
eszköz, amellyel a szekérről a trágyát leka
parják Ganäjkaparóuval etykettőüre le lehet 
terhëni ety szekér ganajt (Kg)

ganajlé ganájlé, ganéjéj [-levet, -je] fn 
trágyalé Ki ké hordani a ganäjlevet, mer 
fajik a hidláson (Sz)

ganajlik ganäjlik [-ott] tn ige (háziállat) 
bélsárt ürít Beteg ez a tehen, nem ganäjlik 
má reggëtiil (R)

ganajoz ganajoz, ganéz [-ok, -ol, -ott] ts 
ige 1. trágyáz Ganaj ózni kéjne a kertet (Bf); 
2. trágyától megtisztít Az ágiad ganajozom 
jéppen (Np)

ganajterítés ganéjteritjés, ganajterítís 
[-t] fn a trágya szétszórása villával a trágyá
zandó földre A ganéjjteritjés nem nehéz 
munka (D)

ganajtúró ganaj túró и ganéjturóu [-t, 
-k, -ja] fn (mn-i ign is) trágyában lévő bo
gár; Geotropus mutator A ganéjturóu a ganéj- 
ba fiszkel (G)

gáncs gáncs [-ot, -ok, -a] fii vkinek el- 
buktatása oly módon, hogy lábunkat v. Bo
tot a lábába akasztunk Évvé a bottá vetet neki 
gáncsot (Ksz)

gáncsol gáncsol, gánycsol [-ok, -ősz ~ 
-sz, -öt — t] ts ige gáncsot vet Aki gáncsol, 
asz megveriik (Ksz)

gáncsos gáncsos, gancsos mn 1. csám- 
pás, akinek a lába összeér járás közben 
A hoz a gancsos fiijához nem megyek (Bs); 2. 
görcsös, göcsörtös Csúnya gáncsos a petre- 
zsejem, nindzs benne sima ety se (Sz) 

gané 1. ganaj

ganédomb I. ganaj domb 
ganéhányás I. ganajhányás 
ganéhordás I. ganajhordás 
ganélé 1. ganajlé
ganételep ganéjtelep [-et, -ek, -je] fn 

trágyatelep, az a hely, ahol a trágyát össze
gyűjtik A ganéjtelepen sok ember dolgozik (Np) 

ganéterítés 1. ganajterítés 
ganétúró I. ganajtúró 
ganévidla ganéjyidla [~’t, ~’k, ~’ja] fn a 

trágya eltakarítására szolgáló vasvilla 
Utánnad vágom észt a ganévidlát (Bf) 

ganéz 1. ganajoz
gang gang [-ot, -ok, -ja] fn 1. nyitott fo

lyosó Seper le a gangot! (Csl); 2. előszoba 
A gang padlóuja céjmentes (Pf); 3. terasz A 
gangon ebjédelünk (Np); 4. tornác Tapasz- 
szamfa a gangfőüggyít? (Bt)

gangarodik gángárodik [-ott] tn ige 
kunkorodik, göndörödik A hájá csigáobá 
gángárodik (Nd) 

gangas I. gangus
gangos1 gangos mn (rég) büszke tartású 

Igen gangos jány vóut ü bizony (Ko)
gangos2 gangos mn ganggal ellátott Ot 

laknak abba ja  gangos házba (E)
gangréna gángréjná [~’t, ~’k, ~’ja] fn 

mandulagyulladás Gángréjnáoja ván, k i  kel 
venni à mánduláojáot (Nd)

gangus gangus, gangas [-t, -ok, -sa] 
fn horgas bot, amellyel a kihajló ágakat 
húzzák közelebb gyümölcsszedéskor Ad má 
fa  a gangost, nem tudom elírni észt az ágat (S) 

gangusz gangusz [-t, -ok, -a] fn horgas 
végű bot, amellyel a kazalból a szalmát 
húzták Rjé gen gangusszä huszták a számát 
(Nbe)

ganóc ganóuc [-ot, -ok, -ja] ín kanóc A 
lámpába eljégett a ganóuc (Hl)

gantell gántell [-t, -ek, -ja] fii súlyzó Vet 
két ötkiloás gántélt (Br) 

ganycsos 1. gáncsos
garaboj garaboj [-t, -ok, -ja] fn füles kosár 

Hoz be egy garaboj fát (Во)
garabonciás garaboncijás [-t, -ok] fn 

(rég) bűbájos, ördögökkel cimboráló sze
mély Tán a garaboncijások járnak kint (Csn)
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garád garád [-ot, -ok, -ja] fh 1. föld
hányásra ültetett élősövény A kecske a 
garádot legeli (Gl); 2. tüskebozót (utak 
mentén) A garát leli van ibojává (Csf) 

garad 1. garat
garádics garádics, grádics [-ot, -ok, -a] fii 

1. lépcső S:íb grádics vezet a házba (S); 2. 
rossz nyírás miatt egyenlőtlen hosszúságú 
haj Garádicsot nyírt a fejemre az a dili 
(Mi); 3. padlásra vezető létra Nagyon billeg 
ez a grádics (P); 4. hosszú, általában nyitott 
folyosó A fazikat vid be a garádidzsba! (Bú) 

garancia garancija, garancijóu [~'t, 
~’k, —’ja] fn 1. jótállás Garancijává vette a 
tévét (Ti); 2. várt eredményesség Nincs á 
dolognák semmi gáráncijóujá (Nd)

garas garas [-t, -ok, -a] fii (rég) apró
pénz Nincs egy garasom se (Ba)

garasérő garasírőü mn egy garas érté
kű, kevés Nincs egy garasírőü vagyona se (R) 

garaska garaska [~'t, ~ ’k, —’ja] fh báj
arc, szépecske; Coreopsis verticillata A ga
ras ka szíp sárgát virít égisz nyáron (Sz) 

garasos garasos mn fösvény, szűkmar
kú Ukeme mindig ojan garasos vóut (Gl) 

garasoskodik garasoskodik [-ok, -5 -  
-ol — sz, -ott] tn ige pénzügyekben kicsinyes
kedik, Nem garasoskodott ajándíkkal (Si) 

garaszol garaszol, garaszál [-ok, -ősz -  
-sz, -öt ~ -t] ts ige vmely területet gyomlál, 
fiivektől megtisztít úgy, hogy a kapát húzva 
a föld felszínén elvágja a gyökerüket Észt a 
riszt szíröünek garaszolom (R)

garaszolás garaszolás, garaszalás [-t, 
-a] fh a garaszol ige cselekvése Mán ezekre 
az utakra is ráférne ety kizs garaszolás, itt a 
virágágyak koszt (Sz)

garat garat, garad [-ot, -ok, -ja] fn 1. a 
szájüregnek a gége felé folytatódó része 
Gyuládáozsbá várt áz égisz törká meg á 
gàrâggyà (Nd); 2. malmok, darálók tölc
sérszerű része, amelybe a magot öntik A 
garat szája zárva van (Csf) [] Felönt a 
garatra ‘berúg’ (A)

garázdálkodik garázdálkodik [-ok, -ö -  
-ol, -ott] tn ige pusztít, rombol, erőszakos
kodik Valami banda garázdákodik a kör- 
nyéjken (Be)

garázs garázs [-t, -ok, -a] fh 1. gépko
csikat karbantartó üzem A buszt behuzatták 
a garázsba, mer éromlott (Mi); 2. gépkoc
siszín Garázs is van az udvarán (Ke)

garbó garbóu [-t, -k, -ja] fn viszsza- 
hajtott magas nyakú pulóver Mos mindenki 
gárbóuba jár  (Np) 

gárd 1. gárda
gárda gárda [~’t, ~’k, —’ja], gárd [-ot, - 

ok, -ja] fh 1. sereg, alakulat U vóut a gárda 
trombitássá (Csl); 2. csoport, közösség Az a 
női gárda mind ojjan (Th); 3. fegyveres kar
hatalmi alakulat Vártuk a verezs gárdát (Bb) 

gardigán gardigány 1. kardigán 
gárdol gárdái [-ok, -ősz — sz, -öt ~ -t] 

ts ige kútnak (fából, deszkából) kávát csinál 
Mán ki van ásval a kút, hó map foguk gár- 
dolni (R)

gárdolat gárdolat, gárdalat [-ot, -ok, 
-ja] fh kútkáva Akár a kudba, akár a gárda- 
latra -  mindegy (Vs)

garmadával garmadává hsz nagy men
nyiségben Hosztak oda mindenfélét garma
dává (E)

garnírung garnírung, garnérung [-ot, 
-ok, -ja] fn körítés Garnérungnak jó u  lesz 
krumpli? (Во)

garnitúra garnitúra [~’t, ~'k, -  ja] fn 1. 
összetartozó bútorok együttese Új garnitú
rát vettek a hálóuba (Tk); 2. készlet, fölsze
relés (fehérnemű, ruha, eszközök stb.) Kéd 
garnitúrát hímesztem a konyhába (Ksz)

garníz garniz [-t, -ok, -a] fn stukkó, a 
ház külső falára felvitt kiemelkedő díszítő
minták Ecceriib garniz is mektette vóuna, 
de ha nekik ijen cifra kéletett (Csf)

garnizhúzó garniz huzó и [-t, -k, -ja] fii 
stukkódísz, párkány készítésére alkalmas fa
forma Éhez gárnizhuzóu ke (Vs)

garnizon garnizon [-t, -ok, -ja] fh hely
őrség Én is odakeriitem a gárnizonná (Csn) 

garral garral hsz nagy-: nagy hangon, 
hangoskodva Nagy garrá igírgette, hogy 
те kosináli (Ко)

gasztrom I. gasztronom 
gasztronom gasztronom, gajsztronom, 

kajsztronom, gasztrom, kajsztrom [-ot, -ok, 
-ja] fh (új) élelmiszerbolt Az új gaszlromba 
vettem a vajat (Nbe)
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gát gát [-at ~ -ot, -ak, -ja] fii 1. víz elfo- 
lyását V. kiáradását akadályozó építmény 
Elvitte a víz a gátat (Tg); 2. (mesterséges) 
akadály (vminek az aljában) Az nem ismer 
gátat, megy mindenen keresztül (Ke); 3. a 
lejtős hegyoldalon teraszosan kiépített szü
lőföld Nagyon rossz a gátol kapáni, mer kö
ves (Gy) [] Gátat vet ‘akadályoz’ (J) 

gâter I. gatter
gátol gátol, gátal [-ok, -sz, -t] ts ige 1. 

akadályoz, hátráltat Csag gátol a munkám
ba (Km); 2. gátat emel It fogok gátáni (Kd) 

gátszakadás gátszakadás [-t] fh a parti 
gát átszakadása árvízkor Kimentek a gátsza
kadáshoz (E)

gatter gátér [-t, -ek, -je] fh 1. keretfü- 
rész Majd a gátér felvági deszkának észt a 
rünköüt (R); 2. fűrésztelep Hosztunk fá t a 
gáterrű (D)

gatya gatya [~-’t, ~'k, ~ ’ja] fh 1. (rég) 
nadrág helyett viselt, gazdagon ráncolt fér
firuhadarab Rígem bű gatyába jártak a firfi- 
jak  (T); 2. alsónadrág Télen is rövid gatyát 
hordok (Ng); 3. sportnadrág Pirozs gatyába 
fodbalozik a csapat (Nbe); 4. (pejor) nadrág 
Mán nincs ety tisztessíges gatyám, amit fe l
vegyek (Kd); 5. tollazat, fehér folt az állat 
csüdjén, gatyó Mijen gatyája van ennek a 
galambnak! (Во); 6. sűrű levélzet a dohány
szár alján A dohán gatyája sáros az essöü- 
től (Fp) [] Felköti a gatyáját ‘nekigyűrkőzik 
vminek’ (R); Gatyába ráz ‘megfegyelmez’ 
(Tát); Jóu bejre tette a gatyáját ‘jó helyre 
nősült’ (Tg); ügy ál rajta, mint tehenen a 
gatya ‘nem áll jól neki’ (Si)

gatyabaj gatyabáj [-t, -ok, -a] fh nemi 
betegség Valami gatyabaja vám bisztoson
(Ng)

gatyagallér gatyagaHéfr, gátyágállír [-t, 
-ok, -ja] fn gatyakorc Máon à gátyágállírt is 
mekcsináoltám (Nd)

gatyakorc gatyakorc, gatyagorc [-ot, 
-ok, -a]fn a gatya felső szegélye Mekhu- 
zódod benne, mindgatyagordzba a balha (Ti) 

gatyamadzag gatyanadzag [-ot, -ok, 
-ja] fh a gatya összehúzására a koréba hú
zott zsinór Gatyamadzagvá van kötve a ga
tyám (Dr)

gatyás gatyás mn 1. gatyát visel 'ó Jöttek 
azok a gatyás aratóuk (Ts); 2. tollas, foltos 
csüdű, gatyós Van ety pár gatyázs galam
bom (Tá); 3. alul sűrűn leveles szárú Mijen 
gatyás ez a dohány! (T)

gatyaszár gatyaszár [-t, -ak, -ja] fh 1. a 
gatyának a lábat fedő része A feji gatyaszá
ra elszokott (Kg); 2. gatya Nyárba csag ga
tyaszárba jártak (Pf)

gatyaület gatyaület, gatyaüllet [-et, -ek, -e 
— i] fh a gatya ülepe A gatyaiilleten egy fékte
len naty fó ti vóut (Fra)

gatyázik gatyázik [-ok, -6 ~ -ol, -ott] tn ige 
1. piszmog Ne gatyázz annyit avvci a biciklivé 
(Bá); 2. mellébeszél Ne gatyáz, mont ki, amit 
akarsz (E)

gatyó gatyó и [-t, -k, -ja] fh tollazat, fehér 
folt az állat csüdjén A lú két ésőü lábán gatyó и 
van (T) Vö: gatya 5.

gatyós gatyóus mn tollas, fehér foltos csü- 
dü Sok itt a gatyó us tyuk (Csf)

gavallér gavallér, gavalléjr, gavalír [-t, 
-ok, -ja] fn 1. udvarló Vám mán gavalléj- 
rod? (Bcs); 2. bőkezű, szívesen fizető sze
mély Nagy gavallér az öreg, mindig fizet 
ety pohár pájinkát (Ко)

gavalléros gavalléros, gavalléjros, ga- 
valllros mn gavallérhoz illő Gavalléjros 
ember, mindjég nyakkendőt hord (Z)

gaz gaz [-t, -ok, -а] I. fh 1. gyom, dudva 
Elígettük a gaszt (Tát); 2. szálas takarmány 
Lesz eljég gaz a jószágnak (B); 3. dúgvány 
Elbújt a nyúl a gazba (R); 4. apró szemét 
Valami gaz esett a kannába (Sz); II. mn 
alávaló, gálád Ijen gaz módon bántak é vele
(Z)

gáz gáz, gájz [-t, -ok, -za] fn 1. fűtésre, 
világításra használt légnemű anyag Má 
kifogyott a gájz, hozatni ké (Be); 2. robba
nómotor porlasztóit üzemanyaga Bevettem 
a gájszt (Mi); 3. harci gáz A gásztú is vidé
ké zni ké a katonáknak (Gl); 4. gáztűzhely A 
gázon etykettőüre mekfoü! minden (Nbe)

gázamaszka gázmaszka, gázmaszk gájz- 
maszka [~’t, ~’k, ~’ja] fii gázálarc Mindenkinek 
van gázmaszkája is a gyárba (T)

gázballon gázballon, gázbalon [-t, -ok, -ja] 
fh gázpalack Má üres a gázbalon (Mi)
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gázcső gászcsöü, gászcsü [-csövet, -csövek, 
-csöve — csüje] fh a gázt fogyasztás helyéig 
vezető cső E jót/ lez gászcsűnek (P)

gazda gazda [~'t, ~'k, — ja] fh 1. vininek a 
tulajdonosa Nindzs gazdája ennek a lapátnak? 
(Tg); 2. (rég) családfő, apa Nincs ithun a gaz
da, éjn nem adok oda semmit (Bó); 3. gazdál
kodó ember A gazdáknak vetőümagot attak 
(Té); 4. munkavezető Ki a gazda a bandába? 
(Ti) [] Gontalan gazdának hanyag a cseléjggye 
‘rossz vezető mellett a beosztott is lusta’ (Nbe) 

gazdabiztató gazdabisztatóu mn jónak 
ígérkező, látszó, de kevés hasznot hozó Ebbe 
a gazdabisztatóuföijdhe nem iérdemes íítetni 
(Gy)

gazdaember gazdaember [-t, -ek, -e] fh 
(elav) módosabb parasztgazda Mind jó u  
gazdaemberek vágtak (Ko)

gazdag gazdag mn és fh I. mn 1. va
gyonos Gazdag jánt vet felesjégül (Bó); 2. 
természeti kincsekben bővelkedő A Tiszán
túl gazdag vidjék (Uh); 3. bőséges, búsás 
Gazdagon megajándjékoszta (К); II. fh 
gazdag ember A gazdag leníszte a szegint (Tg) 

gazdagodik gazdagodik, gazdagodik 
[-ok, -6 -  -ol -  -sz, -ott] tn gazdaggá válik Az 
ember gazdagodik a munkája után (Rf)

gazdagság gazdakság [-ot, -a] fn 1. az 
az állapot, hogy vki gazdag A gazdakságot 
el lehet visëni, csak a szegínsíget nem (Pk); 
2. anyagi javak Csak a vagyon, csak a gaz
dakság kelet neki (CsI)

gazdakereszt gàzdàkereszt [-et, -ek, 
-je] fn (elav) olyan 17 kévéből álló kereszt, 
amelynek minden kévéjében két marok van 
Messzin"i láoccották át állóun à gázdákercsztek 
(Nd)

gazdakönyv gazdakönyv [-et, -ek, -e] fn 
(elav) egy-egy család tagjait és ingatlan va
gyonát nyilvántartó könyv A lovakot izs 
beírták a gazdakönyvbe (Ng)

gazdaság gazdaság [-ot, -ok, -a] fn 1. 
mezőgazdasági termelési egység Az álami 
gazdaságba dóggozik (Во); 2. gazdasági 
rendszer A gazdaság zilál állapodba van (Mi) 

gazdasszony gazdasszony [-t, -ok, -a] fh 
háztartást vezető háziasszony Jog gazdas- 
szon tez belőülled (F)

gazdátlan gazdátlan mn aminek nincs 
(gondos) gazdája Ez valami gazdátlan bá
rón lessz (Tg)

gázelszívó gázelszivóg gázészivóu [-t, 
-k, -ja] fn (mn-i ign is) az égésterméket el
szívó berendezés Felszerëtük a konyhába a 
gázelszivóut (Sz)

gazember gazember [-t, -ek, -je] fn 1. 
jel lem télén ember Nem vagyok gazember 
(M); 2. (tréf) kópé Nagy gazember a fijad (Во) 

gazemberség gazembersjég, gazember- 
síg [-et, -e] fh 1. vkinek a gazember volta 
Ez mind az ü gazembersíge mijat van (Sz); 
2. aljas cselekedet Sog gazemberséjget el
követtek (Csp)

gazetta1 gazella [~’t, ~’k, ~’ja] fn kis do
boz, kazetta A gombok á gázettáobá vágynak 
(Br)

gazetta2 gazetta [~’t, ~'k, ~’ja] fn (új, 
tréf) újság Ki lessz írval a neved a gazel
lába (Si)

gázfűtés gászfiítéjs, gászfüttjés, gászfű- 
tís [-t, -e] fh gázzal való fűtés A városogba 
má gászfütjés van (Np)

gázgyár gázgyár, gájzgyár [-t, -ak, -ja] fh 
gázpalackozó üzem A fijam a gájzgyárba 
dóugozik (Ko)

gazipulya gazipuja [~’t, ~’k, ~ ja] fh tör
vénytelen gyerek Mehet má ü is a gazipu- 
jájává (Gy)

gázló gázlóu [-t, -k, -ja] fn folyóvíz átlá
balható szakasza A pásztorkunyhóи mëlet 
van a gázlót/ ott áttal lehet menni a vizen (Tg) 

gázmasina gázmasina, gájzmasina [~’t, 
~’k, ~]a] fn gáztűzhely Jóu kitanálmány ez 
a gájzmasina! (Pk) Vö: gázspór

gázol gázöl [-ok, -ősz -  -sz, -öt -  -t] tn 
(és ts) ige 1. vízben, hóban, latyakban lábát 
emelgetve jár Térgyik sárba gázolunk (Ng);
2. tapos, tipor Főüdig gázöta a vetíst (Ts);
3. (élőlényt) jármű elüt Halomra gázöta a 
libákot az ógtóg (P); 4. durván megsért A 
becsületembe gázöt (Mf)

gazol gazöl [-ok, -ősz ~ -sz, - öt ~ -t] tn 
ige gazt elszór, szemetel Ne gazöj avval a 
szalmává (Bt)
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gazos gazos ran 1. gazzal benőtt Igen 
gazos a tengeri (Bf); 2. szeméttel kevere
dett Ki kë szelëni a napraforgó um ogol, mer 
igen gazos (Csn); 3. apró gizgazt tatalmazó 
Igya abbul a gazos vízbű (Tát)

gázos gázos mn és fh I. mn gázzal szen
nyezett Gázos a levegői} nem szobát tiizegy 
gyiitani (Mi); II. fh gázszerelő A gázosokná 
dóugozik (Csl)

gazosodik gazosodik [-ott] tn ige gyo- 
mosodik Igen hamar gazosodik a főüd, mer 
sok az essóü (Csn)

gázvezetés gázvzetéjk, gázvezet jé  k, gáz
vezeték [-et, -ek, -e] fn gáz továbbítására 
épített távvezeték Ott ípítik a gázvezetéket a 
határba (Csl)

gazság gasság [-ot, -a] fh 1. gonoszság 
Jaj, annak a gassága víkhetetlen! (Gl); 2. 
gaztett Igen sog gasságot csinál (J)

gázsi gázsi [-t, -k, -ja] fh (tréf) mun
kadíj, fizetés A tennap kaptam ki a gázsit 
(Fra)

gázspór gáspór, gáspójjr [-t, -ok, -ja] fh 
gáztűzhely Télen izs gáspóurom főüzök 
(Bá) Vö: gázmasina

gebe gebe, gebe [~’t, ~’k, - je ] fh 1. 
sovány ló Ijen gébét akarsz venni? (S); 2. 
sovány ember Egíz gebe lecs, csàk à 
csonytyâ zörög (Br) [] Megy, min Csizmár 
János két gebéje ’vonszolja magát’ (Sz) 

gebeckedik 1. gebeszkedik 
gebed gebed, gébed [-ek, -é ~ -el ~ sz, -t] 

tn ige döglik, pusztul Idgebediink éhen (J) 
gebernye gebërnye [~'t, ~'k, ~'je] fn 

szárnyasok hétgerince Észt a gebërnyéjt 
rágom (Pf)

gebeszkedik gebeszkedik, gebeszkedik, 
gebeckedik [-ek, -ë ~ -el, -ett] tn ige eről
ködve ágaskodik, kapaszkodik, nyújtózkodik 
Igen gebeckedik hogy lássom valamit (T) 

gébics gébics [-et, -ek, -e] fh fén fész
kelő, kis fekete tollú, fehér begyű énekes 
madár; Lanius A gébics vjékony ágacskábú 
csinájja a fjészkit (Gyű)

gebőce gebőüce mn nagyon sovány К izs 
geböjjcs jánka vóut (Pf)

gecizik gecizik, gécizik [-ek, -el, -ett] tn 
ige piszmog, vacakol Mid gecizë vele 
annyit, csavar rá, ősz kész (T á)

gecskó gecskóu [-t, -k, -ja] fh kis méretű 
zsák Ez á gccskóuba izs belefér, ojján kévés 
(Br) Vö: hurkos

gecsma gecsma [~’t, ~'k, ~'ja] fh er
jesztéssel tartósított takarmány, szilázs 
Gecsmát tetté má a marha elibe? (Csn) 

géga géga, giga, giga [~'t, ~’k, ~’ja] fn 
gége A tyúknak a gigáját ke evágni (Sz) 

gége gége [~’t, ~’k, ~’je] fh torok, nyelőcső 
A gégéjét fogék operáni (P)

géha géha [-t, -ja] fh (elav) katonai gaz
dasági hivatal A géhára vóud beosztva (Ba) 

géhás géháts [-t, -ok, -sa] fh (elav) élel
mezési szolgálatra beosztott katona A géhások 
sose éjhesek (He)

gejzemics I. gezemice 
geleb geleb, keleb [-et, -ek, -e] fh a ruha 

és a mell közötti tér, kebel A gelebibe tette 
a lopott ámát (Bs)

gelegonya 1. galagonya 
gelegonyapille gelegonyapille [~’t, ~’k, 

—’je] fh galagonyalepke, feketén erezett 
fehér szárnyú; Aporia erataegi Fokiam egy 
gelegonyapillét (Fr)

gelice gelice, gelicé, gilice [~’t, ~’k, 
- je ]  fn gerlice A gelice a párjával il (S) 

gelicetövis gelicetövis, gilicetövis [-t, - 
ek, -e] fn 1. sugár here; Trifolium strictum 
A gelicetövis agyagozs gyepegbe nyőü 
(Kd); 2. iglice; Ononis Az utszílen sok a ge
licetövis (Csn)

geller gellër [-t] fh akadályba ütköző 
lövedéknek irányt változtatott tovahaladása 
Gellërt kapott a gojó и (T) 

gelyva I. golyva
gém gém [-et,-ek, -je] fn 1. hosszú 

nyakú és lábú szürke gázlómadár A gém is 
kőütözőü madár (Gy); 2. kútgém Leszakad a 
gémnél a kölönc (R)

gémberedik géjmberedik [-ek, -el, -ett] tn 
ige hidegtől, zsibbadástól megmerevedik Mán 
géjmberedik az ujjom altul a hideg visztül (P) 

gémeskút gémes/ad [-at, -ak, -ja] fh 
tótágassal működő tó t Nálunk csag gémesku- 
tak vágynak, kerekeskut nincs (Mf)
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gémnyakú gémnyaku, géjmnyaku mn 
hosszú nyakú Minek jársz m al a géjmnyaku 
éjgimeszelôÿvë! (Ti)

generál generál [-t, -ok, -ja] fii (új) tá
bornok A generálnak vóut a sofőürje (Csf) 

generális generális [-t, -ok, -a] fh tábor
nok Vártuk a generálist (G)

generátor generátor [-t, -ok, -ja] fh 
mechanikai energiát villamos energiává átala
kító gép A generátor haj ti a mo trot (Bf) 

genge I. gyenge
gengetengeri gengetengeri [-t, -k, -je] fn 

zsenge, főzésre alkalmas kukorica Föüsz- 
tünk gengetengeri! (Csl)

gengye gengye [~'t, ~'k, ~'je] fh rossz, 
kopár legelő Kicsapi a juhokat a gengyére (Vr) 

genny genny [-t, -je] fh gyulladáskor a 
szervezetben keletkező fehér v. sárgás vála
dék A gyíílísre lilijomlevelet ke tenni, as: 
kihuzi belőlle a genyt (Tg)

gennyedtség gennyeccsjég, gennyeccsíg 
[-et, -e] fn genny Mint kijöd belőülle a sok 
genyeccsíg (R)

gennyedzik genyedzik [-ett] tn ige 
gennyet ereszt, szivárogtat Méjg mindig 
genyedzik a sebje (Kg)

gennyes genyes mn 1. gennyező Csúnya 
genyes tájog van a lábán (Si); 2. gennyel 
szennyezett Ë ke lökni ászt a genyes fáslit (R) 

gennyszívó genyszivó [-t, -k, -ja] fh (mn 
is) kelésre, daganatra helyezett gennyesztő 
növény A nyers párádicsom is jóu  
genyszivóu (Br)

gennyzacskó genyzacskóu [-t, -k, -ja] fn 
gennyhólyag Egy nagy genyzacskóu vóut a 
fogának a gyiikrin (P)

geológus geolóugus [-t, -ok, -sa] fh (új) 
földtani szakember A geolóugusok kint 
vannak a határba (J)

georgina gejorgina, gejorgona [~ ’t, ~’k, 
—’ja] fh dália Váj ki a hëjet a georgona 
komptrjának, mán é! ke! ültetni (Sz)

gép gép, gjép [-et, -ek, -je] fh vmely sa
játos célú gépezet (cséplőgép, vető-, varró-, 
nyírógép stb.) Géjppé könnyű a munka (Fra) 

gépágyú gépágyú, géjpágyu [-t, -k, -ja] 
fn önműködő kisebb ágyú Géjpágyuvá lüt- 
tjék meg (Be)

gépcérna gépcéjrna [~’t, ~’k, ~’ja] fn 
varrógépbe való cérna Nincs ojan jo g  gé
pe éjrnám (D)

gépel gépéi, géjpel, ts ige 1. varrógépen 
varr Mos kezdem gépéni a bluzzodot (Bk);
2. cséplőgépen csépel Géjpelik a búzát (Rf);
3. kapálógéppel megművel Mán a kert alad 
gépelik a tengerit (Pk); 4. írógépen ír Má 
leírta, csag géjpéni ké (Gy)

gépelés gépelís, géjpeljés [-t, -e ~ -e] fh
1. gépen varrás Az összeállítása nehéjz a 
ruhának, a gépeljésse mán hamar megyen 
(Rf); 2. cséplés géppel Ennyike búzának a 
gépelisse nem tárt sokkájig (Ng); 3. ált. 
géppel végzett művelet A szöveggéjpeléjsse 
is idöübe telik (Bá)

gépes géjpes, gépes [-t, -ek, -se] fh (mn 
is) 1. cséplőgéptulajdonos A géjpes sokat 
mekkeresett a géjppé eggy-egy nyáron (Fp);
2. húsdarálón formázott sütemény Nemigen 
szeretem ágéjpest (Br)

gépész gépész, géjpéjsz, géjpísz [-t, -ek, 
-e] fh 1. gépkezelő szakember A géjpjész 
egjész пар a géjp mellett áll (Fra); 2. gépjavító 
iparos Hijhatod a géjpbzt, hocs csinájja meg 
(Ko)

gépgyár gébgyár, géjbgyár [-at, -ak, -a] 
fh gépeket készítő gyár Mán othatytad a 
gébgyárat? (Mi)

gépház gépház, géjpház [-at, -ak, -a] fh 
gépek elhelyezésére szolgáló üzemrész v. 
kisebb melléképület A malom géjpháza má 
düledezőijféjlbe van (Fp)

gépi gépi, géjpi 1. géppel kapcsolatos A 
gépi munkánál igen kè ügyéni (Bá); 2. 
géppel készült Jó a gépi sonka is (Mi); 3. 
géppel végzett A gépi szántás míjeb, mint 
ha ekévé szántik (Ksz)

gépkocsi gépkocsi, géjpkocsi [-t, -k, -ja] 
fh (vál) autó A söföiir gépkocsin jár  (Ke) 

gépmester géjpmestër, gépmestér [-t, 
-ek, -je] fn a hajtómű karbantartásárért 
felelős személy A gépmester igém figyélmes 
vójjt (Sz)

gépfegyver gépfegyver, géjpfegyvér [-t, 
-ek, -e] fh (vál) géppuska Gépfegyvérbű tüzé- 
tek rá (Bá)
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géppisztoly géppisztoj, géjppisztoj [-t, 
-ok, -ja] fh sorozatlövésre is alkalmas kézi 
tűzfegyver Mekkaptuk a géppisztojt (Bsz) 

géppuska géppuska, géjppuska [~'t, ~’k, 
~’ja] fn hosszú sorozatok lövésére alkalmas 
önműködő tűzfegyver Leattak ety sorozatot 
a géppuskábul (Csl)

gépszíj gépszíj, géjpszíj [-t, -ak, -a] fh gép 
kerekeinek meghajtására való szíj A gépszíj 
hàjti a csíplőügépet (Bf) [] Elkapta a gép
szíj ‘bajba került’ (E)

géptakaró géptakar óu [-t, -k, -ja] fn var
rógép letakarására használt terítő Ki fogom 
má mosni a géptakaróut (Pk)

gér gér [-t, -ek, -je] fii átlósvágás Gért 
kél vágni ère a lécre (Sz)

géra géra [~'t, ~’k, - ’ja] fh vékony jég
réteg a víz felületén Mán imitt-amod géra 
van a vizen (Sze)

géragaz géragaz [-t, -ok, -za] fn bürök 
Sok géragaz van a kerbe (Uh)

gérázik géjrázik [-ott] tn ige a víz fel
színén vékony jégréteg képződik Má géjrá
zik a viz (Sze)

gérbe géjrbe [~’t, ~’k, ~’je] fh átlósan 
vágott léc, amellyel a padlózatot a falnál 
körülszegik A gérbébiil belement ety szálka 
a kézi be (Mi)

gérbic gérbic, gérbíc, gírbíc, gerbic mn 
sovány Ejn is ojan gírbídz gyermek vójjtam 
(Kg) Vö: gérvic

gerdó gérdóu mn 1. sovány Ojjan gér
dóu ez a malac, híjába eszik (Sze); 2. ösztö- 
vér, csontos (hús) Vettem ety kilát ebbül a 
gérdópbú (Bó)

gereben gereben, gerebeny [-t, -ek, 
-je] fn kender, len rostjainak fésülésére, 
tisztítására való fogazott eszköz Három fo 
ka kitört a gerebenynek (Csn)

gerebenel gerebenéi [-ek, -sz, -t] ts ige 
gerebenez A szomszjédasszont is áthijom 
gerebenélni (Be)

gerebenez gerebenez, gerebenyez [-ek, 
-el, -ett] ts ige gerebennel fésül, tisztít Kéjc- 
cér gerebenyesztem eszi a szöszt, a csepiije 
méjgis pozdàrnyâs (Sz)

gereblye gerebje [~’t, ~'k, ~’je] fh 1. el- 
hullajtott széna, szalma, lom összegyűjtésé

re való fogazott, nyeles faeszköz A kazal 
melet van a gerebje (Ko); 2. talaj egyenge- 
tésére szolgáló vaseszköz Gerebjévë ke 
mektörni a rögököt (Si); 3. gépnek ilyen ré
sze Erromlott a kaszálóugép gerebjéjje 
(Ng) Vö. grabla

gereblyefog gerebjefog [-at, -ak] fh a 
gereblye foga Megint kitörtél egy gerebjefogat 
(Bf)

gereblyél gerebjél, gerebjéjl [-ek, -sz, -t] 
ts (tn is) ige gereblyéz Égisz nap gerebjél- 
tem a lùherefoÿdet (Но)

gereblyélés gerebjéléjs, gerebjélís [-t, 
-e] fh 1. az a cselekvés, hogy gereblyéznek 
Méjk hátra van a gerebjéjljés (Pf); 2. a ge- 
reblyézéssel összegyűjtött széna, búzaszá
lak stb. Szedd össze a gerebjélíst (R)

gerembóda gerembóuda [~’t] fn körbe
fogás Elszídültem a gerembóudába (Tg) 

gerembódásodik gerembóudásodik [-ok, 
-ol, -ott] tn ige kissé megszédül, mintha fo
rogna a feje Gerembóudásodik minden nap 
az öreg, nemsokkájík huzi mán (Sz)

gerembódázik gerembóudázik [-ok, 
-ol, -ott] tn ige kitárt karral körben forog A 
puják egíz dílután gerembóudásztak (R) 

gerenda gerenda, gërënda [~’t, ~’k, 
~’ja] fh 1. négyélűre fűrészelt hosszú, vas
tag szálfa Ezek a gërëndâk élig újak (E); 2. 
ugyanez mint épületelem Le kél mosni a 
padlást meg a gerendákot is (Kg)

gerendaszabás gerendaszabás [-t] fh 
a gerenda felhasználásánál, darabolásánál a 
vágási helyek pontos bemérése A gerenda- 
beszabással má megvolnánk (Но)

gerendely gerendëj, gerendöü [-t, -ek — 
-k, -e] fh 1. ekegerendelyt gerendőüre van 
erőüsitvel a csoroszja (Pf); 2. a borona bor
dája, amelyben a fogak vannak Megakatt 
egy gerendéj a csobagba (Bs)

geréz geréz, geréjz, gerjész, geriz [-t, 
-ek, -je] fh gerezd Egy gerjész szőüllöüt 
megeszek (Mu)

gerezd gerezd geréjzd, gërizd [-et, -ek, - 
je] fh 1. gömbölyded termésnek (hagyma, 
narancs) elkülönülő, kifejthető része, cikk 
Tégy é j  bele egy geresz fokhagymát (He); 2.
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szőlőfürt A leks:eb gerjézdeket élesszük 
téüljére (Gy) Vő: gerinc

gerezdválogatás gerézválogatás [-t] fn 
virágzás után a szőlőfürt fejletlen szemei
nek kicsipkedése Itt az ideje a gerezválo- 
gatásnak (Mu)

gerezna gerezna [~’t, ~’k, ~’ja] fn kiké
szíthető lenyúzott állatbőr A nyúlnak a ge
reznája isjértjék (Fra) 

gerhes I. girhes
gerinc gerinc, gerjénc, gerincs [-et, -ek, -e] 

fn 1. hátgerinc Megroppant a gerjéncem (Z); 2. 
építményen az összefoglaló lapok találkozása 
Jóul céjnentezzílek be a telőpgerincít, hogy be 
ne fojjon az essöp (E); 3. szőlőfürt Típjé má le 
nekem is egy gerinc sző ülő if! (G)

gerincfűrész gerincfiriész, gerincfirísz 
[-t, -ek, -e] fn a deszka oldalán kiképzett 
alakzatok befürészelésére való fűrész (veze
tő vonalzó mellett dolgoznak vele) A ge- 
rincfiréjsszë nem könnyű dóugozni (Tk) 

gerincgyalu gerindzgyalu, gerindzgyal- 
lóp  [-t, -k, -ja] fh hornyot készítő gyalu A 
gerindzgyalm’á is lehet mjqjedjést vágni (Ti) 

gerinccserép gerinccserep [-et, -ek, -je] fh 
a tetőgerinc fedésére alkalmas kúpos cserép 
Hoszhatod a gerinccserepeket (Sz)

gerjed gerjed [-ek, -el — sz, -d] tn ige 
1. (tűz) gyullad Nem gerjed ez a tűz, híjába 

fújom  (R); 2. (érzelem, indulat) támad, ke
letkezik Naty harag gerjed benne (He); 3. ~ 
vmire: elragadja az indulat Attú majd szere
lemre gerjed (Csl)

gerjedezik géijedezik [-ek, -el, -ett] tn ige 
1. lassan gerjed Mán gerjedezik a tüzecske 
(Bf); 2. érzelemtől hévül Örömre gerjedesz- 
tem osztán (Csl)

gerjeszt gerjeszt [-ek, -el, -ett] ts ige 1. 
tüzet gyújt Gerjezd meg a tüzet (R); 2. ér
zelmet, indulatot kelt Haragra gerjesztette 
az öreget (J)

gerjesztő gërjesztôü [-t, -k, -je] fh (mn-i 
ign is) gyűjtés Jóp száraz gërjesztôü, hát ha
mar meggyül a tűz (Pk)

gerle gerle [~’t, ~'k, ~’je] fh (vál) vadga
lamb Leszólt a gerle a fára (De)

gerlice gërlice, gelice [~'t, ~’k, ~ je] fn 
(vál) vadgalamb Reggé óta lessük a gelicéj- 
ket (Csp) Vö: gelice, gőrice

germózik gérmópzik [-ok, -ol, -ott] tn 
ige piszmog, elbabrál A krumplivá gérmáuzok 
(Tr)

gérokk gérokk [-ot, -ok, -ja] fh (pejor) 
ruha, kabát Vezs le agéjrokkod (Np)

gersli gërsli [-t, -k, -je] fn hántolt búza- 
V. árpakása Gerslivé tő if öltük a káposztát (T) 

gerslipaszuja gerslipaszuja [~’t, ~’ja] fh 
apró szemű, fehér bab Gérslipaszuját föü- 
zök nektek (Bf)

gerslipaszuly gérslipaszúj [-t, -ja] fh 
apró szemű fehér bab A gérslipaszúj, a mán 
jó p  levesnek! (Mi) Vö: zsidípaszúj

gerslis gérslis mn gerslivel főzött Gers- 
lis káposztát kéme fő  pzni (Pk)

gérvéső géjrvjésőp gérvisöp [-t, -k, -je] fh 
háromszög alakú véső Éhez géjrvjésőp kë (V) 

gérvic gérvic mn gérbic Nem is vágyok 
óján gérvic, mint te! (Br)

gérvinkli gérvinkli, gírvinkli [-t, -k, -je] 
fh mozgatható szögelő derékszög, hosszabb 
szára stabil, a rövidebb hoszszanti irányban 
mozgatható A gírvinkli az ajtópkeret össze- 
eresztésihesz kë (Té)

geseft geseft [-et, -ek, -tye] fii üzlet, 
nyerészkedő ügyelet Ez jó p  geseft vóut! (Si) 

geszt geszt [-et, -ek, -je] fh a fatest belső 
része Ha a fának kemjény a gesztye, szjép 
figurákat lehet esztérgájozni belőplle (D) 

gesztenye gesztenye, gesztinye [~’t, ~’k, 
—je] fh 1. a szelídgesztenye termése Ejn 
szeretem a síid gesztenyék (Si); 2. szelíd- 
gesztenyefa Jóp termett a gesztinye (Sz); 3. 
vadgesztenye A gesztinye jó p  hasmenístül 
(R); 4. vadgesztenyefa Kiváktuk a vín gesz
tenyék (P)

gesztenyebarna gesztenyebárna mn a 
gesztenye színéhez hasonló barna Egjész 
kiskorátú szjéb gesztenyebárna haja vóut (Bó) 

gesztenyefa gesztenyefa, gesztinyefa 
[~’t, ~’k, —’ja] fh az a fa, amelyen a gesz
tenye terem Szijjëhasltotta a villám a gesz- 
tinyefát (Bó)

142



gesztenyeszín gesztenyeszin mn geszte
nyebarna A szeme kiék, a haja gesztenyeszin 
(Hl)

gesztikulál gesztikulál [-ok, -ász — sz, 
-át ~ -t] tn ige beszédét taglejtésekkel kíséri 
Ne gesztikuláj, kivered a szemem (Sz)

gethel gethl [-ek, -ész ~ -sz, -ét ~ -t] tn 
ige göthöl Mijóutta ismerem, mindig igy 
gethét (Tát)

gethes gethes mn 1. göthös Télen ijen 
gethes vagyok (Ba); 2. ált. Beteges, nem 
egészséges Má megim valami gethezs börnyút 
rákiak le (Pk)

getra getra [~’t, ~’k, - ja ]  fn lábszárvé
dő A focistáokfehír getráot huszták (Br) 

getri getri [-t, -k, -je] fh lábszárvédő 
Eszakatt a getrim, ity hogyjáccoggyak? (Csf) 

gettó gettóu [-t, -k, -ja] fn haláltábor A 
zsidóuk közziil sok ot pusztát a gettóiba (G) 

getyezsa getyezsa [~'t, ~’k, ~ja] in rozsé 
Erigy getyezsát szedni! (Asz)

géz géjz [-t, -ek, -e] in (vál) ritka szö
vésű kötszer Tiszta géjz kéjne má ehejett 
(Во) Vö: fásli

gezemice gezemice, gözemice, gezsemi- 
ce, gejzemice [~’t, ~’k, ~’je] fn 1. száraz nö
vényi hulladék Lökj ety kizs gezemicét a 
tűzre! (Sze); 2. száraz gally Hosztam az er
dő ürü ety kizs gezsemicéjt (Gy); 3. apróra 
vágott vegyessavanyúság Egyéj a húshoz 
ebbiil a gejzemicébű (R); 4. kotyvalék Én 
nem főibök az uraknak holmi gezemicéket! (K) 

gézengúz gézengúz [-t, -ok, -za] fn (tréf) 
rakoncátlan kölyök Horn van az a gézen- 
gúz? (Té)

gibel gibél [-t, -ek, -je] fn épület hom
lokzata Ki van vakolva a gibel (Asz)

gibic gibic [-t, -ek, -ce] in kibic A gibic- 
nek kuss! (E)

gibicel gibicel [-ek, -ész ~ -sz, -ét ~ -t] tn 
ige 1. kibicel A kártyásoknak gibicétem 
(Bsz); 2. babrál, piszmog Midgibicész má ott 
ety félórája? (Be)

gida gida [~’t, ~’k, ~ ja] in kiskecske Kéd 
gidája van a kecskének (Gl)

gidrán gidrán, gidrány mn sárgásvörös 
szőrű (ló) A gidrányt тек кё itatni (Pk)

gidres-gödrös gidrezs-gödrös mn göd
röktől egyenetlen (út) Kirázi a lelkűnkét a 
szekér azon a gidrezs-gödrös utón (Tg) 

gidu gidu [-t, -k, -ja] fh (bee) gida Köss a 
gidu nyakába pörgő üt (Ke) 

giga 1. géga
gigantyós gigánytyóus mn gidres-göd

rös Ebbe áz uccáobá még biciklin se lehet 
menni, ojján gigánytyóus (Br) 

gilice 1. gelice
gilimonya gilimonya [-t, -nyok] fn tréf 

1. apró termetű ember Alig láccol a főüttű, 
te gilimonya! (Mi); 2. giliszta Megyünk gili- 
monyát szedni a halászásho (De) Vö: giliszta- 
pucu

giling-galang giling-galang isz (harang 
hangjának utánzása) Harangoznak, giling- 
galang! (Bó)

gilinggalangol gilingalangol [-öt — t] 
tn ige (harang) kong, szól Gilingalangöt a 
kisharang (Gl)

gilinya gilinya [~’t, ~’k, ~’ja] fh giliszta Ot 
mászik egy nagy gilinya (D)

giliszta giliszta [~’t, ~’k, ~ja] fh 1. föld
ben élő hengeres testű gyűrűsféreg Esső 
után kibújnak a fődbiil a giliszták (Bsz); 2. 
bélféreg Giliszta ellen legjobb a tökmog 
(Si) Vö: gilimonya, gilinya

gilisztacukor gilisztacukor [-krot, krok, 
-ja] fh cukormázzal bevont gilisztahajtó 
gyógyszer Aggy a gyermeknek giliszticukrot 
(Kd)

gilisztapucu gilisztapucu [-t, -k] fh 
(tréf) vékony, apró ember Mit kezgyek én 
eggy ijen gilisztapucuval? (Sz) Vö: gili
monya

gilisztás gilisztás mn olyan, akinek bél
gilisztái vannak Tán gilisztás, hogy ojan 
sáppatt (Kd)

gimboly gimböj [-t, -ok, -a] fh az izmok 
fájdalmas összehúzódása, görcs Hogy a gimböj 
ájom beléd! (Kd)

gimnasztyorka gimnasztyörka [~’t, ~’k, 
~’ja] fh (új) orosz katonazubbony A gim- 
nasztyörkát is lehánytuk magunkrú, ha me
leg vóut (Pk)
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gimnazista gimnazista [~’t, ~’k, ~'ja] fn 
gimnáziumi tanuló A gimnazistáknak eg- 
gyensapkájok vaut (Ko)

gimnázium gimnázijom [-ot, -ok, -ja] fh 
általános műveltséget adó középiskola So
kan jártak a gimnázijomba is (Bsz)

gimpli gimpli [-t, -k, -je] fh csúzli Gim- 
plivel lőpttük afîszkeket (G)

ginye ginye mn sovány, beteges Ojjan 
ginye ez a bornyu (Nbe)

ginye-gonya ginye-gonya, ginye-gunya 
mn sovány, vékony Ki jánya ez a ginye-gu- 
nya lábú? (Pf)

gipsz gipsz [-et, -ek, -e] fn 1. a mész 
szénsavas vegyülete A gipszet is kë kevërni 
(Tk); 2. az ebből vízzel készített massza 
Gipsszel kentüg be a repedíseket (Tát); 3. 
gipszkötés Gipzbe van a lába (Bsz)

gipszel gipszel [-ek, -esz ~ -sz, -ét ~ -t] ts 
ige 1. (rést) gipsszel eltöm, elsimít Gipsze
lik a falat (J); 2. gipszkötéssel lát el vmit 
Kéccër gipszének a karját (Во)

gipszes gipszes mn és fn I. mn gipsztől 
maszatos Gipszes a kezed (Mu); II. fh gipsz 
öntőformákat készítő munkás A gipszesek 
új formái csinátak (Nbe)

gipszessó gipszesso [-t, -ja] fn fehér, 
tiszta só Acc ety kizs gipszessel? (Asz)

gipszforma gipszforma [~'t, ~'k, - 'jaj fh 
gipsz öntőminta Megrongál óudott a gipsz- 
form a a sok használattá (Nbe)

girbegörbe gírbegörbe, girbegurba mn 
szabálytalan görbületeket mutató Abba a 
girbegurba uccába laknak (Bó) 

gírbíc 1. gérbic
girhes girhes mn 1. betegesen sovány 

Vóut egy girhes lova (Bt); 2. göthös Mán én 
is ojan girhes leszek, mint nagyanyád (Bf) 
Vö: görhes

girland girland, gírlant [-ot, -ok, -ja] fn 
virágfiizérhez hasonló futóminta: különösen 
a fal mennyezet alatti részén Máma má 
ritkán csinálnaggirlantot (T) Vö: griland 

gitár gitár fh lapos testű pengetős hang
szer A gitáron könnyű mektanúni (I)

gitáros gitáros [-t, -ok, -a] fh (és mn) 
gitáron játszó zenész Mijen jó  и hangja van 
a gitárosnak! (Pk)

gitározik gitározik [-ok, -ol, -ott] tn (és 
ts) ige gitáron játszik Ki gitározik ojjan 
szfépen? (Np)

gitt git [-et, -ek, -je] fn krétaporból és 
kencéből készült gyurma ablaküveg rögzí
tésére Puhizs meg a gittet! (P)

gittel gitél [-ek, -esz -  -sz, -ét ~ -t] ts ige 
gittel bekenve rögzít Az ablakod gitteli a ve- 
rondán (A)

gittfalc gitfalc [-ot, -ok, -a] fh ajtó, ab
lak keretén az a vájat, ahová az üveget te
szik Pászizs be a gitfaldzba az üveget! (Kd) 

gizelka gizëlka [~’t, ~’k, ~ ja] fh (tréf) a 
felnőtteket majmoló bakfis Na ni kizs gizël
ka, tíísárkú kéne neki (Sz)

gizgaz gizgaz [-t, -ok, gizze-gazza] fn 
mindenféle gaz, szemét, növényi hulladék 
Minden gizzét-gazzád beleszette (CsI)

gladiólusz gladijóulusz [-t, -ok, -a] fh 
kardvirág A sok szíb gladiópluszt mind letör- 
dête a vihár (Hl) Vö: kardvirág, kardossás 

glajfl. glajt
glajt glájt, glajf[-ot, -ok, -ja] fh vízszin

tező, falegyen Glájfal rágd a falat (Té) 
glájtni glájtni, glájhnyi [-t, -k, -ja] fh 1. 

vízszintező, falegyen Add a kezem ügyébe a 
glájtnit (Bsz); 2. a fal felső párkánya A 
mester akkö örül, ha elférte a glájtnit (V);
3. a fundamentum és a fal kiegyenlített fel
színe A glájhnyi után a fundamentumra szo
kunk tenni szurkosvászont (Dr)

glánter glântër [-t, -ek, -je] fh léckerítés 
Átugrott a glánteren (Vs)

glazúr glazúr [-t, -ok, -ja] fh máz A tor
tán megolvatt a glazúr (Pk)

gléda gléda [~'t] fh egyenes sor, rend 
Glédábaáltak mint a katonák (Sí)

gledicsia gledicsija [—’t, ~’k, —’ja] fn le
pényfa A gledicsija igen tövises (R)

gleng gleng [-et, -ek, -je] fn a lábbeli rá
mája Rovátkás glentet csinálok a cipőüre 
(Hl)

glettol glettöl [-ok, -sz, -t] ts ige 1. felü
letet simít Újra kë glettölni a betont, mér 
összejárta a macska (Nbe); 2. a sámfára hú
zott lábbeli bőrét kisimítja Hosztak kéc ci
pőüt, amit glettölni кё (Но)
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glettolás glettolás [-t, -a] ín felületsimítás 
Még ety kizs glettolás, és kész a f i i  (Th)

glettoló glettolóu [-t, -k, -ja] fh széles me
szelő, amellyel a simító mázat felkenik Ügye
sem bánik a glettolói/vá (Vs)

gliffespatkó gliffespatkóu [-t, -k, -ja] fh 
patkó, melynek közepén egy patához simuló 
pánt áll fölfelé Gliffespatkóu ké ère a csikóura 
(Csf)

glória glóprija, glójjrija [~’t, ~'k, ~’ja] fh 1. 
dicsfény A szentek feje körül van glótfija (Gl); 
2. ilyen kezdetű miseének Glóurijára írtem a 
templomba (R)

glórmész I. klórmész 
glóspapír glómpapír [-t, -ok, -ja] fh dörzs

papír Glóuszpapírrá pucolom a spar szélit (Uh) 
glott I. klott
glottka glotka [~’t, ~’k, ~’ja] fh (új) klott al

sónadrág Vettem eggy új glotkát (Nbe)
gobelin góbién [-t, -ek, -je], goblájn, 

goblány, goblám [-t, -ok, -ja] fii 1. szőttest 
utánzó hímzés Kéd goblápnyt kivâtàm à télen 
(Br); 2. ritka szövésű, dupla szálú hímzővászon 
Vettem neket három méter goblájn/ (R)

gobelinöltés goblenötjés, goblájnőütís [-t, 
-e] fh egy irányba dűlő félkeresztöltés A gob- 
lájnőfijés szőünyekszerii mintát ad (Ki) 

gocsány 1. kocsány
gódés gójjdés mn részeg Góudés vagy altul 

a börtul (Té)
gódor góudor mn esetlen, ügyetlen Ez is 

egy góudor embër, semmit sem tut kikeriteni 
(Br)

gógya góugva mn ütődött, félbolond Az a 
vénember izs góugya mái, nem is lehet vele 
beszjéni (Bs) Vö: gógyi II.

gógy' góugyi. góljgyó [-t, -ja] I. fh (tréf) 
ész, fhrfang Van gó úgy éj a a komának mi? 
(Bá); II. mn bolondos, ütődött Nincs mit 
beszjéni avval a gótjgyivá (Bs)

gógyis góugyis, góugyis mn 1. ravasz, raf
inált Tíget szásszor zsebrevág az a gójJgyis 
komád (Kg); 2. félbolond, ütődött Annak a 
góugyisnak híjába mondod, utyse tuggya f i 
fogni (K)

góhat gólhat [-ot, -ok, -tya] fh magas nö
vésű ember Mijen áty ke eggy ijen gólhatnak? 
(Nbe)

gól goul, goi, goll [-t, -ok, -ja] fh a labdának 
az ellenfél kapujába juttatása Micsoda gollokat 
rúgott! (Pf)

gólem gótjlem [-et, -ek, -je] fn (tréf) ha
talmas termetű személy Alik fér be a: aj
tóim a: a gójjlem (P)

golgotavirág gölgotavirág [-ot, -ok, 
-ja] fn fehér v. kék virágú, cserépben nevelt 
kúszónövény; Passiflora coerulea Л: én göl- 
gotavirágom szípeny nyőü (Sz)

gólya gólja  [~’t, ~'k, —’ja] fh 1. fekete
fehér tollazatú, hosszú lábú és csőrű gázló
madár; Ciconia ciconia Kelepet a gólja a 
kímínyen (Ke); 2. (biz, kifejezés a születés 
körülírására) Kizsbabát hozott a gólja ne
künk is (Но); 3. játék: -  viszi a fijár. ketten 
keresztbe összefonott kezükre ültetve visz
nek vkit [] Engem se a gólja kőütött ‘en
gem nem lehet rászedni’ (R) Vö: gagó 

gólyafészek gáujaféjszek, góujafjészek, 
gójafíszek [-szket, -szkek] fh gólyának fára, 
kéményre rakott fészke A kémínyünkön van 
egy gójjafiszeк (Tát)

gólyahagyma góujahagyma [~’t, ~'k, 
~’ja] fn kígyóhagyma; Allium seorodopra- 
sum Teli van a vetízs góujahagymávö (Tg) 

gólyahír gójjahír [-t, -ek, -je] fh 1. 
nedves réteken tavasszal nyíló aranysárga 
virágú növény; Caltha Aránylik a rét a góu- 
jahírtű (Pk); 2. kakukktorma; Cardamine A 
gójjahír fehiret virít, ojam, mint a torma, 
csak puhább a szára (Csl)

gólyahugybot góujahugybot [-ot, -ok, 
-ja] fn a szövőszék hátsó hasajóján a fonal 
feszítésére szolgáló bot (egy szövésnél hú
szat is használnak) A hátúsóu hasajóura 
góujahugybotra erőüsíccsiik a fonalat (Tk) 

gólyakút gótjakut [-at, -ak, -ja] fn héja- 
kút A gótjakut levele koszt megái a viz (R) 

gólyaláb gótjláb [-at, -ak, -a] fn 1. (rég) 
sárban való járásra v. játékként a lábra 
hosszabbításul ráerősített két farúd Én nem 
tudog gótjalábon járni (Ко); 2. hosszú, vé
kony láb Az ü annyának is ojan gójalába 
van! (Gl); 3. kakukktorma A kert teli vén 
gótjáláobvá (Br)
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gólyanyak góujanyák [-at, -ak, -ja] fh her- 
nyós ágak lemetszésére szolgáló hosszú nye
lű, zsineggel működtethető ollószerü szer
szám Gójjjányakvászette lejááhirnyópt (Br) 

gólyaorr góujaör [-t, -ok, -ja] fn lila virá
gú, csőszerű növény; Geranium A góujaör ha
szontalan ditdva (Pk)

gólyatánc góu/atánc [-ot, -ok, -a] fii 1. az 
első bálosok tánca Szépen járták a góu/atán- 
cot a fijatalok (Fr); 2. annak az ugrándozása, 
akinek a lábát vesszővel verik A tanitójj eljá
ratta vetünk a góujatáncot, hoty három napig 
hurkos vóut a lábunk (Or)

gólyavirág góujavirág [-ot, -ok, -ja] fn 1. 
réti boglárka Szettem ecs csőkör góujavirágot 
a mezőün (S); 2. libapimpó Bejutotta a kertet 
a góujavirág (E)

gólya víz góujaviz [-et, -ze] fii a mácsonya 
levelei között összegyűlő harmat A csipász 
szemet góujavizzé kë kenegetni (Ba)

golyhó göjhótj [-t, -k, -ja] ín együgyű, bo
londos ember Ugyan ne világöj, te göjhóu! 
(Bő)

golyó gojóu [-t, -k, -ja] fh 1. gömb alakú 
kisebb tárgy A csapágyba elkopott a gojóu 
(Sz); 2. játékokban guritásra használt kisebb 
gömb Messzire éhöndörödött a gojójjm (Csl); 
3. a töke ~ja: heréje Ne eméd ászt a nehézs 
zsákot, mér lemászik a tököd gojóuja! (R); 4. 
tűzfegyver lövedéke A lábát tanát a a gojóu, a 
sebesítette meg (Gl); 5. gömb A jőüli is gojóu 
alakú (Tg)

golyóbis gojóubis [-t, -ok, -a] fii (rég, tréf) 
nagyobb golyó Miféle gojóubis ez itt? (E) 

golyós gojóus mn 1. golyóval működő 
Ëromlott a gojóus csapágy (Во); 2. golyóval 
végzett A nagy vadakra gojópslövjéssé lőünek 
(Fr)

golyóstoll gojőustol! [-at, -ak, -a] fh (új) 
golyósirón Neked is van gojóustollad? (Ba) 

golyószóró gojótjszóuróu [-t, -k, -ja] fh 
dobtáras sorozatlövő fegyver Csak ugatott a 
gojópszóprótj (K)

golyózik gojóuzik [-ok, -ö ~ -ol, -ott] tn 
ige játékképpen kis gödröcskékbe golyókat 
gurít Gojáúsztunk a fijukká (Tg)

golyva göjva, gójva, géjva [~’t, ~’k, 
~ ’ja] fh 1. a pajzsmirigy megnagyobbodásá
tól a nyakon a toroknál keletkező duzzanat 
Kioperáták a géjváját (Si); 2. némely madár 
kidudorodó gégéje, begye Mijen géjvája 
van ennek a galambnak! (Ksz)

golyvás göjvás, góyjvás, géjvás mn aki
nek, aminek golyvája van Jóudozik a kudba 
a vizet, hogy ne legyüng géjvások (R)

gomb gomb [-ot, -ok, -ja] fh 1. ru
hadarabok díszítésére szolgáló kis, korong 
alakú kellék Leszokott a gomb a kabátomrú 
(Bó); 2. tárgy végének gömbszerű kiszéle
sedése Felmászott a torony gombjára (R); 
3. nyomógomb Nyom meg a csengőü gom
bját! (Во); 4. tbletta Mán ebbül izs bevettem 
egy gombot, mékse szűnik a fejem  (R) [] 
Nem ír ety filetlen gombot se ‘értéktelen’ 
(R); Megnyomja a gombot ‘nekifekszik a 
munkának’ (Tg)

gomba gomba [~’t, ~’k, ~’ja] fh 1. tönk
ből és kalapból álló, puha testű növény 
Esső utány nyő a gomba (Csn); 2. klorofill 
nélküli telepes növény Valami gomba pusz
iid a fákot (Sz); 3. mikroszkopikus élőskö
dő, fertőző gombák telepe Gombát kapott a 
lába a katonaságná (Bsz); 4. kör alakú, sá
toros, ernyőszerű tető Ott íínek a gomba 
alatt (J); 5. zuzmó Tejjesen belepte a gom
ba a fa  törzsit (Kg)

gombaaszaló gombaaszalóu [-t, -k, -ja] 
fh vesszőből font négyszögletes, lapos al
kotmány, amelyen a gombát szárítják Né- 
nédnek van gombaaszalóuja (Csl)

gombabetegség gombabeteksíg, gom- 
babeteksjég [-et, -e] fn élősködő gombák 
okozta betegség Valami gombabeteksjéget ka
pott a sző üllő ü(D)

gombafasírt gombafasírt [-ot, -ok, -ja] fh 
vagdalt gomba fasírtszerüen kisütve Min
denki igen dicsírte a gombafasírtot (Pk) 

gombáj gombáj [-t, -ok, -ja] fn kombájn 
Gombájjal aratnak a kolhozba (Mi) 

gombajíg I. gombolyag 
gombajít I. gombolyít
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gombaleves gombaleves [-t, -ek, -e] fn 
gombából főzött leves A gombaleves hamar 
romlik (Mi)

gom bapaprikás gombapaprigás [-t, - 
ok, -a] fn tejfölösen, paprikásán elkészített 
gomba Nagyon szeretem a gombapaprikást 
tinóribú (Vr)

gombás gombás mn 1. gombával készí
tett étel Gombás káposztát főüsztem (Bó); 2. 
kártevő gombától megtámadott Gombás a 
fa  (Ng); 3. élősködő gomba okozta (be
tegség) Gombás a lábujjai koszt (P)

gombásodás gombásodás [-t, -a] fn 
élősködő gomba megtelepedése a bőrön A 
gombásodást idejíbe kê kezétetni (He)

gombásodik gombásodik [-ott] tn ige 
élősködő gomba telepszik meg (a bőrén) 
Gombásodik a bűr a hóna alatt (Mi)

gombázik gombázik [-ok, -ol, -ott] tn 
ige ehető gomba keresése Mikor megyüng 
gombázni? (Be)

gombház gompház [-at, -ak, -a] fn (rég) 
a gomb bebújtatására szolgáló burok A zsi- 
nóuros ruhákon vóud gompház (P) [] Gom
pház sej, ha leszakad, ety hejjébe... más ‘ha 
elhagyott a kedvesed, akad más’ (K)

gomblyuk gombjuk [-at, -ak, -a] fn kö
rülszegett kis nyílás a gomb bebújtatására 
Ennek a párnának minden gombjuka kiszo
kott (Csn)

gombóc gombóyc [-ot, -ok, -a] fn 1. 
gömbölyűre formált, töltött főtt tészta A 
kőüd gombóucod gőüzön főttük, a kompi- 
rost meg vízbe (Sz); 2. puha anyagból gyúrt 
gömb A sárbú gombóucokol csinálunk (Gl); 
3. (tréf) apró, kövér gyerek Hágas, te ki 
gombóuc (Mf)

gombóca gombóyca [~'t, ~’k, ~'ja] fn 
gombóc Djére gombóucát főüsztem (Mf) 

gombocska gombocska [~'t, ~’k, ~’ja] 
fii fehéren molyhos, tojásdad-hoszszúkás 
levelű, bíbor évelő dísznövény; Lychnis co
ronaria/! gombocska igen mutatóus (Pk) 

gombóda gombóuda [~'t, ~’k, ~'ja] fn 1. 
reszelt tészta, tarhonya Kéme mán szárítani 
ety kizs gombóudát (Pk); 2. a belőle készült é- 
tel Ha mekhűl, má nem jóu a gombóuda (Kg);

3. vastagra nyújtott kockatészta Gyúrtá gom
báidat a paszújba? (E)

gombódareszelő gombóudareszelőü [-t, 
-k, -je] fh alsó részükön élesen kiemelkedő 
ovális lyukakkal ellátott tésztareszelő Min
őik kőüccsön kírik a gombó udaresze lő üt (Csl) 

gombódáspaszuly gombóudáspaszúj
[-t, -ok, -a] fn vastagra nyújtott kockatésztá
val V. csipetkével főzött bableves Minden
nap megennéfm a gombóudáspaszújt (Cs) 

gombol gomböl [-ok, -ősz ~ -sz, -öt ~ -t] 
ts ige vminek a gombjait a gomblyukon átbúj
tatja Ippen az ingemet gombötam, amikor be
jöttek (Ksz)

gombolódik gombolóudik [-ott] tn ige 
gomb gomblyukon átbújik Nehezen gombo
lóudik a párnátok, mer kicsi a gombjuk (E) 

gombolyag gombojag, gombojog, gom- 
bojíg, gombojéjg, gombojjég [-ot, -ok, -ja] 
fh 1. hosszú szálakból tekert gömb A nyüst- 
madzagot gombojígba tekerük (R); 2. csáva, 
cémaorsó Vettem kéd gombojéjg cérnát (Ke) 

gombolyít gombojíl, gombojit [-ok, -ö ~ 
-ol ~ -sz, -ott] ts ige gombolyagba teker 
Mán eggy óurája gombojitom észt a pamu
tot (J)

gombolyító gombojítóu, gombojitó [-t, 
-k, -ja] fn (mn-i ign is) fonáltekerő szerke
zet A gombojítóut könnyű hajtani (Té) Vö: 
csiillő

gombos gombos mn 1. gombokkal ellá
tott Van egy gombos cipőüm (Gl); 2. gömb 
alakban végződő Gombozs bottal sétátok az 
urak (Bá)

gombostű gombostű [-t, -k, -je] fn tom
pa végén apró fejjel ellátott rögzítőtű Gom
bostűvel szúrta oda a virágot a gallírjára (Gl) 

gombosvilla gombosvilla [~’t, ~’k, ~ ’ja] 
fh krumpli, répa terhelésére használt sűrű, 
fogai végén gombos vasvilla Gombosvil
lával hánytam fe l a kompírt a szekere (Bf) 

gombozik gombozik [-ok, -ö — ol, -ott] 
tn ige gombfocit játszik Szünedbe mindig 
gombosztunk (Kd)

gomó gomóy [-t, -k, -ja] fh mankó Go-
móyvá jár, mer fá j a lába (D)
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gomoly gomöj [-t, -ok, -ja] fn felhőnek, 
füstnek, ködnek gömbölyded tömege Nagy 
gomojogba száll a füst (K)

gomolya gomoja [~’t, ~’k, ~’ja] fn 
gömbbé formált juhsajt Vettem egy gomoja 
juturóifl (R)

gomolyog gomojog [-lygott] tn ige go
molyként kavarogva száll Gomojog a 
vő ügybe a köd (He)

gond gond [-ot, -ok, -ja] fn 1. aggoda
lom, töprengés beleőszűt a sog gondba, báj
ba (Tát); 2. gondoskodás, törődés Legyen 
gondod a jószágra! (Ng); 3. gondosság 
Nagy gonddal csinál mindent, hogy ne 
hibázzon (Csf) [] Kisseb gonygya is na
gyobb anná ‘azzal törődik a legkevésbé’ 
(Nbe); Gonygya van vkire, vmire ‘törődik 
vele’ (Tg); Gondot visel vkire ‘ápol, óv, 
őriz vkit’ (Tg); Gonygyaiba vesz vkit ‘gon
doskodik vkiről (Tát)

gondatlan gondatlan mn felületes, nem 
gondos Gondatlanul vígzi a munkáját (Kg) 

gondatlanság gondatlanság [-ot, -a] fn 
hanyagság Ráfizetett a gondatlanságára ( J) 

gondnok gondnok, gonnok [-ot, -ok, -ja] 
fn (vál) vmely intézmény felügyeletével meg
bízott személy Új gonnoka van az etyház- 
nak (Sza)

gondol gondol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt -  -t] 
ts (és tn) ige 1. vmi van az eszében Mid 
gondősz, jóu  tessz ez? (Mf); 2. tn gondol 
vkire, vmire, gondolata rá irányul Én a sóu
gorra gondötam (Rf); 3. képzel, hisz, sejt, 
vél vmit Gondolot, hogy ű vóut? (CsI); 4. ~ 
vkivel, törődik vele Nem gondol az egíssígí- 
vé (Kb)

gondolat gondolat [-ot, -ok, -a ~ -ja] fn 
a vmit gondolás eredménye Furcsa gondo
latom támatt (Be); 2. elképzelés, föltevés 
Erű vám valami gondolatod? (Bó)

gondolatolvasó gondolatölvasóg  [-t, -k] 
fn aki kitalálja más gondolatát Nem vagyok 
én gondolatölvasó u! (Bsz)

gondolkodás gondolkodás [-t, -a ~ -a] 
fn 1. a gondolkodás ténye Nehezíre esik a 
gondökozás (S); 2. gondolkodásmód Nem 
értem a gondolkozását (Tú)

gondolkozik gondolkozik, gondökozik 
[-ok, -6 ~ -ol, -ott] tn ige tudatában vkivel, 
vmivel foglalkozik Hangoson gondökozik 
(Ah)

gondos gondos mn munkáját lelkiisme
retesen végző Gondos, szorgalmazs gyer
mek (Во)

gondoskodik gondoskodik [-ok, -ö —ol 
-  -sz, -ott] tn ige 1. gondot fordít rá Az ok
talan állat izs gondoskodik a köjkejirű 
(Ng); 2. törődik vele, hogy vmi meglegyen 
Gondoskodott idejibe tüzelő ürít (Ti)

gondoz gondoz [-ok, -6 ~ -ol, -ott] ts 
ige ápol, ellát, gondját viseli Gondozi a jóu-  
szágot (Kg)

gondozó gondozóit [-t, -k, -ja] fn (mn-i 
ign is) aki vkinek, vminek a gondozásával 
foglalkozik Ki lessz a csikóiig gondozóija? 
(Csf)

gondozott gondozott mn (mn-i ign is) á- 
polt, rendben tartott Szíb, gondozott udvara 
vóut (Tg)

gondviselés gondviseléjs, gondviseljés, 
gondviselís [-t] fn (vál) tartós gondoskodás 
ít marattak az árvág gondviseljés néjkiill (Np) 

gondviselő gondviselői/ [-t, -k, -je] fn 
(vál) gyámolító Ki lessz a gondviselőütök, 
ha én mán nem leszek? (Gl)

gonosz gonosz mn és fii I. mn 1. arra 
hajlamos, hogy másoknak ártson, rosszat te
gyen Az gonosz asszony vóut (M); 2. (biz) 
pajkos, huncut Ez a gonosz púja megint ki
babrált velem (Sze); II. fn 1. gonosz ember 
Az a vín gonosz má megint mibe töri a fejű?  
(P); 2. (vall) az ördög Tán a gonosz incsel
kedik vele (Nbe)

gonoszság gonosság [-ot, -a] fn 1. az a 
tulajdonság, hogy vki gonosz Tán a gonos- 
sáktul nem nyőjiez a köjök! (Si); 2. gonosz
tett Megint valami gonosságot csináltak 
(Nbe)

gorc' görc [-ot, -ok, -a] fn 1. (sík) terep
ből kiemelkedő domborulat, magasabb rész 
Ot kaszálnak a görcon (R); 2. (bány) a bá
nyában előforduló meddő anyagok tárolásá
ra szolgáló terület Nyolc csilét ömlesztettek 
a gorcra (Asz)
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gore2 göre [-ot, -ok, -a] fn  köre Madza
got húzott a gatya görcába (S)

gorcár gorcár [-t, -ok, -ja] fii (rég) sótolvaj 
Mekfokták a gorcárt (Asz)

gorcsica görcsica, hörcsica [~’t, ~’k, 
- ja ]  fii (új) 1. mustármagból készített pépes 
fűszer Torma hejed gorcsicát adok (Bó); 2. 
(gyógy) mustáros készítménnyel bevont pa
pírlap, amelyet hülés esetén a mellre, hátra 
ragasztanak: mustárlap Mekhütem, ősz
hörcsicát raktak a hátamra (Bk)

góré' góuré, gójjréj[-1, -k, -ja] fn 1. ku
korica, napraforgó, dohány, mák stb. szára, 
kórója Még a máknak a góuréját is eltiize- 
Itik (R); 2. kukoricaszárító Ez a gópréu má 
teli van (J); 3. fatartó Hősz fát a góp-rébul 
(Tg); 4. tyúkülő Fenn űnek a tyúkok a góu- 
réba (Np)

góré2 góuré [-t, -k, -ja] fn (argó) főnök, 
vezető Ki itt a góuré? (Bá)

gorilka gorilka, horilka [~’t, ~'k, - ja ]  
fn (új) pálinkafajta Jóugorílkát ittunk (Bá) 

gorilla gorila [~’t, ~’k, - ja ]  fn 1. ma
jomfaj Csak kípen láttam gorilát (Sí); 2. 
(gúny) szőrös, nagy testű férfi Nizni se bí
rok ára a gorilára (T) 

gorul I. gurul
göb göb [-öt, -ök, -je] fn 1. bog, kis cso

mó Nem mindegy, hogy mijen göböt kötünk 
a kötözésné (Gy); 2. kis keményedés, daga
nat Valami göböt érzek itt a combomon 
(Mf)Vö: görcs, göm

göböl göböl [-ök, -sz, -t] ts ige bököd, 
bökdös Mindik csag göböli a másikat, nem 
haggya nyukton (Th)

göböly göböj [-t, -ök, -je] fn hízott ökör, 
marha Széb göböjt vettem a vásáron (Th) 

göcsörtös göcsörtös mn 1. dudoros (ág) 
Vág le ászt a göcsörtös ágat (J); 2. bütykös 
Ez a göcsörtös lábom nem fér a cipőübe 
(P); 3. durván, nem simára vakol Te izs gö- 
csörtösre csináltattad a hász falát? (Mi) 

gőde gőüde 1. gőte
gödény gödjény, gödíny [-t, -ek, -e] fn 

pelikán; Pelecanus Vóut od gödjény is, ősz 
megette a sok halat (Bs) [] Iszik, mint a gö
dény ‘sokat, mohón iszik’ (Tú) 

göder I. gödör

gödölye gödöje, gödöjje [~’t, - ’k, ~je] fn 
nőstény kiskecske Levákták a gödöjjét (R) 

gödör gödör, göder [-dröt, -drök, -dre — 
-je — dri], göder [-dret, -drek, -dre] fn 1. 
mesterséges vagy természetes mélyedés a 
talajban Viz van a göderbe (Vs); 2. gödröcske 
az arcon, állón Títet magának ívekszemet, 
hogy ne legyen üreges a szeme gödri (R) 

gödörút gödörül [-at, -ak, -ja] fn lejtőn 
a víz által kimosott mélyebb út A gödöruton 
jöttem le az újba (Bs)

gödröl gödröt, gödro, gödrő [-ök, -sz, -t] 
tn ige 1. palántáknak, csemetéknek mélye
dést ás, kapál Te gödrősz, ém máj űtetem a 
palántákot (Mf); 2. árkot ás Egész nap göd
rő a gép (Mf)

gödrös gödrös, gödres mn amin gödrök 
vannak Gödres az ut (Vs)

gödröz gődröz [-ök, -öl, -ött] tn ige 
gödröl It könnyű gödrözni (Bs)

gőggőüg [-öt, -je] fn mások önhitt lené
zése Még megvam benne a nagygazdag 
gőiigje (Gl)

gőgicsél gőügicsél, gó'ügicséll [-ek, -sz, -t] 
tn ige (csecsemő) hangokat hallat Má las
san gőügicséll a gyerek (Be)

gőgös gőügös mn másokat öntelten 
megvető, büszke Az égisz fajtája ojan gőü
gös (Sza)

göm göm [-öt, -ök, -je] fn 1. bog Közs 
gömöt a zsinegre (Csf); 2. kis kemény da
ganat Mi it neked ez a göm? (Gy); 3. vastag, 
durva szál v. csomó a szöszben, amelyet a 
fonóasszony a fogával kitép Egy gömöt se 
típet ki, mind beëngette fonálba (S) Vö: 
göb

gömb gömb [-öt, -ök, -je] fn gömbfelü
lettel határolt test A főud is egy gömb (I) 

gömbelyedik gömbejedik [-ek, -é — el, 
-ett] tn ige 1. gömbölyödik Gömbejedik a 
fara a szűk szoknyába (Bó); 2. hízásnak in
dul Gömbejednek a malackák (Si)

gömbelyeg gömbejeg, gömbejíg mn és 
fn I. gömbölyű, gömb alakú Felszettítek 
máon á gömbejek szilvát? (Nd); II. fn 
gömb alakú(ra) hűtött túró Egy gömbejeget 
rátett a tisztára, a másikot meg elatta a pi-
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jacon  (Bf); 2. gombolyag A fonalat göm- 
böjígbe tekerük (Tg)

gömbelyít gömbejíl [-ek, -e ~ -el, -ett] ts 
ige gömbölyűvé alakít, kerekít Gömbejíteni 
ke! á zokni sàrkàot, mikor köttyük (Br)

gömbelyítő gömbejitőü [-t, -k, -je] fn (mn- 
i ign is) kalapács, amellyel a vasat göm
bölyűre formálják Szjép simán ké verni a 
vasat a gömbejítőüvé (Th)

gömbelyű gömbejü mn 1. gömb alakú 
Szib gömbejü gombócokocs csináj! (Kg); 2. 
hengeres A szerszám nyele gömbejü, hoty fe  
ne törje a kezünk (Pf); 3. telt, kövérkés Kizs 
gömbejü menyecske (Be); 4. kerek Vettem a 
szobába egy gömböjü asztalt (Во)

gömbelyűfa gömbejüfa, gömböjüfa [~’t, 
~'k, ~’ja] fn kb. 40 cm hosszú, 3-4 cm át
mérőjű, henger alakú fa, amelyre fonalat 
tekernek, ha lyukas gombolyagot akarnak 
Gömbejüfái-a tekerik a jukazsgombojagot (Fp) 

gömbelyűszilva gömbejüszílva [~'t, ~'k, 
~’ja] fm gömb alakú, apró szemű, nem 
magvaváló szilvafaj A gömbejiiszilvát mu
száj passzírozni, ha lekvárnak akarod (Bf) 

gömböc gömböc [-öt, -ök, -e] ín 1. a 
leölt disznó gyomra, bendője Kimostad mán 
a gömböcöt? (Vs); 2. disznósajt Hamar ëfo- 
gyott a gömböc (Bs)

gömbvas gömbvas [-at, -ak, -a] fn gömb 
alakú kisebb vasalás, díszítés Gömbvasak 
vágynak a pinceajtóuba (Ke)

gömbvirág gömbvirág [-ot, -ok, -ja] fn 
fejvirág; Cephalaria Szjép lila virága van a 
gömbvirágnak (Fr)

gömölye gömbje, gömeje [~'t, ~’k, ~’je] 
fn csurgatással készített juhsajt, ill. ebből 
egy zacskóban csurgatott mennyiség Ten- 
nap mekcsömötem a gömejétől (E)

gömös gömös mn göbös, görcsös A mi 
házunk fala is gömös (Во)

gönc gönc, göncs [-öt, -ök, -e] fii 1. ócska 
ruha, kacat Másokrú levásod göncögbe jár  
(Bs); 2. csomóba kötött ruhanemű, bátyú 
Vidd innen ászt a göncöt! (Csp) [] Hord el a 
göncöd ‘takarodj’ (Bcs)

göncső göncsőü [-t, -k, -je] fii 1. el nem 
dolgozott lisztcsomó a tésztában, puliszká
ban Sog göncsőü van a puliszkába (G); 2. 
összecsomósodott föld a sárban, agyagban 
A göncsöket hajinzsd óudára (Nbe)

göndör göndör mn csigásán csavarodó 
(haj, szőrzet) Göndör szőürü báránkt sze
retne (R) Vö: kondor

göndörhaj göndörhaj [-at, -ak, -a] fii bél
fodor, bélzsír Kiölvasztottam a göndörhajat 
is (Nf) Vö: fodorháj

göndörít göndörít, göndörjét, göndöritt 
[-ek, -sz -ett] ts ige göndörré tesz, bodorít 
Ennek nem fodráz göndörítette a haját! (Csl) 

göndörödik göndörödik [-ött] tn ige 1. 
göndörré válik A börnyú sző űri izs göndö
rödik, ha megnyali az annya (Sz); 2. (haj) 
göndör fürtökbe bodorodik A vállára gön
dörödik a haja (J)

göngyel gönygyel I. göngyöl 
göngyelő gönygyellőü [-t, -k, -je] fn töl

töttkáposzta Egyéjgönygyellőü< (Té)
göngyfonat gönytyfonat [-ot, -ok, -a] fn 

fonatba szedett aprószösz Az idéjn töb 
gönytyfonatunk vám, mint a taváj (Be) 

göngyő I. göngyü
göngyöl gönygyöl [-ök], gönygyel [-ek, 

-sz, -t] ts ige 1. puha anyagot hengeresre 
csavar Gönygyöld jó  и szorosra ászt a 
szöszt! (Cs); 2. (be)burkol, (be)csomagol 
Papírba gönygyölöm neket, hogy ne lássák, 
mit viszé (G); 3. göngyölve készít Gönygyö- 
lök neked vaty három tőütötkáposztát (T) 

göngyöleg gönygyöleg [-et, -ek, -je] fn 1. 
csomóba göngyölt anyag Nagy gönygyöle- 
gegbe ál a sok szövet a bóutogba (T); 2. a 
fonásra előkészített, megágyazott és össze
tekert szösz Még van kéjd gönygyölegem 
fonni (Csn)

göngyölet gönygyölet [-et, -ek, -e -  -je] 
fii csomóba tekert szösz Má mekfontam 
kéjd gönygyöletet (D)

göngyölít gönygyölit [-ek, -sz -ett] ts ige 
1. hengeresre csavar Vigyázva gönygyölizsd 
ászt a pokrócot! (Sza); 2. úgy igazít vmit, 
hogy az gömbölyödjön Dörzsölískor a
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szöszt szípen a láb alá kë gönygyöliteni és 
nty tëpërni, hogyjó megdörzsölő üggyön (S) 

göngyölömkáposzta gönygyölömká- 
poszta [~’t, ~’k, ~’ja] fii töltöttkáposzta Fi
nom vóut ez a gönygyölömkáposzta (Fr) 

göngyölthús gönygyöthus [-t, -ok, -a] fh 
vagdalthúsból készült töltelék és egész főtt 
tojással töltött, hengeresre csavart hús Mek- 
tanútam günygyöthust csináni (Be)

göngyű gönygyü, gönygyöü [-t, -k, -je] 
fh 1. hosszúkás csomóba csavart szösz, 
göngyöleg Egy nap mekfonok három göny- 
gyiit is (Fra); 2. papírra tekert cérna- vagy 
rongycsomó Szakíccs egy darab cérnát a 
gönygyüröü (Np); 3. göngyöleg Ott ának a 
gönygyöüpokróucok a szekrfémbe (Be) 

gör gör [-t, -ok, -e ~ -je] fn 1. rög Fëjbe 
vákta egy görré (Np); 2. nagyobb szemcse 
Asztazs be a görököt, hogy ë tud mőrzsöni 
(Csf)

görbe görbe mn 1. nem egyenes Gör
bén ál a kíp, igazizs meg (Si); 2. ívesen haj
lott Görbe a háta (T) [] Görbe utón jár  ‘tisz
tességtelen módon jár el’ (Tát); Görbe 
szemmel níz rá haragosan, rosszallóan néz rá’ 
(Tg); Görbe nap ‘átmulatott nap’ (Cs)

görbefa gorbefa [~’t, ~’k, ~’ja] fn görbé
re hajlított fa, amelyen a lenyúzott bőrt szá
rítják Fëhuszta a bőrt a görbefára (Ke) 

görbefájdalom görbefájdalom [-Imát, 
-Írnak, -Ima] fn (tréf) lőcs Ellátta a baját a 
görbefájdalommal (Pk)

görbekés görbekés [-t, -ek, -e] fn külön
böző munkálatok végzésére használt, he
gyénél meggörbülő kés A lú patáját görbé
ké jssel pucolja a kovács (Tú)

görbenteg görbenteg [-ek, -el, -ett] ts ige 
többször el-elgörbít Mid görbengeted a szát, 
csak nem fogö sírni? (E)

görbeny görbeny [-t, -ek] fn a cipősarok 
V. korcsolya hasította kanyarodó nyom a 
jégen Mekkora görbenyt húzott! (Ng)

görbenyezik görbenyezik [-ek, -el, -ett] 
tn ige a cipősarok oldalán csúszva a lendü
let fogytával kanyarodó görbe nyomot hasít 
a jégbe Te görbenyeztéJJ ijen ügyesen? (R)

görbesaroglya görbesarogja, görbesa- 
ragja [~’t, ~’k, ~’ja] fh a szekérderék elülső 
részét elrekesztő saroglya Csatötß  a görbe- 
sarogját! (Csf)

görbe vas görbevas [-at, -ak, -a] fn pisz
kavas Kotord meg a tüzet a görbevassá (Té) 
Vö: kutacs

görbít görbít, gorbitt [-ek, -sz ~ -el, 
-ett] ts ige 1. görbévé tesz Csúnyán görbíti 
a szemit (Pf); 2. hajlít Görbizsd a lábot, 
hogy beférjen a kocsiba! (Bf)

görbül görbül, gürbüli [-ök, -űsz — sz, 
-űt ~ -t] tn ige 1. görbévé válik Görbül a 
gyërtya a nagy melektül (Gl); 2. hajlik 
Könnyen görbüli a drót, mér puha (Np); 3. 
el van görbülve Befele görbül a lába (J) 

görbület görbület, gürbüllet [-et, -ek, 
-e] fh 1. az egyenestől, síktól való eltérés 
Tiszta sima a határ, sehon ety hajlat, egy 
görbüllet (Bat); 2. kanyar Amott ál meg a 
busz, az ucca görbületinél (Tg)

görcs görcs [-öt, -ök, -e] fh 1. kemény, 
csomós képződmény a fában Észt a görcsit 
nem bírom szíjjelhasintani (Pk); 2. (gúny) 
kis, fejletlen személy Te kizs görcs, hun te- 
kerekté? (Fi); 3. bog, csomó Görcsre kötöt
tem a kötőm madzagját (Tát); 4. az izmok 
hirtelen, fájdalmas összehúzódása Össze- 
huszta a görcs a lábom (Nf); 5. hirtelen tá
madó összehúzó fájdalom A görcs ájjon a 
két kezedbe! (R); 6. (durva) fene, nyavalya 
Hon a görcsbe jártá? (Bó) [] Görcsöt köt a 
nyelvire ‘hallgatást erőltet magára’ (Ki); 
Görcsöt köt a zsepkendőjire ‘nem felejti el’ 
(Mes)

görcsöl górcsői [-ök, -sz, -t] ts ige cso
mót köt vmire Mineg görcsölted ijen erő ős
re a ponyva sallangját, nem bírom kikötni (Kg) 

görcsös görcsös mn 1. amin, amiben 
görcs van Rósz fá t vettünk, sog benne a gör
csös (Sza); 2. amire csomót kötöttek Elken
te aval a görcsös ostorszijjal (Ko); 3. rücskös, 
dudoros Mind görcsös ez a petrezsejem, 
alig vám benne sima (Vr) Vö: gáncsos

görény görény, görfény, göríny [-t, -ek, 
-je] fh bűzmirigyes, menyétféle ragadozó;
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Mustela putorius A gör fény szíjta ki a vjérit 
a gácsjérnak (Fra)

görgő görgőü [-t, -k, -je] fii henger ala
kú fa nehéz tárgyak gördítésére Tegyetek 
görgőül a gerenda alá, uty könnyep csúsz
tatni (D)

görhe görhe [~’t, ~’k, ~ je] fn kukorica- 
lisztből zsírba sütött lepény, pogácsa Igen 

jóugörhét sütöttél! (Csf)
görhes görhes mn sovány, girhes De 

görhes ez a lőj)! (Bs) 
görhes 1. göthös
görhöl göthöl [-ök, -sz, -t] tn ige köhög

ve gyengélkedik Mám mijóutta göthölök! (P) 
görhös göthös, göthes mn 1. sokat kö

högő Égisz télem mindig göthös vagyok 
(Sz); 2. beteges, gyenge Akinek az a göthes 
ura van (Nbe)

gőrice gőjjrice [~’t, ~'k, ~je] fn gerlice 
Bug a fán a göürice (Th) 

göringy 1. göröng 
göriny 1. görény
görnyed görnyed [-ek, -el -  -sz, -t] tn ige 

hátát meggörbítve tartja Égisz nap a kapa mé
led görnyedtek (Ko)

görnyedezik görnyedezik [-ek, -el, -ett] tn 
ige nehéz munkában sokat görnyed Egjész 
nyáron a mezőn görnyedesztünk (Rí)

görnyeszkedik görnyeszkedik [-ek, -el, 
-ett] tn ige görnyedezik, görcsösen meggör
nyed Ojan hát füveket hosztam, hocs csak 
úgy görnyeszkettem alatta! (Ts)

görnyeszt görnyeszt [-ek, -el, -ett] ts ige 
görnyedné tesz Nem sog gond görnyeszti a 
válát! (Tg)

görög görög mn és fii 1. mn 1. Görögor
szágban élő (nép), ehhez tartozó, ezzel kap
csolatos Görögül heszjél (K); 2. (vall) gö
rög katolikus A görök templomba jártunk 
(Tg); II. mn görög ember Betelepettek ide a 
görögök (S)

görögdinnye görögdinnye [~’t, ~'k, 
~ je] fii zöld héjú, piros bélű dinnye ill. az 
azt termő növény A görögdinnye job, mint a 
sárgadinnye (G)

görögibolya görögiboja [~’t, ~’k, ~’ja] 
fn görög viola; Matthiola bicornis A görög- 
ibojának estefele van erőüsz szaga (Sz)

görögtekercs göröktekercs [-et, -ek, -e] fn 
apró, vöröses virágú szulák; Convulvulus 
Felfutott a kerítísre a göröktekercs (Pk) 

göröngy görönygy [-öt, -ök], görinygy 
[-et, -ek, -e] fn rög Sok a görinygy a rípa- 

föüdön (E) Vö: gör
göröngybéka görönygybéjka [~’t, ~’k, 

~ja] fn varangy Ojan csúnya, mint a gö
rönygybéjka (Gy)

göröngyös görönygyös, görönygyes mn
1. rögös, göröngyökkel borított. Igen göriny
gy es a főüd  (Sza); 2. nehéz, küzdelmes Az 
éled görönygyös uttyát járuk  (Gl) Vö: gö- 
rös

görös gör ős mn rögös Görös főj/dbe híjába 
vetnéT az ember a kendert (Gy)

gőte gőüte, gőjjde [~’t, ~’k, ~je] fn 
gyíkszerű kétéltű állat; Triturus A gőüdének 
is vám farka, mint a gyíknak (S) [] Iszik, 
mint a gőüte ‘sokat, mohón iszik’ (Tát) 

gőz gőüz [-t, -ök, -e — e] fii I. pára 
Emeli áfedőüt à gőüz (Br); 2. vízgőz mint 
hatóanyag Gőüzzé működik a mozdony 
(Bá); 3. gőzfürdő Vontunk a gőüzbe is (Mi) 
[] Tejjes gőitzé  ‘teljes erővel’ (Z)

gőzébenkrumpli gőjtzibekolompír [-t] 
fh gőzön párolt, apróra vágott burgonya EJn 
á legjobban ágöüzibekolompírt szeretem (Br) 

gözemice I. gezemicc 
gőzfürdő gőüszfürdőü [-t, -k, -je] fh gőz

kamrával felszerelt fürdő A gőüszfürdőübe jón  
meg lehet izzadni (Ts) 

gözméte 1. köszméte 
gözmölödik I. güzmölődik 
gözög göcög [-ök, -sz, -ött] tn ige kun

cog A kisjám pedik csag göcögött a marká
ba (Bs)

gőzöl gőüzöl [-ök, -sz, -t] tn (és ts) ige 
I. gőzölög Még gőüzöl a leves (Rf); 2. gőz
zel kezel Vasalóiba gőüzölom a bársonyt (Bá) 

gőzös gőüzös mn és fii I. mn 1. gőzzel 
telt Ne ujj ebbe a gőüzös konyhába (J); 2. 
mámoros Gőüzös a feje a bortú (Csf); II. fh 
gőzmozdony Sípol a gőüzös, jön a szeméjj- 
vonat (Tú) 

gözü I. güzü
grabla grabla [~’t, ~’k, ~ja] fn gereblye 

A grabla a kerítésen lóug (Kh)
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grádics 1. garádics
grádol grádol [-ok, -sz, -t] ts ige fokoz, 

a tej zsírtartalmának fokát méri Grádölni ke 
a tejet, ha ja  pijacra viszük (ho)

grafik grafik [-ot, -ok, -ja] in (új) grafikon 
A grafik szerintjár a busz (Ke)

grájfol grájfol [-ok, -sz, -t] ts ige (tn is) 
Höl grájjoltad észt a jó u  gumit? (Sz)

gramárium granárijom, gránárium [-ot, 
-ok, -ja] fn 1. (rég) magtár, terményraktár 
Viszik a búzát a granárijomba (Kh); 2. 
spájz A gránáriumba nem rígen hosztak ety 
talázsit (Kd)

gramm gram [-ot, -ok, -ja] fn súlymér
ték: a kg ezredrésze Van neki bors, de egy 
gramot se akár adni belőfille (Ksz)

gramofon gramofon, gramofon [-t, -ok, 
-ja] ín lemezjátszó Lejárt a gramofonom (Pk) 

g ráná t1 gránát [-ot, -ok, -ja] fn 1. grá
nátkő Gránát van a fülbevalóuba (T); 2. 
(rég) színes gyöngyből nyakék Gránát van 
a nyakába (R)

gránát2 gránát [-ot, -ok, -ja] fn kézigrá
nát Fërobbant a kezíbe egy gránát, ot héjbe 
szörnyet halt (R)

gránátalm a gránrátalma [~’t, ~’k, ~’ja] 
fn 1. vörös virágú díszcserje; Punica grana- 
tum Jaltába láttam gránátalmát virítani 
(Kg); 2. ennek savanykás, piros húsú gyü
mölcse Hozik oszt az iizbégek a gránátal
mát, jenkor télen van sok a pijacon (Pk) 

granc granc, gránc [-ot, -ok, -a] fn bú
tordarab, főként szekrényfélék felső lapja, 
teteje Má el is kjészitette a grancot (Tk) 

gránic gránic, grányic [-ot, -ok, -ca] fn 
(biz) országhatár Atszöktek a gránicon (P) 

gratulál gratulál, gratuláll [-ok, -sz, -t] 
tn ige (vál) jókívánságokat, elismerést nyíl
vánít Gratulálok a fiijaihoz (Bá)

grecsina grecsina [~'t, ~’k, ~’ja] fn kert 
A mi grecsinánk nagyon kicsi (Asz)

grecska grecska [~'t, ~’k, ~’ja] fn (új) tatár
ka Grecskát adok a húshoz ( J)

grenadin grenadin [-t, -ok, -ja] fh áttet
sző, könnyű selyemszövet Grenadinbul várat
tam bluszt a doronglihez (Pk)

grenadirmars grenadimmars [-ot, -ok, -a] 
fn gránátoskocka, krumplistészta Sose szer
ettem a grenadimmarsot! (E)

gréptyák grépgyák [-ot, -ok, -ja] fh gid- 
res-gödrös terület Ne eriggy a grépgyákon, 
mer nagy a sár! (Asz)

gréta gr éta [~’t, ~’k, ~ja] fh kréta Grét- 
ával firkátok a fára  (T é)

griffmadár grifmadár, griifmadár [-t, 
-ok, -ja] fh mesebeli madár Elvitte a grüf- 
madár a szárnyán (S)

griland griland, grilland, grilant [-ot, 
-ok, -ja] fh girland Ez nagyon széjb grilant 
lesz (Nbe)

grimánc grimánc [-ot, -ok, -ja] fh ruha, 
zakó gallérjának hátsó része Mekfokta a gri- 
máncát (Bá)

grimasz grimasz, grimász [-t, -ok, -a] fh 
fintor Vágott egy grimaszt (Asz)

grimbuj grimbúj [-t, -ok, -ja] fh mesebe
li ördög Elvisz a grimbúj, ha rósz leszë (D) 

gripp gripp [-et, -je] fn influenza A 
grippet ki këfeküdni (G)

grippes grippes mn influenzás A télen 
még nem vóutam grippes (Rf)

grippjárvány gripjárvány [-t] fh inf
luenzajárvány Lez gripjárvány ettiil az időütiil 
(Ko)

grispin 1. krispin
gríz griz [-t — et, -e] fh 1. búzadara 

Megdohosodott a griz (Bsz); 2. ebből főzött 
étel Fahíjjal szeretem a grízét (Tát) 

grizantém 1. krizantém 
grizes grizes mn 1. fogós, szemcsés 

Mekszitáltam a grizes lisztet (Si); 2. pirított, 
párolt grízzel ízesített Grizes tiészta vóut az 
ebféd (Bs)

grízhaluska griszhaluska [~’t, ~'k, ~ ja] 
fh daragaluska Jóul sikerült a griszhaluska: 
nem kemíny, nem is fő  fit szijjël (Ts)

grízkoch griszkoh [-ot, -ok, -ja] fh dara
felfújt Nagyon jó  fi griszkohot tudok csináni 
(Bs)

gróf gróuf [-ot, -ok, -ja] fh főnemes E 
mind a gró i f  birtokajai vő ut ( Dr)

grófi gróufi mn a grófhoz tartozó Fel
osztották a gróufi birtokot (Mi)
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grótfűrész gróutfürísz, gróutfirjész [-t, 
-ek, -e] fh csapok kivágására alkalmas fű
rész Kikoptak a fogak a gróutfirjézbe (Nbe) 

grótgyalu gróuggyalu [-t, -k, -ja] fii hornyo
ló gyalu Ehe: gróuggyalu ke (Vs)

gr ótol gr óntól [-ok, -sz, -t] ts ige hor
nyol Eggy aurája gróutolom észt a deszkát 
(Nbe)

grundol grundol [-ok, -sz, -t] ts ige fes
ték alá alapoz A szobád grundolom (Sz) 

grundolás grundolás [-t, -a] fn 1. a 
grundol ige cselekvése Sokkájik tart méjg a 
grundolás? (Bs); 2. a falon az alapozásul 
szolgáló festés-gipszelés Hamar mekszáratt 
a grundolás (Sz)

grupp grupp [-ot, -ok, -ja] fn virágágy 
A közepin ety kör alakú grup less: (Té) 

gruscsik gruscsik, ruscsik [-ot, -ok, -ja] 
fn (új) rakodómunkás Sokájig gruscsik vóut 
a: álomáson (Tg)

grúz gru: mn és fn I. mn Grúziában élő 
(nép), ill. ehhez tartozó Szeretem a grus: 
teját (Sza); II. fn grúz ember Egy grúzzá la
kott (Kh)

gruzin gruzin [-t, -ok, -ja] fh grúz Egy gru- 
zin is árult a pijacon (P)

grüffmadár I. griffmadár 
guba1 guba [~’t, ~’k, - ja ]  fh 1. fürtösre 

szőtt durva posztóból készült (ujjatlan) fel
sőkabát A gubába méjg a hó g  hátán is ë le
het háni (Fo); 2. ált. minden téli felsőkabát 
Vezs le a gubát! (Fra)

guba2 guba [~'t, ~’k, -ja ] fh (argó) pénz 
Le: guba, ne fijj (P) Vö: gubec

guba3 guba [~'t, ~’k, -ja ] fogda Három 
napra elvitte a tiszt a gubába (Fo) 

gubac I. gubanc
gubacs gubacs, gubics [-ot, -ok, -a] fn 

élősködők okozta kinövés a növényeken, 
különösen a tölgyfán Szedek neked gubicsot 
a tőfgyfárú, fogó vele jáccani (Ng); 2. a 
bojtorján termése Szed le a gubac soha ru- 
hádrul (Tg)

gubakeszkenő gubakeszkenőü [-t, -k, 
-je] fh bolyhos, meleg vállkendő, kondor
keszkenő A jányok gubakeszkenő f t  is kap
tak, ha fjérhe mentek (Csp)

gubakesztyű gubakesztyü [-t, -k, -je] fh 
ujjatlan, meleg téli kesztyű Ha mígy dóu- 
gozni, a gubakesztyüt huszt jë  (T)

gubanc gubanc, gubac [-ot, -ok, -a] fh 
összekuszálódott, összecsapzott szálak cso
mója Csupa gubac a gyapjú (Mi)

gubancolódik gubancolóudik [-ott] tn ige 
gubansossá válik Csomóugba gubancolóudik 
a ju  gyapjúja a ganétul (V)

gubancos gubancos, gubacos mn 1. 
csomós, összecsapzott Gubancos a kutya 
szőüri (Csl); 2. kócos Nagy, gubancos haja 
vóut (Pf)

gubás gubás mn gubát viselő Ha naty hi
deg vóut, gubáson jártunk (Si)

gubaszivar gubaszivár [-t, -ok, -ja] fh do
hánylevélbe sodort vastag cigaretta Egy gu- 
baszivárt ha észíj a: ember, hát ësddül (Sza) 

gubbaszkodik gubbaszkodik [-ok, -ol -  
-sz, -ott] tn ige huzamosan gubbaszt Mid 
gubbaszkocc azon a lóu-cán, tám beteg 
vagy? (Bs)

gubbaszt gubbaszt [-ok, -ol, -ott] tn ige 
összekuporodva ül Égisz kaka fen gubbasz
tottam (P)

gubec gubec [-et, -je] fh (argó) pénz Há 
nindzs gubec, nem lehet inni (Nd)

guberál guberál [-ok, -sz, -t] tn és ts ige
1. hulladékokban használható anyagot keres 
Máj megyek a szemeddombra, oz guberálok 
(Mi); 2. (pénzt) apránként előszed Guberád 
ide a markomba a: árát! (Nbe) 

gubics 1. gubics
gubicskörte gubicskörte, gudicskörte 

[~’t, ~’k, ~je] fh apró termésű, kevés leve 
miatt fojtós körte Mek kè f in i  a gubic- 
skörtéjtű (Bs)

gublíroz 1. gurvíroz 
gublíroz 1. guvríroz 
gubó gubóu [-t, -k, -ja] fh 1. a rovarok báb

jának burka Ez a sog gubóu a kerítísen, ebbű 
mindbű lepke kőül ki (Kg); 2. mák termése 
Három gubó и is van egy mággóurén (Tg) 

guga guga [~'t, ~’k, - ja ]  fn golyva Mitű 
kaphatta a gugát a tehen? (P)

gugás gugás mn golyvás Szíb gugás 
galambok (Gl)
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guggol gugöl [-ok, -sz, -t] tn ige olyan 
testhelyzetbe ereszkedik, hogy alsóteste a 
sarkához közelít Gugöj a bokor megéj (Ng) 

guggon gugon hsz 1. guggolva, guggoló 
helyzetben Gugon ülök mán ety fé l órája 
(Cső); 2. -  ülő: nem futó (bab, tök) Lete
szem a gugon üló'jj paszújt (T)

gugli gugli [-t, -k, -ja] fn reszelt nyers
krumplis tészta forró zsírban lepénynek 
kisütve Feltoálátám á guglit (Br)

gugyi gugyi [-t, -ja] fn (tréf) pálinka Jó и 
vóun ety kizs gugyi, mi? (Во)

guhanty guhányt [-ot, -ok, -a -  -ja] fn kut- 
yakölyök Mijem vád guhánytyok! (Br)

gukker gukkër, guggër [-t, -ok, -ja] fn 
látcső Jóu vóuna most egy guggër (Bs) 

gúla gulá [~’t, ~’k, - ja ]  fn gúla alakú 
rakás Ezen à dúráp föüdön guláobá vágynak 
ràkvàl a kivik (Nd)

gulásztra gulásztra, gurásztra, gu- 
rászta, gulászta, kulászta, kurászla, kurász- 
ka [~’t, ~'k, ~ja] fh fecstej A gyenge tejet 
összegyűccsüg gulászkának (Np)

gulya guja [~'t, ~’k, -  ja] fn éjjel-nappal 
a legelőn tartott marhacsorda A guja kim 
van az érdőjin (R)

gulyás1 gujás [-t, -ok, -ja] fii 1. zsírban 
párolt marhahúsból és burgonyából készült 
étel Börsóleves meg gujás vót az ebíd (Gl);
2. gulyásleves Kikanalaszta etykettőüre a 
gujást (Ng)

gulyás2 gujás [-t, -ok, -a] fh gulyát őrző 
pásztor A gujás égisz nyáron kint van a le
ge lőцп (Tg)

gulyáslé gujáslé [-levet, -je] fn gu
lyásleves Mám megint gujáslé van! (D) 

gulyásleves gujásleves [-t, -ek, -je] fn gu
lyás módjára, zöldség és csipetke v. galuska 
hozzáadásával készült leves Bográdzsbú 
jó u  a gujásleves! (Nbe)

gumók gumák [-ot, -ok, -ja] fh gumi
kerekű szekér A gumákvá ment fájír (Br) 

gumi gumi [-t, -k, -ja] fn 1. kaucsukból 
vulkanizált rugalmas, vízhatlan anyag Gu
mibú van a cipőüm tapa (Csf); 2. ebből ké
szült tárgy Kipukkant a gumi a hátsóu kere
ken (J); 3. kutyagumi Gumi az orodra! (Sza)

gumibot gumibot [-ot, -ok, -ja] fn ren
dőrségi fenyítőeszköz Féjbevákták a gumi
bottá (Nbe)

gumicsizma gumicsizsma, gumicsezsma 
[~’t, ~'k, ~ja] fh gumiból készült csizma 
Gumicsizsmába ment a mezöüre (Np)

gumicső gumicsű [-csövet, -csövek, -je] 
fn gumiból készült hajlékony cső Gumic
sővé szijom a bőrt a hördőbú (Ng) Vö: gu
mislang

gumifa gumifa [~’t, ~’k, - ja ]  fh fikusz; 
Ficus A gumifának igen szíp levele van (Sza) 

gumiharisnya gumiharizsnya [~’t, ~’k, 
- ja ]  fh orr és sarok nélküli szorító harisnya 
Gumiharizsnyábajárok, mérfáj a lábom (Mf) 

gumikesztyű gumikesztyű [-t, -k, -je] fh 
gumiból készült, a kezet szennyezéstől v. 
fertőzéstől védő kesztyű Gumikesztyűbe 
mosogatok, mér ekcémás a kezem (Si)

gumikötő gumikötőü [-t, -k, -je] fn gu
mival impegrált anyagból készült, a ruhát a 
szennyeződéstől védő kötény Uj gumikö
tő iit kaptak a bepucolóuk (Nbe)

gumipuska gumipuska [~'t, ~’k, - ja ]  fn 
csúzli Gumipuskábol verték ki az ablakot 
(Asz)

gumirádli gumirádli [-t, -k, -ja] fn tö
mör gumiabroncs kerék Gumirádlija van a 
szekerínek (Но)

gumis gumis mn amibe gumi van fűzve, 
szőve Gumisz szánt bugyogót hord (Np) 

gumislang gumislang, gumisláng [-ot, 
-ok, -ja] fn gumicső Egy jó  hosszú gumi
sláng kéme az öntözjéshez (Th)

gumiszekér gumiszekër [-et, -ek, -e] fh 
gumikerekű szekér Gumiszekër hoszta a 
szenet (Ke)

gumitalp gumitalp [-at, -ak, -a] fn láb
belinek gumiból készült talpa A gumitáp is 
siklik (Pf)

gumiz gumiz [-ok, -ol, -ott] ts ige radíroz 
híjába gumizom, nem viszi a gumi (Во)

gumó gumón [-t, -k, -ja] fh 1. növény 
vastagodott gyökere Mind érothatt a dálija 
gumóuji (Csf); 2. gömő It valami gumóu 
nyőji nekem (Ke); 3. krumpligombóc A 
gumóu frissen jó u  (Nd)

gúnár gunár [-t, -ok, -ja] fn 1. a lúd 
hímje Mekcsip a gunár! (Bá); 2. a galamb
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hímje A tojón ül, a giinár ërepült (Bf); 3. 
magas növésű (fiatal) ember Mijen gunár 
lett a: a jány (Tű); 4. tarisznya Mind a nßgy 
jányomnak szültem eggy-egy gúnárt (Csp) 

gúnya gúnya [~’t, ~’k, ~’ja] fh szegé
nyes felsőruha Levásot rúla az a roz gúnya 
is (Ts)

gunnyaszt gunnyaszt [-ok, -ol, -ott] tn ige 
gyengélkedve gubbaszt Búj be az ágyba, ne 
gunnyassz itt! (Pk)

gurásztra I. gulásztra 
gurdaj gúrdáj [-t, -ok, -a] fn magas, 

vastag kórójú zöld növény Eljég lesz 
leköszöni észt a gurdaj erdőÿ  (Bú)

gurdány gurdány, gúrdiny, gurdin [-t, - 
ok,-ja] fii kórós szárú gyom Elég vaut 
ki ár ütni á sog gurdinyt à telegbül (Br) 

gurdéj gúrdéj, gurdíj [-t, -ja] fn kemé- 
nyedés a szarvasmarha nyelvén Asz monta 
az orvas, hogy gúrdéjja van a tehennek (Sz) 

gurgulázik gurgulázik [-ok, -ol, -ott] tn 
ige gargalizál Sóus vízzel kë gurgiilázni, ha 
fá j a törköd (Bó)

guriga guriga [~’t, ~'k, —’ja] fh cér
naorsó Ez a guriga mán üres, nincs rajta 
cérna (T)

gurigázik gurigázik [-ok, -ol, -ott] tn ige
1. kerek, gömbölyű tárgyat játékképpen ide- 
oda gurít Gyere, fogunk gurigázni (Sz); 2. 
könnyebb kereket egy meghajlított drót se
gítségével gurítva játszik Egjész nab guri- 
gázott a púja (Во)

gurít gurít, guritt [-ok, -sz -  -ol, -ott] ts 
ige okozza, hogy valami guruljon Gurizsd ide 
nekem a gurigát! (P)

gurnyaszt gúrnyaszt [-ok, -ol, -ott] tn ige
1. betegesen, fázósan gubbaszt Nem tudom, 
mi van evvel a tyúkkal, mán két napja csag 
gúrnyaszt (Kd); 2. virraszt Égisz ícaka gur- 
nyasztottam, vártam az uram (Sz)

gurnyé gúrnyé [-t, -k, -ja] fh kórós, 
dágványos széna Ojan gurnyét kaszát, hoty 
kitört a kasza (Vs)

gurtni gúrtni, gurtnyi [-t, -k, -ja] fh 1. 
heveder Ëszàkât à gurtnyi (Nd); 2. ebből 
készült hajtószíj Leesett a kerekriil a gurtni (T) 

gurul gurul, gurul [-ok, -sz, -t] tn ige L. 
forogva-pörögve mozog Gurul a gombajíg 
(Gl); 2. gördül Könnyen gurul a fotel (Mi);
3. (tréf, kövérkés, alacsony ember, gyerek) 
apró léptekkel, gyorsan halad No gurujj ide, 
lelkem! (Sza)

gurulya guruja [~’t, ~’k, ~’ja] fh tört 
krumpli Petrezsejelevelet is váktam a guru
jára  (Csn)

gusztál gusztál [-ok, -sz, -t] ts ige 
élvezettel nézeget A jányokot gusztáli (Kg) 

gusztus gusztus [-t, -ok, -a ~ -ja] fh 1. ízlés 
Hád gusztusod, az nincs (Bá); 2. ~a van vmi- 
hez, vmire: kedve van hozzá Nincs hozzá gusz
tusom, hát minekjárassam ide? (Во)

gusztusos gusztusos mn kívánatos Mijen 
gusztusos ez a szendvics! (Bá)

gusztustalan gusztustalan mn undort keltő 
Gusztustalan vóut az a lály kocsonya (Kg) 

guta guta, gutta [~’t, —’ja] fh 1. agy
vérzés, szélütés Megütötte a gutta (H); 2. (szit- 
kozódásban) Hova a guttába tetted? (Bó)

gutaütés gutaütés, guttaütís [-t] fh bé- 
nulásos agyvérzés A guttaütís vígzet vele (Bt) 

guvrír guvrír, gublír [-t, -ja] fn (szok
nyán) élesre vasalt rakásszerű ráncolat Ki
ment a szoknyámbul a gublír (Bt)

guvríroz guvríroz, gublíroz [-ok, -ol, 
-ott] ts ige (szoknyát) éles ráncokba vasal 
Hon gublíroszták a ruhádot? (T)

gúzs gúzs [-t, -ok, -ja] fn 1. ágból, szal
mából csavart kötél Elszakatt a gúzs (Ng);
2. ladikon az evezőt rögzítő kenderkötél Az 
evezőü nyele gúzsba van (Tg); 3. az oldal- 
rúd rögzítésére szolgáló kötél Szakízsd meg 
a gúzst, hogy ne mozogjon a rúd (Но); 4. 
kötélből készült béklyó Levettem a gust a lú 
lábárul (R)

guzsaly guzsaj, guzsöj [-t, -ok, -ja] fh kézi 
fonáshoz használt eszköz,- amelynek rúdjára 
kötik fel a kendert, lent Guzsajvá font (Dr)
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guzsalyos guzsajos mn és fh I. mn guzsalyt 
vivő Olt is megy egy guzsajos asszony (Be); П. 
in fonó Minden este guzsajozsba váltunk (Th) 

guzsalypálca guzsájpáca, guzsöjpáca 
[~’t, ~’k, ~’ja] fh a guzsaly rúdja, amelyre a 
szöszt kötik Igen cifrára van esztergálva a 
guzsájpácád! (Si)

guzsalysegg guzsâjsegg [-et, -ek, -e] fh 
guzsalytalp Nem emlíkszik az éjgnek se, hun 
hatyta a guz-sâjseggët (S)

guzsalytalp guzsájtalp, guzsöjtalp [-at, - 
ak, -a] fn a guzsalynak az a része, amelyben 
a pálcát erősítik, erre ül a fonóasszony A 
gazsâjtâpra ülünk, hogy ne mozogjon (Dr) 

guzsolya guzsoja [~’t, ~’k, ~ ja] fn az a 
szöszmennyiség, amennyit a guzsalyra egy
szerre felkötnek Jó и nagy guzsoját kötöttéi 
fe l! (T)

gügye gügye mn féleszű Csak nem lez 
gügye ez a gyermek? (He)

gügyög gügyög [-ök, -öl -  -sz, -ött] tn (és 
ts) ige (kisgyermek) gagyog Má gügyög a 
ksfiju (Ts)

gülbaba gülbaba [~'t, ~’k, ~’ja] fh 
hengeres, vöröses gumójú burgonya Gűlbábáot 
is kéjm má űtetni (Nd)

güléce güléce [~'t, ~’k, ~’je] fh krumpli- 
haluska, nyögvenyelő Ebjédre güléjcéjt 
fo jto tt  (Hl)

giimő gümőü [-t, -k, -je] fh 1. kórosan 
megkeményedett sejthalmaz Ekkora güműji 
vóut a kezeszárán (Kd); 2. bog, csomó A ken
dertfete kérik, oz gümőü kötnek a vjégire (Dr) 

gümőkór gümőükóur [-t, -ja] fh tu
berkulózis Gümőiikóurt kapott a tehen (Sz) 

gürcöl gürcöl [-ök, -sz, -t] tn ige meg
erőltető munkát végez Be sokad gürcöltem 
Hetembe! (Ke)

gtizmölődik güzmölőjidik, gözmölőüdik 
[-ök, -sz, -ött] tn ige piszmogva eszik Nem 
eszë, csag gözmölőücc (Fra)

güzü güzii, gözü, gözü [-t, -k, -je] fh 1. 
mezei rágcsáló; Mus spicilegus Pocsík álat 
a güzü, sog búzát ëhôrd (K); 2. ilyesféle 
életmódú állat, pocok, vakond Fétúrta a fődet 
a gözü (Rt)



GY

gyagya gyagya [-'t, -'к, -'ja] fh ostoba, töké
letlen személy Halgas má, te gyagya! (G) 

gyagyás gyagyás mn hülye, tökéletlen: 
Nem vaty te ety kicsigy gyagyás? (Bú)

gyakorlat gyakorlat [-ot, -a, -ja] fh kát 
fegyvergyakorlat: Kivittjék a katonákogy 
gyakorlatra (Csp)

gyakorlatozik gyakorlatozik [-ok, -ol, 
-ott] tn ige katonai kiképzésen gyakorlatot 
végez Két hóun api g  gyakö rlatosztunk (Or) 

gyakorlótér gyakörlóutér [-terek, -teret, 
-tere] fii kát gyakorlásra használt terület: 
Indullunk a gyakorlóutéjrre (Bs)

gyakorol gyakorol, gyakoroll [-ok, -sz, -t] 
ts (és tn) ige (vál) vmit megtanulás végett 
gyakran ismétel: Gyakorolom az urizálást (Sz) 

gyakorolás gyakrolás [-t, -a] fh gya
korlás: Sog gyakorlás kê a mesterséjkh (Bó) 

gyakran gyakran, gyakrann hsz gya
korta: Gyakrann esik az essöü(Nij)

gyaláz gyaláz [-ok, -ol, -ott] ts ige becs
mérel, szid: Ejngem gyalázott a féü  falu 
hallatára (Th)

gyalázat gyalázat [-ot, -ja — a] fh szé
gyen, megalázó állapot: Ijen gyalázatot ho
zott az emberre! (Bf)

gyalázatos Csak az a gyalázatos néjnnye 
ne vóuna! (Nbe) 

gyalló I. gyalu 
gyallu I. gyalu
gyalog gyalog hsz a saját lábán, jármű 

igénybe vétele nélkül: Gyalog mentünk a 
búcsúra (Tg)

gyalogbodza gyalogbodza ['-t, '-k, '-ja] fii 
földi bodza; Sambucus ebulus: Teli van a 
mezsgye gyalogbodzával (D)

gyalogborsó gyalogborsóu [-t, -k, -ja] fn 
nem kúszó borsófajta: Vetettem gyalogbor
sóut is (Bcs)

gyalogfenyő gyalokfenyőü, gyalok- 
fennyü  [-t, -k, -je] fn borókafenyő: Gyalok- 
fenyöüt szettünk tennap (Bcs)

gyaloghíd gyalokhid [-at, -ak, -ja] fii csak 
gyalogosok számára való hid: A gyalokhi- 
dom biciklivé se szabad áthajtani (Mi)

gyalogol gyalogö [-ok, -sz, -t] tn ige 
gyalog megy: Eggy óurát kelled gya
logö nunk odájig (Tú)

gyalogolás gyalogolás [-t] fh gyaloglás: 
Nehezíre esik a gyalogolás (Pk)

gyalogos gyalogos I. mn gyalog járó: 
Gyalogoson jöttem (Bat); II. fn 1. gyalogos 
ember: A gyalogosok az ut szílin mennyének 
(Sza); 2. gyalogos katona: A gyalogosokná 
szóugál (Cse)

gyalogösvény gyalogösvjény, gyalogös- 
veny [-t, -ek, -e] fn keskeny ösvény: Men
nyünk le a gyalogösvenyen (R)

gyalogpaszuly gyalokpaszúj [-t, -ok, 
-ja] fn gyalogbab: A gyalokpaszúj hamaréjp 
terem, mint a ticsös (T) Vö: ülőpaszúly 

gyalogrukkoló gyalogrukkolóu [-t, -k, 
-ja] fn (rég) gyalogszerrel végzett gyakorlat 
a huszároknál: Mindem második nap vóut 
gyalogrukkolóu (Bú)

gyalogság gyalokság [-ot] fh gyalog 
harcoló fegyvernem: A gyaloksákhoz osz- 
tottág be (M)

gyalogszán gyalokszán [-t, -ok, -ja] fii 
emberi erővel vontatott, főképp szállításra 
használt nagyobb szánkó: Gyalokszánom 
vivegettük ki a fonalat mindjég mosni a 
patakra (Tk)

gyalogszék gyalokszék [-et, -ek, -je] fh 
támla nélküli alacsony, négy lábú szék: A 
gyalokszíkríi fejek mindig (Pf)

gyalogszekér gyalokszekér, gyaloksze- 
ker [-keret, -kerek, -kere] fn emberi erővel 
vontatott, két- v. négykerekű kisseb szekér: 
Gyalokszekerrel hortuk a füvet (Bf)

gyalogszerrel gyalokszerrel hsz gyalog: 
Gyalokszerré tettük meg az utat (Bá)

gyalogtök gyaloktök [-öt, -ök, -je] fn nem 
kúszó tökfajta: A gyaloktököt akárhová le
het ütetni, mer nem fut rá más növfényre (Ba) 

gyalogút gyalogút [-at, -ak, -ja] fii ös
vény: Felszántották a gyalogutat (Vs)

gyalom gyalom [-lmot, -lmok, -ja] fn kb. 
100 m hosszú, 3 m széles, alján súlyzókkal
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ellátott kerítőháló: Gyalommal halásztunk 
(Ti)

gyalu gyalu, gyalóu, gyallú, gyallóu [- 
t,-k, -ja] fii 1. famegmunkáló kéziszerszám: 
Gyaluval éjn szereteg dóugozni (Tk); 2. 
tök- és káposztagyalu: Gyallóuvá тек ke 
gyallóuni a káposztát (V)

gyalufa gyálufá, gyalufci [-'t, -'k, -'ja] fn 
káposztagyalu: Kírd el á szomszídbul á gyá- 
lufáot, monygyát, hogy kàoposztàot tapo
sunk (Nd)

gyaluláda gyaluláda, gyallúláda [~'t, 
~’k, ~ ’ja] fn szögben illeszkedő lécek végei
nek gyalulására szolgáló befogószerkezet 
Gyaluládát is beszeresztem annak idejin (Tk) 

gyalulás gyahtlás, gyalóulás, gyallúlás, 
gyallóulás [-t, -a] fii gyaluval végzett mun
kafolyamat A gyallóulás könnyű munka (Kg) 

gyalupad gyalupad, gyallpad, gyallóu- 
pad [-ot, -ok, -ja] fn asztalszerű faállvány a 
gyalulandó tárgy rögzítésére Az óulba van a 
gy a!lupád (T s)

gyalutök gyalulok [-öt, -ök, -je] fn ét
kezési tök Vesse te izs gyalutököt (Gl)

gyaluvas gyaluvas, gyalluvas, gyal- 
lórn’as [-at, -ak, -ja] fh gyalukés Köszörüli a 
gyaluvasat (Ti)

gyám gyám [-ot, -ok, -ja] fh (vál) I. 
kiskorú személy gondviselője Em vóutam a 
gyámja a kéjgy gyërmeknek (Ng); 2. tá
masztóoszlop EUég erőjjs lessz-jé a gyám, 
megbírja a tető üt? (Nbe)

gyámfal gyámfal [-at, -ak, -a] fn bol
tozatot tartó fal A gyámfalat izs be kë va
kom (Bsz)

gyámoló gyámló [-t, -k, -ja] fh 1. párt
fogó, gondozó Nem vóut mázs gyámolónk, 
csak a jó u  Isten (Gl); 2. a pótlék a kaptár 
tetején, pótlékos méhkas Tegyéf keretet a 
gyámlóba (Bs)

gyámolít gyámolit [-ok, -ol ~ -sz, -ott] 
ts ige 1. támogat, pártfogol Nem vóut, aki 
gyámolíccsa üköt (R); 2. alátámaszt, gyámot 
tesz alá Ez a fal, ha nem lez gyámolitva, ki fog  
diíni (Nbe)

gyámoltalan gyámölalan mn 1. ügyet
len Firiészéni se tudó, te gyámötalan! (Mf);
2. ügyefogyott, szerencsétlen Jaj, de gyá
mötalan vagy, mi lesz veled? (Bt); 3. védte
len, pártfogó nélkül álló Jaj, azok a szegíny 
gyámoltalan gyermekek! (Tg)

gyámoszlop gyámoszlop [-ot, -ok, -a] fn 
támasztópillér A villonydrugárhoz is kéme 
gyámoszlop (E)

gyanakodik gyanakodik [-ok, -ol — sz, 
-ott], gyanakszik [-ok, -ol, -kodott] tn ige 
vkiről rosszat tesz fel EJn csak űrá gyanak- 
szok hogy ü tette (Mi)

gyanakszik I. gyanakodik 
gyanakvás gyanakvás [-t, -ja] fii bizal

matlan viselkedés Nem tud ílni gyanakvás 
néjkül (Pk)

gyanel gyanel, dzsanl [-ok, -sz, -t] tn ige 
fut, inai Dzsanéjunk, mígnem kísőü(Sz) 

gyanesz gyanesz, dzsánesz isz rajta Mi
kor osztám megláttuk, hogy baj van, gya
nesz, elődre! (E)

gyanít gyanít [-ok, -ol -  -sz, -ott] ts ige 
sejt Én nem izs gyanítottam, hogy ű tud 
rulla (Bt)

gyanta gyanta [~’t, ~’k, ~'ja] fn 1. 
növényi eredetű ragacs, megszilárdulva 
üvegszerű anyag Szivárog a fábul a gyanta 
(Sz); 2. hegedűgyanta Ha nindzs gyanta, 
nem szóul a muzsika (Si); 3. (tréf) ital Kéme 
ety kizs gyanta, hogy job legyen a hangunk (R) 

gyantáros gyantáros mn gyantás Mijen 
gyantáros ez a fal! (Th)

gyantás gyantás mn 1. gyantával bo
rított Gyantás a fennyű kírge (R); 2. gy
antával bekent Méjg gyantás a vonóu (Csp);
3. (tréf) ittas Jó и gyantások vóutak mán (Pf)

gyantáz gyantáz [-ok, -ol, -ott] ts ige 
gyantával beken Gyantázom a vonóut (Nf) 

gyantázik gyantázik [-ok, -ol, -ott] tn ige 
1. gyantát választ ki Gyantázik a szílvafa 
(R); 2. (tréf) iszik, hogy jó kedve legyen Ha 
nem gyantázik, nem tud danolni (Bf)

gyanú gyanú [-t, -ja] fn az a föltevés, 
hogy vki rosszat tett Gyanúba kerűt a 
mester is (Té)

gyanús gyanús mn gyanút keltő Gyanús 
nekem ez a naty sijjeccsíg (Tát)
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gyanúsít gyanúsít [-ok, -ol ~ -sz, -ott] ts 
ige gyanúval illet Engem fo g  lopással gya
núsítani? (Tá)

gyanútlan gyanútlan mn semmi rosszat 
nem sejtő Mink tejjesen gyanútlanok vág
tunk, tisztünk benne (Bk)

gyapjas gyapjas mn 1. gyapjat növesztő 
Szíb gyapjasok a báránykák (Tg); 2. gyap
júra emlékeztető J öjj gyapjas hajad van (V) 

gyapjaslepke gyapjaslepke [~'t, ~'k, 
~je] fn a fákat károsító, szőröstestű lepke; 
Lymantria dispar Mán lompfakadáskor is 
vany gyapjaslepke (Nf)

gyapjú gyapjú, gyapj [-t, -pja, -ja] fh 
1. a juh göndör szőrzete Nyár közepire 
megnöveszti a ju  a gyapjat (Tg); 2. a lenyírt 
gyapjú mint alapanyag Sog gyapjúja van a 
juhászoknak (Fp)

gyapjúanyag gyapjúanyag [-ot, -ok, -ja] fii 
gyapjúszövet Szíb gyapjuanyagot vettem ru
hára (Bf)

gyapjúfonal gyapjúfonál [-at, -ak, -a] fii 
gyapjúból font fonal Gyápjúfonálhoz vástág 
kötößü kê (Br)

gyapjúnyírás gyapjunyirás [-t] a gyapjú 
lenyírása a juhról Gyapjunyirás elő ült ajuho- 
kot me Ifire szűk (Bó)

gyapjúszövet gyapjúszövet [-et, -ek, -je 
~ -e] fh gyapjúfonálból készült szövet A 
gyapjúszövet mindje g drága vóut (Nb)

gyapot gyapot, gyapott [-ot, -ok, -ja] fh 
1. gyapotcserje Nállunk nem terem meg a 
gyapott (Gl); 2. ennek termése mint ipari 
alapanyag Kéjzze! isfosztanag gyapottól (R) 

gyár gyár [-at, -ak, -a -  -ja] fh gépekkel 
működő ipari üzem A gyárba dáugozik (M) 

gyarapít gyarapít, gyarapitt, gyarapjét 
[-ok, -ol ~ -sz, -ott] ts ige 1. vminek a 
nagyságát, mennyiségét növeli Gyarapíti a 
vagyonkáját (Bf); 2. gyűjt Az ügyes állan
dóan gyarapjét (Gy)

gyarapodik gyarapodik, gyarapodik [-ok, 
-ol, -ott] tn ige 1. nagysága, értéke növekszik 
Gyarapodik a vagyona (Ko); 2. fejlődik, nö
vekszik Gyarapodnak a malackák (Gl) 

gyarapul gyár apui [-ok, -sz, -t] tn ige 
fejlődik, növekszik Jog idó'übe szjépen gya
rapul minden (Csf)

gyári gyári mn 1. gyárban dolgozó 
Gyári munkás lettem (B); 2. gyárban ké
szült, onnan származó Jobb a házi vászom, 
mint a gyári: eröüssebb (Ksz)

gyarló gyarlójj mn bűnre hajló, esendő 
Az ember gyarlón (Be)

gyarlóság gyarlóuság [-ot, -a] fn erköl
csi gyöngeség Ijen az emberi gyarlóuság! 
(Gl)

gyárt gyárt [-ok, -ol, -sz, -ott] ts ige 1. 
(iparcikkeket) gyárilag készít Uj száriját 
gyártunk (B); 2. (pejor) nagy mennyiségben 
készít, csinál Gyárti a vicceket (Tg)

gyártás gyártás [-t, -a ~ -ja] fh az a te
vékenység, hogy vmit gyártanak Mekkesztík 
a műtrágya gyártását (Bf)

gyártmány gyártmány [-t, -ok, -a] fh vki- 
nek a készítménye, terméke Ez a cipőü cse 
gyártmány (Bk)

gyász gyász [-t, -a -  -ja] fh 1. hozzátar
tozó halála miatt érzett fájdalom Nagy 
gyázba vannak: mekhalt az apjok (Cs); 2. a 
gyászolás időtartama Nem esküdnek meg, 
mik tart a gyász (Но)

gyászbogár gyázbogár [-t, -ok, -ja] fh 
mindenevő, sötét színű bogár; Tenebrioidae 
A gyázbogár jéccaka mászkál (Gy)Vö: fe
ketebogár

gyászkocsi gyászkocsi [-t, -k, -ja] fh ha
lottaskocsi Gyászkocsin viszik a halottakot 
a temetőübe (He)

gyászmenet gyászmenet [-et, -ek] fii teme
tési menet Tanákosztunk egy gyászmenettel 
(Bt)

gyászmise gyászmise [~’t, ~'k, ~ je] fh 
(vál) halottakért mondott mise Minden esz
tendőjjbe mondatok írté gyászmisét (Ksz) 

gyászol1 gyászöl [-ok, -sz, -t] ts ige (tn 
is) gyászt tart, visel A halottat eggy éjvig 
gyászolik (P) [] Gyászol a körme ’a körme 
alja fekete a piszoktól’ (Mes); Gyászoli a 
koszorút, améken a feje kiszorult ’ok nélkül 
búsul’ (R)

gyászol2 gyászol [-t, -ok, -ja] fh jászol 
Tegyéja jászolba füvet a tehernek (E)

gyászoló gyászolón И , -k, -ja] fn (mn-i 
ign is) aki a halottat gyászolja Sok vóut a teme
tne n a gyászolón (Kd)
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gyasszol gyasszol [-ok, -sz, -t] tn ige 
inai, futva menekül Gyasszoltunk, ahogy 
bírtunk, hogy meg ne fogjon a kerülőÿ  (R) 

gyatra gyatra mn silány, rossz mi
nőségű El jég gyatrán vám felőütözve (Bó) 

gyáva gyáva mn félős természetű A 
gyáva embert nem nízik semmibe (Pf) [] 
Gyáva, mint a nyúl ’nagyon gyáva’ (Tg); A 
gyáva barát rosszabb az ellensjégnéj ’a 
gyáva barát csak kárára van az embernek’ (Fr) 

gyecsak gyecsak félsz, ige, msz gyere 
csak Gyecsak ide, de sebessen (Th)

gyefel gyefel mn egyáltalán, sehogyan sem 
Gyefel nem tut sémit (Asz)

gyehenna gyehenna, gehenna [~’t, ~’k, 
~'ja] fn az örök kárhozat helye, pokol Úgy 
utánna vette magát, hogy a gyehennára is 
titánná ment vóuna (K) 

gyek I gyík
gyékénykas gyékénkás [-t, -ok, -a] fn 

gyékényből font szakajtó, kas Hozott eggy 
gyékénkás sző üllő üt (Nb)

gyékénykosár gyékénkosáor, gyjékjén- 
kosár [-t, -ok, -ja] fn I. szakajtó Hosz ki 
gyíkinkosáort! (Nd); 2. gyékényből font ko
sár A gyjékiénkosárt sok mindenre lehet hasz
nán i (Hl)

gyékénypáka gjékjémpáka [~'t, ~’k, 
~'ja] fn a gyékény bizogányszerű virágzata 
Hosztak a puják eggy öl gyfkjémpájkát (D) 

gyékéy gyéjkéjny, gyéjkjény, gyjékjény, 
gyíkíny, gyékéjny [-t, -ek, -je] fn 1. állóvi
zek buzogányos növénye; Typha Bemászik 
a míj gödörbe gyíkínt szedni (He); 2. ennek 
buzogányszerű termése Gyjékjént tettem a 
nagyvázába (Fra); 3. ennek a levele, mint 
alapanyag A gyjékjénnek valóul lápos hej- 
jen  szokták vágni (Hl); 4. ebből készült ta
karó Melfontálc a gyjékjént a melegágyra 
(D) [] Egy gyékényen árulnak ’jól megértik 
egymást’ (Tb)

gyémánt gyéjmánt [-ot, -ok, -ja] fn 1. a 
szénnek kristályos, kemény módosulata 
Gyémántod bányásznak (H); 2. ennek csi
szolt változata mint drágakő Két kizs gyé
mánt vóut a filbevalóuba (Bf); 3. üvegvágó

alkatrésze Elkopott a gyémánt az űvegvá- 
góuba (Mi)

gyémántlakodalom gyémántlakadalom 
[-Imát, -Írnak, -Ima] fn a házasság 60. évfor
dulója Még megféri a gyémántlakadalmát (Ba) 

gyenge gyenge, genge mn 1. kevés erejű 
Má nem beteg, de még igen genge (T); 2. 
nagyobb terhelést el nem bíró Az a kötél 
genge lessz, ide lánc kéfne (Ts); 3. zsenge, 
fejletlen Még gyenge a máléf nem lehet 
főüzni belőHle (Np); 4. kis erővel ható Jóu 
vóun ety kizs genge szé f (Ksz); 5. erélyte
len Gyengén neveli az anynya ászt a jánt 
(Csp); 6. omlós, porhanyós Mijen gyenge itt 
a talaj, csak uty hullik (Nbe)

gyengécske gyengéjcske, gengjécske mn 
kissé gyenge Még gengjécskéjk ezek a pa- 
lántok, de azjér má űtessük kifele (K.)

gyengéd gyengéd, gengéjd mn szeretet
teljesen kíméletes Soha nincs egy gengét 
szava hozzám (Bf)

gyengédeden gyengéjdeden, gengéde- 
den mn Szíb gengédem meksimogatta (R) 

gyengédség gyengéccsjég, gyengéccsíg 
[-et, -e] fn szeretetből fakadó figyelmesség 
A gyengéccsík szíp tulajdonsága a nő üknek 
(Bf)

gyengéi! gyengéül, gengéll [-ek, -sz, -t] 
ts ige gyengének tart Gengélte még a fijut 
éré a munkára (Bf)

gyengemáié gyengemáléj [-t, -k, -ja] fn 
zsenge kukorica Főüsztüng gyengemáléj! 
(Ti) Vö: gyengetengeri, tejesmáié

gyengepiros gyengepiros, gengepiros 
mn halványpiros Vóut ojan szjeb gyengepi
ros anyag is (Hl)

gyengerózsaszín gyengerózsaszin, gen- 
geróuzsaszin mn halványrózsaszín A kisjá- 
nyoknak a gengerózsaszin a legjobb (Tg) 

gyengeség gyengeség, gyengesjég, gen- 
gesíg [-et, -e] fn 1. az a tulajdonság, hogy 
gyenge Járni se bir a gyengesjéktű (Fa); 2. 
az erély hiánya A nevelízsbe naty hiba a 
gengesíg (Gl)

gyengetengeri gyengetengeri, genge- 
tengeri [-t, -k, -je] fn zsenge kukorica Azok 
a jóu  gengetengerik, amit ot megettünk! (Pk)

161



gyengezöld gyengezőjjd gengezőüd mn 
halványzöld Szjeb gyengezöüd ruha vóut 
rajta (Bs)

gyengít gyengíti, gengít [-ek, -el — sz, 
-ett] ts ige gyengébbé tesz Ez a naty hoüsíg 
izs gengiti az embert (Si)

gyengül gyengüli, gengűl [-ök, -sz, -t] 
ts ige 1. erejéből veszít Naprú napra szem
látomást gengűlök (P); 2. enyhül Gyengüli 
a s z é f  (Np)

gyentel gyentël [-ek, -sz, -t] ts (tn is) ige 
vmit fetrengve, hancúrozva azt szétdúlja 
Égiz délutáon áz áogyagy gyentelik (Br) 

gyentelő gyentelőü [-t, -k, -je] fii heve
rő, sezlon ElMutt à gyermek á gyente
lőÿnn (Br)

gyep gyep [-et, -ek, -je] fti 1. zsenge, 
alacsony fü Hozzatok a kislibáknag gyepet! 
(R); 2. füvei benőtt terület Mennyetek jác- 
cani a gyepre! (E) [] A gyep nője be az ud
varát ’senki ne látogassa, ne járjanak hoz
zá’ (Vr)

gyepágy gyepágy [-at, -ak, -a] fh gyepes 
hely, ahol heverni lehet Lefekszünk a gyep
ágyra pihenni (E)

gyepei gyepéi [-t] ts (tn is) ige (állat) lá
bon álló füvet harapdál Gyepei a tehen a 
sáncparton (T)

gyepeltet gyelpétet [-ek, -elm, -ett] ts 
ige legeltet Gyepëltetëm a kislibát, ojan szíp 
időü van (S)

gyepes gyepes mn gyeppel benőtt Gye
pes az udvarunk (V

gyepesedik gyepesedik [-ett] tn ige be
növi a gyep Gyepesedik a fák  ajja (H)

gyephangya gyephanygya [~'t, ~’k,
~ ’ja] fn gyepben, megművelt talajban nem 
bolyban, csak kisebb fészkekben élő han
gyafaj Ha essőüs iidő közeledik, a gyeph- 
anygya csomójjgba gyűl (T)

gyeplő gyeplôÿ, gyeplű, gyeplii [-t, -k, 
-je] fii két végével a zablához, járomhoz 
erősített szíj v. kötél, amellyel a befogott állatot 
irányítják Erőlis a gyeplű, nem ragad ë a lú 
(Sza)

gyeplőszár gyeplőjjszár, gyelűszár, 
gyeplüszár [-at, -ak, -a] fn a gyeplő két szá
ra Húz meg a gyeplőÿszàrat! (P)

gyeptégla gyeptéjgla [~’t, ~’k, ~’ja] fii 
négyszög alakban kivágott gyepes földda- 
rab Hosztam fe l kéjgy gyeptéjglát a kislibá
nak (Ke)

gyeptörés gyeplörís [-t] fn gyep felszántása 
Gyeptörís utáon tengerit szoktunk á főjidbe 
vetni (Nd)

gyér gyér felszólító ige jöjj Gyér a váló- 
hosz, hogy mossalak meg! (Ng)

gyér gyér, gyéjr mn ritkás Igen gyéren 
kőütt a hagyma, imitt-amott eggy-ety szál (P) 

gyere gyere, gyerünk, gyertek felszólító 
ige 1. jöjj Gyertek vendíksígbe! (Si); 2. isz- 
szerűen: gyerünk, rajta Na gyerünk, gye
rünk, gyorsabban mozogjon a kezetek! (Nb) 

gyerek gyerek [-et, -ek, -e] ín vál, ritka 
1. gyermek: kiskorú személy Gyerek vaty te 
még, nem érted észtét (Or); 2. szülők köz
vetlen utóda Három gyereke van (Fra) [] 
Megnőnek a gyerekek az ágy alatt is 'gyor
san, észrevétlenül megnőnek a gyerekek’ (Tg) 

gyerekágy gyerekágy [-at, -ak, -a] fn 
gyerekeknek való rácsos ágy Csinátattak a 
pújának gyerekágyat (Bt) Vö: kiságy

gyerkember gyerekember [-t, -ek] fn 
nagyon fiatal fiúgyerek Am máig gyerekember, 
nem házasodni való (P)

gyerkőc gyérkőüc [-öt, -ok] fii 1. ser
dülő fiú A gyérkőücök egjész nap a kert alat 
csatangötak (M); 2. kedveske gyermek Ez a 
gyérkőüc sose sír (Nbe)

gyermek gyermek [-et, -ek, -e] fn 1. 
gyerek Jönnek a gyermekek az iskolábú 
(Bá); 2. szülők leszármazottja íl-hal a gyér- 
mekejír (Csl); 3. vmely közösség képviselő
je Éva anyáng gyérmekeji vagyunk (Mi) 

gyermekágy gyérmekágy [-at, -ak, -a] fn 
1. gyerekágy Még mindig a gyérmekágyba 
aszik a kisjány (T); 2. az anya szülés utáni 
állapota, helyzete Nem fekütte ki a gyér
me kágyat, az a baj (Ke)

gyermekágyas gyérmekágyas mn gyer
mekágyat fekvő (nő) Gyérmekágyas asszon 
nem ehet akármit (Tát)

gyermekáldás gyérmekáldás [-t] fn 
gyermek születése, megléte a családban 
Gyermekáldást várnak (M)
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gyermekbolond gyërmegbolond [-ot, -ok] 
fh aki rajong a gyerekekért Ez mindig [jen 
gyërmegbolond vóut (Ts)

gyermekded gyërmegded mn 1. (pejor, 
gúny) gyerkesen naiv Ijen gyërmegded me
séket akar beadni nekem (Bs); 2. kicsi, gye
rekes A méjg ojan gyërmegdedjánka (H)

gyermekes gyermekes mn akinek gyere
ke van Ez a hëj a gyermekes anyáknak van 
(Csn)

gyermekész gyermekéjsz fn gyermek
korra jellemző észjárás Gyermekéjsz min
dent ëhisz (Ti)

gyermekfej gyërmekfej [-et, -ek] fn a 
gyermek feje Ojan káposztájim vám, mint 
eggy-egy gyërmekjëj (Tá)

gyermekfővel gyér me kfd the I hsz gyer
meki ésszel Gyërmekfôüvel asz hittem, hogy 
a rádijóuba ül valaki, aki beszíl (T)

gyermeki gyërmeki mn 1. gyermekekre 
jellemző A csak a gyërmeki oktalansáktu! 
van (Bó); 2. gyermek részéről a szülő iránt 
megnyilvánuló Lassan kivész a gyërmeki 
szeretet (Tá)

gyermekkocsi gyermekkocsi [-t, -k, -ja] 
fh kisgyermekeknek tologatásra való kocsi 
A kiskutyát tologatik a puják a gyërmekkoc- 
siba (Csl)

gyermekkor gyermekkor [-t, -a] fn a 
gyermekség ideje Nehéz gyermekkorom 
vóut (Tá)

gyermekkórház gyermekkóurház [-at, 
-ak, -a] fii gyermekeket gyógyító kórház 
Beutaták a kicsit a gyérmekkóurházba (Bf) 

gyermekláncfű gyermekláncfű [-vet, 
-vek, -ve] fn pitypang A gyërmek/àncfü te- 
jája keserű, mint a mjéreg (J)

gyermeklány gérmekjány [-t, -ok, -a] fn 
serdületlen lány Még gyérmekjányok vau
lting, de má jártunk a bálba (Si)

gyermeknevelés gyërmekneveléjs, gyer- 
mekneveljés, gyërmeknevelis [-t] fii a gyer
mekek szellemi, erkölcsi fejlődésének tuda
tos irányítása A gyërmekneveljés nemcsak 
az iskola dáuga (Np)

gyermekorvos gyermekorvos, gyërmek- 
örvas [-t, -ok, -a ~ -ja] fn gyermek szakor

vosa A körzeti kójjrháznak is van gyërme- 
körvassa (Csl)

gyermekosztály gyërmekosztàj [-t, -ok, 
-a] fh egészségügyi intézményekben a gye
rekekkel foglalkozó osztály A gyërmekosztàjt 
mot nem lehet látogatni a járvány mijatt ( J) 

gyermekruha gyërmekruha, gyërmëk- 
ruha [~’t, ~’k, ~’ja] fh gyermekeknek való 
ruha A bóudba sok szíb divatozs gyërmëkru- 
ha van (Bú)

gyermektartás gyërmektartâs [-t] fn 
gyermek után fizetendő tartásdíj Mindjég 
rendesen fizeti a gyërmektârtâst (V)

gyermektelen gyermektelen mn akinek 
nincs gyermek Gyermektelen családba ké
vés az öröm (T)

gyermektelenadó gyërmektelenadôu 
[-t] fn gyermektel en ségi adó N állunk a 
munkahëjen hármam fizetneg gyërmektelen- 
adóut (Csp) Vö: aliment

gyertya gyërtya, gyertya [~'t, ~'k, - ja ]  
fn 1. olvadó anyagból készült, rúd alakú, 
kanóccal égő világító eszköz Mos mán csag 
divadbul ígetik a gyertyát (Bf); 2. gyújtó- 
gyertya Új gyertya kë a motorba (Bcs); 3. 
(sp) a labdának függőlegesen a magasba rú
gása Megint rúgott egy gyërtyàl (Mi) [] Ki
állít! a gyertyája ‘meghalt’ (F)

gyertyán gyertyán [-t, -ok, -ja] fn 1. fű
szeres levelű, makktermésű erdei fa; Carpi- 
nus A gyertyánnak világos a törzse (Té); 2. 
ennek nehéz, fehér faanyaga Gyertyánnal 
tüzelnek (Té)

gyertyánfa gyertyámfa [~’t, ~'k, ~ ja] fh 
gyertyán Kivákták a nagy gyertyámfát (Hl) 

gyertyaszál gyërtyaszàl [-at, -ak, -ja] fh 
egy szál gyertya Úgy ász, mint a gyërtya- 
szál, csak íppen nem világító (Csl)

gyertyaszentelő gyërtyaszentelâü [-t] fn 
(rég) katolikus ünnep, február 2. Gyertya
szentelőükor lesz három esztendő üs (Tg) [] 
Ha fénylik gyertyaszentellőü, az izjéket 
vedd elő ’ha gyertyaszentelő napján süt a 
nap, akkor készülj a hosszú télre’ (Fra); Ha 
fjénylik gyertyaszentelöß egy uj telet híj előü, 
ragyognak a csillagok jönnek ám méjg naty fa 
gyok'vei (Np)
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gyertyatartó gyërtyatartôu [-t, -к, -ja] fii 
gyertyaszál rögzítésére való állványszerű 
tartó Van két szíb bronz gyërtyatartóun к (Ksz) 

gyertyavilág gyértyavilág [-ot] gyertya
fény Gyérlyavilág mellett is vártunk (Mu) 

gyertyázik gyërtyâzik [-ok, -ol, -ott] tn 
ige (sp) a labdát függőlegesen a magasba 
rúgja Migy gyërtyàzô, passzöd a labdát! (Sz) 

gyérül gyérül [-t] tn ige gyérré válik 
Neked is gyéjrül a hajad (Rf) 

gyesznó 1. disznó
gyetszád gyetszád [-ot, -ok, -ja] fn (új) 

óvoda Elvitte a gyërmeket a gyetszádba (Th) 
gyetyamártó gyértyamártóu [-t, -k, -ja] 

fii gyertyakészítő Rígem vó{Jt itt egy gyér
tyamártóu is (Sz)

gyi gyi, gyű isz (ló nógatására való szó) 
Gyi, Szedres! Gyű ne! (Gl) 

gyidrány 1. gyidrány 
gyidu gyidu [-t, -k, -ja] fn 1. öregember 

A gyidu má nem bír dógozni (T); 2. nagyapa 
A gyiduvá ment ë sétáni (Ts)

gyík gyík, gyik, gyéjk, gyjék [-ot, -ok, 
-ja] fn hosszú farkú, pikkelyes testű, rovare
vő hüllő; Lacertilia/1 kér be láttam egy gyjé- 
kot (Fr)

gyíkfű gyíkfű, gyikfii, gyéjkfii, gyjékfü 
[-vet, -vek, -ve] fn ibolyás virágú ajakos nö
vény; Prunelle A ritkás érdéi iig be sok a 
gyikfü (Но)

gyíktojás gyíktojás, gyiktojás, gyéjkto- 
jás, gyjéktojás [-t, -ok] fn a gyík tojása A 
viszpárton láttam ety fjészeg gyjéktojást (Fra) 

gyíktojáspaszuj gyíktojáspaszúj [-t, 
-ok, -a] fn apró, gömbölyű, fehér babfajta 
Le ké szaggatni észt a gyíktojáspaszújt, mig 
nem kész kapcsílni (T)

gyilkol gyilkol [-ok, -sz, -t] ts (tn is) ige
I. (embert fegyverrel) szándékosan öl Gyí- 
lötak, fosztogattak a katonák (Cse); 2. üt- 
ver Gyílkoli a szomszíd a felesígit megint (R)

gyilkos gyilkos mn és fh I. mn 1. aki gyil
kolt Összezárták a börtömbe egy gyilkos 
bandával (Tg); 2. gyilkolásra irányuló Nem 
gyilkos számdjékká jöttem  (Np); 3. halált 
hozó Ted le ászt a gyílkosz szerszámot! (G);
II. fn aki gyilkosságot követett el Mektaná- 
ták a gyílkossát is (Ksz)
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gyilkosgomba gyílkozsgomba [~’t, ~’k, 
~’ja] fh gyilkos galóca Vigyáz, ne szegy 
gyílkosgalócát! (Bt)

gyimbor gyimbör [-t, -ok, -ja] fh fehér 
fagyöngy; Viscum album Tűdőüvírzís ellen 
jó u  a gyimbör (Kd)

gyimgyom gyimgyom [-ot, -ok] fn min
denféle gyom Nem győüzöm kihuzigáni észt 
a soggyimgyomot aféiüclbül (Csl)

gyógyász gyóugyász [-t, -ok, -a] fn (ritk) 
Evvel a csúnya sebbé gyóugyászhosz ké 
menni (Té)

gyógyfürdő gyáutyfürdéiii, gyóutyfire- 
déiü, gyóutyjiridőü [-t, -k, -je] fn (vál) 
gyógyvizű fürdőhely Gyóutyfiredőübe kűtte 
az orvas (Ke)

gyógyít gyóugyít, gyóygyitt, gyóugyiét 
[-ok, -ol -  -sz, -ott] ts ige 'l. egészségessé 
igyekszik tenni Hány orvazs gyóugyjétotta 
má, mékse futták kigyóugyjétni (Bs); 2. gyó- 
gyhatást fejt ki A cintóurij sok mindeny 
gyóggyít (Mi)

gyógy íttat gyóugyíttat, gyó úgy Utat,
gyóugyjéttat ts ige gyógykezeltet Gyóugyit- 
tati a tüdőübaját (Ng)

gyógyszer gyóutyszér, gyóutyszér [-t, 
-ek, -e] fh (vál) orvosság Felírtak neki is 
ecs csomóu gyóutyszér! (Bú)

gyógyul gyóugyúl, gyóugyull [-ok, -sz, 
-t] tn ige egészsége helyreáll Szemlátomást 
gyóugyull a lábom ettül a kenőücstű (Bt) 

gyohogy gyohogy [-ot, -ok, -ja] fn (új) 
kátrány Gyohoggyá kentjég be az oszlopot, 
hogy ne romöjon (Csf)

gyolcs gyóucs [-ot, -ok, -a] fn finom fe
hér vászon Nem lehet mos semmi pjénzjér 
gyópcsot kapni (Fp)

gyolcsing gyóucsing [-et, -ek, -e] fh 
gyolcsból varrott ing Vöratot magának haláliá
ra egy gyóucsinget (Tá)

gyolcslepedő gyóucslepedőji [-t, -k, -je] 
fh gyolcsból készült lepedő Gyóucslepedőü/é 
is vám váty hä (Nd)

gyom gyom [-ot, -ok, -ja] fh dudva Enyom
ta a palántot a sog gyom (Bsz)

gyomlál gyomlál, gyomlált [-ok, -sz, -t] 
ts (tn is) ige haszonnövénnyel beültetett



területet a gyomtól megtisztít Gyomlállom a 
zöüccsiget (Kd)

gyomláló gyomlálóp gyomlállóu [-t, -k, 
-ja] fn (mn-i ign is) rövid fanyelű keskeny, 
lapos vaseszköz, amellyel gyomláláskor a 
talajt lazítják v. a gyom gyökerét elvágják 
Gyomlálóu nékü nem tudót kihúzni a múr- 
kójjt, mer beszakad (Bat)

gyomlálódeszka gyomlálóüdeszka [~'t, 
~’k, ~'ja] fn a nagy melegágy rámáján ke- 
resztbetett deszka, amelyről a gyomlálást 
végzik A gyomlállóudeszkának erőüsnek ke 
lenni (Tk)

gyomor gyomor [-mrot, -mrok, -mra] 
fn 1. a tápcsatorna kiöblösödő része (1res a 
gyomra (M); 2. ennek kiöblösödése a tör
zsön Húz be a gyomrod! (Mu) [] Ájul a 
gyomra ’nagyon éhes’ (R); Nagy gyomrot 
rak ’jóllakik’ (Tg); Nem veszi be a gyomra 
’nem egyezik a természetével’ (Tát); Gyo
mor kel hozzá ’undorító dolog’ (Sz); Kava
rog a gyomra, mint Borcsa néninek a bom
bázásiül ’nem tetszik neki valami’ (Sz) 

gyomorbaj gyomörbaj [-t, -ok, -a] fii a 
gyomornak vmilyen betegsége Gyomorbajt 
fogó kapni a száraszkosztú (Kd)

gyomorbajos gyomorbajos mn gyomor
bajban szenvedő Akinek az a gyomorbajos 
ura vóut? (M)

gyomorbeteg gyomörbeteg mn és fn 
gyomorbajban szenvedő (személy) A gyo
mörbeteg nem ehet akármit (Kg)

gyomorcsepp gyomörcsepp [-et, -ek, 
-je] fn gyomorfájás ellen cseppekben hasz
nált orvosság Neked vóut valami jóugyomör- 
csepped? (Ng)

gyomorégés gyomorégéjs, gyomorjé- 
gjés, gyomorígís [-t] fn savtúltengés miatti 
maró érzés a gyomorban Gyomorígísem van 
a tejeskávétul (P) Vö: zaha

gyomorfájás gyomorfájás [-t, -ok, -a] 
fn fájdalomérzés a gyomorban Megjön rá
jö tt gyomorfájás (M)

gyomorfekély gyomörfekéj, gyomörjekíj, 
gyomötfekej [-t, -ek, -e] fn a gyomor nyálka
hártyájának fekélye Gyomörfekéjre operál
ták (Ke) Vö: gyomörseb

gyomorgörcs gyomörgorcs [-öt, -ök, -e] 
fii görcsös fájdalom a gyomorban Ekápott à 
gyomörgorcs (Nd)

gyomormosás gyomörmosás [-t] fn a 
gyomor szondás kiöblítése (jyomörmosást 
csinátak neki, mikor mírget ivott (Kd)

gyomorrák gyomörrák [-ot, -ja] fn rák 
a gyomorban Ëvitte a gyomörrák (M)

gyomorrontás gyomörromtás [-t, -a] 
fn (vál) sok v. romlott táplálék okozta he
veny gyomorhurut Ettül gyomörrontást le
het kapni (Csn)

gyomorsav gyomörsav [-at, -a] fn 1. a 
gyomornedv (sósavtartalmú) alkotórésze 
Alig van gyomorsava (Be); 2. gyomorsav- 
túltengés Gyomörsavam van (Mu)

gyomorseb gyomörseb [-et, -ek, -e] fn 
gyomorfekély Megoperáták gyomorsebre (Kd) 

gyomorsüllyedés gyomörsüjjedjés, gyo- 
mörsüjjedís, gyomörsűjedís, gyomörsijedís, 
gyomörsijjedís [-t, -e] fn a gyomornak a 
rendesnél mélyebb elhelyezkedése mint be
tegség Gyomorsijjedéjse vóut (Té)

gyomorszáj gyomorszáj [-at, gyomrom 
szája, gyomrod szája, gyomorszája] fn a 
gyomor felső nyílása ill. az előtte levő has
fal A gyomrom száján írt az ütís (Kg)

gyomos gyomos mn (vál) gyommal be
nőtt Igény gyomos az ü te tett hagyma (Csn) 

gyomros gyomros mn akinek erősen ki
domborodik a gyomra Nem szíp, ha a le- 
giny ijen gyomros (Pk)

gyomroz gyomroz [-ok, -ol, -ott] ts ige 
vkinek a hasát dögönyözi Egymázs gyomro- 
zik (Tg)

gyónás gyóunás [-t, -a ~ -ja] fn 1. az a 
cselekvés, hogy vki gyón Gyóunáskor le ke 
térgyepelni (Ng); 2. a gyónás mint szertar
tás A reformátusoknál nindzs gyóunás (Si) 
Vö: gyovanás

gyónik gyóunik [-ok, -sz, -t] tn (és ts) 
ige (vall) (kát. v. gör. kel.) papnak megvált
ja bűneit Aki nem gyótjnik, nem áldoszhat 
(Gl) Vö: gyovan

gyóntat gyóuntat [-ok, -ol -  -sz, -ott] ts 
ige (kát. v. gör. kel. pap) vkinek a gyónását 
hallgatja Kisőüestig gyóuntatott a pap (Gl) Vö: 
gyovantat
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gyóntatószék gyógntatóuszájk [-et, -ek, 
-e] fii az a templomi fülke, amelyben a 
gyóntató pap ül A gyóuntatóuszéjgbe külön 
fülke van a gyomornak is (Tg)

gyopár gyopár [-t, -ok, -ja] fh sziklás 
hegyeken honos, fehér szőrrel fedett fészkes 
virágú növény; Leontopodium alpinum Fel
másztunk a sziklára gyopárt keresni (Té) 

gyor I. gyúr
gyors gyors mn 1. sebes Itt élig gyors a 

fo jó  sodra (Tg); 2. rövid időt igénylő Hoz 
gyorsan vizet! (Mf); 3. szapora Gyorsan ver 
a szive (Bcs) [] Gyorsan já r  a keze ’1. 
ügyes; 2. hamar üt’ (V); Gyorskezű ’ügyes, 
dolgos’ (Tg)

gyorsaság gyorsaság, gyorsasság [-ot, 
-a] fn 1. gyors mozgás Szalaggyatog györ- 
sassággal apátokír (Ko); 2. sebesség Ojan 
gyorsasággal ment a vonat, hoty séjnkit se 
ismertem meg benne (T)

gyorsfénykép györsfénykéjp, györs- 
fiénykiép, györsfenykip [-at, -ek, -e] fn rövid 
idő alatt alkészülő fénykép Igazolványra 
györsfenykip is jóu  (Ko) Vö: hirtelenfény
kép

gyorsfőző györsfőQzőü [-t, -k, -je] & 1. 
petróleumföző, gyorsforraló A györsfőü- 
zöün etykettöüre fő ü l a viz (Gy); 2. rezsó 
Kapcsod be a györsföitöjjt a teja alatt! (Cső) 

gyorsigyekező györsigyekezőü [-t, -k, 
-je] fn (tréf) kasza Feni a györsigyeke- 
zőjjjjét (P)

gyorsít gyorsít, györsitt, gyorsjet [-ok, 
-ol ~ -sz, -ott] ts ige gyorsabbá tesz Györ- 
síccsátok az iramot, hé! (Ge)

gyorstüzelő gyorstüzelőQ mn 1. (kát) 
gyorsan ismétlődő tüzelésre alkalmas lőfegy
ver Gyorstüzelőii puskát kapott a jóirőür 
(Np); 2. (tréf) nadrág: gumis gyereknadrág 
Te méjg gyorstüzelője nadrágba jártá, mi
kor jém mát a jányokat fogdostam (Np) 

gyorsul gyorsul, gyorsul! [-t] tn ige fokoza
tosan gyorsabbá válik Má gyorsát a vonat, mi
korfelugrottam rá (Sz)

gyorsvonat gyorsvonat [-ot, -ok, -a] fn 
rövid menetidejű távolsági személyvonat A 
gyorsvonat nem ál meg mindenütt (Cse)

gyorsszorító györsszoritóp [-t, -k, -ja] fn 
csavarszorító Inkáb györsszoritójjvá d o b o 
zok (Tk)

gyovan gyovan [-ok, -sz, -t] tn (ts is) ige 
(rég) gyón Mikör gyovantál utóujára? (R) 

gyovanás gyovanás [-t, -a] fh (rég) gyó
nás Gyovanás nékül hát meg (Si)

gyovantat gyovantat [-ok, -ol, -ott] ts ige 
gyóntat Dílután ötkor gyovantat a pap (Sz) 

gyökér gyökér, gyökér, [-keret, -kerek, 
-kere], gyű kér, gyükéjr [-kret, -krek, -kri -  
-kre], gyükör [-kröt, -krök, -kri] fh 1. nö
vénynek a földben szerteágazó része Vi
gyázz, a gyökerit el ne vágd (Kd); 2. fog, 
haj, tyúkszem töve [jen hosszú gyükri vóut 
a fogamnak (Ksz)

gyökérdugvány gyökérdugvány [-t, -ok, 
-a] fh a gyökér végéről dugványnak levá
gott 25-30 cm hosszú talpgyökér A gyökér- 
dugvánt kora tavasszá ke elűtetni (Pf)

gyökeredzik gyökeredzik, gyükredzik 
[-ett], gyükrödzik [-ött] tn ige 1. (növény) 
gyökerével vhol van, ott helyezkedik el Ez 
a fa  mjéjjen gyökeredzik (Hl); 2. gyökere nő 
Betettem a vízbe eggy oUjándersárjad, de 
méjg nem gyükrödzik (Pk)

gyökeres gyökeres, gyükres, gyiikrös mn 
aminek gyökere van Jóu gyükrös palántok, be 
fognakfoganni (Si)

gyökeresedik gyökeresedik, gyükresedik 
[-ett], gyükrösödik [-ött] tn ige gyökeret 
ereszt, növeszt Abbú látót, hogy gyükrösö
dik a csemete, hoty kész szjépen hajtani a 
rügyeji (Ko)

gyökereztet gyökeresztel [-ek, -el, -ett] 
ts ige növényi sarjat úgy kezel, hogy gyöke
ret eresszen Vízbe gyökeresztetem a májva
sár jakot (Mi)

gyökérgolyva gyökérgöjva, gyükörgöj- 
va [~’t, ~’k, - ja ]  fh sejtburjánzás előidézte 
dudorok a gyökéren mint növénybetegség A 
májván isz szakot lenni gyükörgöjva (Pk) 

gyökérkefe gyökérkefe, gyükörkefe [~’t, 
~'k, ~’je] fn gyökérből kötött súrolókefe 
Gyükörkefévé keletet mosni a pokróucot, 
ojan koszos vóut (Kg)
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gyökérpenész gyökéjrpenfész, gyökerpe- 
néjsz, gyökerpenyjész [-t] fn a szőlő gyökeré
nek gombás megbetegedése; rosellina neca- 
trix A gyökérpenéjsz kipuszlitott ety sör 
sző üllőül (Csp)

gyökérsarj gyökéjrsárj, gyökérsarj, 
gyükörsárj [-at, -ak, -a] fn a fa gyökérzeté
ből kinövő hajtás A metyfa ajja teli van 
gyükörsarjjá (Но)

gyökértetű gyökéjrlelii, gyiikörtetű [-t, 
-tetvek] fn a gyökereken megteleedő kárte
vő A gyökéjrtetü ellen csak a segít, ha mek- 
semmisiccsüka töveket (Fp) 

győl 1. gyűl
gyömöcköl gyömöcköl [-ök, -sz, -t] ts 

ige 1. dögönyöz, gömöcköl Ne gyömöcköj- 
jítek ászt a dunnát! (Ко); 2. bunyóz Miggy 
gyömöckölöd ászt. a púját (I); 3. gyömöszöl 
Híjába gyömöckölöd, nem fog  bejéjrni a 
bőröndbe (Sz)

gyömőcs I. gyümölcs 
gyömörtös gyömörtös mn gyűrött Min

djég gyömörtös vópt a kabáttya (Dr)
gyömöszöl gyömöszöl, dzsömöszol [-ök, 

-sz, -t] ts ige szűk helyre rendetlenül be
nyomkod Ide dzsömöszöltem a szennyest a 
kisládába (K)

gyön gyön, gyövök, gyössz, gyött; gyün, 
gyiivök, gyíísz, gyiitt tn ige jön Ük izs gyiinnek 
velünk (G)

gyöngy gyönygy [-öt, -ök, -e] fn 1. fel
fűzhető, apró üveggolyócskák Gyönygyök 
vóutak a pártáján (Ко); 2. gyöngysor 
Gyönygy öt tett a nyakába (Fra); 3. (ked- 
vesk) gyöngyöm (megszólítás) Gyér ide, 
gyönygyöm! (Tg)

gyöngycske gyönygyöcske [~’t, ~’k, 
—je] fn nadálytő A gyermekek felfüdzik a 
gyönygyöcske virágját cérnára (Tg) Vö: 
korsócska

gyöngyfüzér gyönytyfiiddzír [-t, -ek, 
-je] fn felfűzött gyöngyökből álló ékszer 
Gyönytyfüdzír van a nyakába (Si)

gyöngyház gyönytyház [-at] fn kagy
lóhéj szivárványos fényű belső rétege mint 
anyag Gyönytyház gombok vóutak a firfiin- 
geken (Ksz)

gyöngyibéka gyönygyibika [~’t, ~’k, 
—’ja] fn varangy Amott ugrá egy gyönygyi- 
bíka, de csúnya (S)

gyöngyike gyönygyike [ ’t, ~’k, ~je] fh 
1. kék v. lila virágzatú, kora tavasszal nyíló 
egyszikű hagymás növény; Muscar Szettem 
iboját meg gyönygyikét (Sz); 2. gyöngyvirág 
A gyönygyikének van a legjop szaga (Bt)

gyöngykaláris gyöntykaláris [-t, -ok, 
-a] fn (rég) gyöngyös nyakék Gyönytykalá- 
ris vóut a nyakába (Ко)

gyöngykoszorú gyönytykoszoru, gyönyty- 
koszoróu [-t, -k, -ja] fh menyasszonyi fejék 
A slájer hozzá vóut várva a gyönytykoszo- 
róuhoz (V)

gyöngykő gyöntykőü [-követ, -kövek, 
-köve] fii a trachit egyik változata Gyönyty- 
kövecs csak az óudalára tegye a Uépcsöü- 
nek (Nbe)

gyöngyös gyönygyös mn gyöngyökkel 
díszített A vő0Jnyeknek is csináltag gyöny- 
gyözs bokrétát (Kd)

gyöngypamut gyöntypamut [-ot, -ok, 
-ja] fn gyöngyfonál Szeb várna, ha gyönty- 
pamutlal várna kivárva (CsI)

gyöngystáb gyöntystáb [-ot, -ok, -ja] fn 
különböző díszítmények készítésére alkal
mas háromkéses gyalu Ügyesen dóugozik a 
gyöntystábbá (Vs)

gyöngyszem gyöntyszem [-et, -ek, -e] fn 
egy szem gyöngy Csillog a hármat a virá
gon, mint a gyönytyszemek (Be)

gyöngyszőlő gyönytyszőpllőü [-t, -k, -je] 
fn korán érő fehér szőlőfajta Korám megíé- 
rett a gyönytyszőüllöp (Mf)

gyöngytyúk gyönytyuk [-ot, -ok, -ja] fn 
fehéren pettyezett tollú fácánféle háziszár
nyas; Numida meleagris Nígy gyönytyukunk 
van (Pk)

gyöngyvirág gyönygyvúrág [-ot, -ok, 
-ja] fn fehér fürtös, illatos virágú erdei nö
vény; Convallaris maialis Igen szeretem a 
gyönygyvirák szagát (Csn)

gyönyörködik gyönyörködik [-ök, -öl -  
-sz, -ött] tn ige nagy tetszéssel szemlél Uty 
tudoggyönyörködni a sok sztp virágogba! (Bt)
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gyönyörű gyönyörű, gyönyörű I. mn 
nagyon szép Gyönyörű az időü (Or); II. fii 
kedveskedő megszólítás Hova mígy, 
gyönyörűm? (CsI)

gyönyörűség gyönyörüséjg, gyönyö
rűség, gyönyörűsíg [-et, -e] fn 1. rendkívüli 
tetszés, élvezet Ojan szíp a vetís, hogy gyönyö
rűsíg ránízni (Bf); 2. kedveskedő megszólítás 
Gyere, gyönyörűségem, ide hozzám! (Fra) 

gyönyörűséges gyönyörűséjges, gyö
nyörűséges, gyönyörűsíges mn különösen 
gyönyörű Ojany gyönyörűsíges fírhangot 
még nem láttatok! (Sí)

gyönyörűszép gyönyörííszíp, gyönyörű- 
szép  mn különlegesen gyönyörű Gyönyörű- 
siégezs gyönyörűsziép menyasszonyom vájyt 
(Np)

gyöpül gyöpíil [-ök, -sz, -t] ts ige gyom
lál Mozs gyöpűllöm a hagymát (Be) 

gyöszö 1. gyüszü
gyötör gyötör [-trök, -sz, -t] ts ige tartó

san bánt, kínoz vkit Ojan fűfájázs gyötri, 
hogy nem tut hova lenni (P)

gyötrelem gyötrelem [-lmet, -Írnek, -Íme] 
fh kínzó leki fájdalom A szerelem nagy gyöt
relem (H)

gyötrelmes gyötrelmes mn gyötrelmet 
okozó Ki tuggya az ény gyötrelmes Hete
met? (Pk)

gyötrődés gyötrő üdjés, gyötrő üdís [-t, 
-e] fh gyötrelmérzet Megőüszitelte a sog 
gyötrő üdjés (Ba)

gyötrődik gyötrőüdiк [-ök, -öl -  -sz, 
-ött] tn ige gyötrelmet érez Sokat szemlel
tem, sokagy györtőültem én (P)

győz gyűjt [-ök, -öl, -ött] tn (és ts) ige 
1. küzdelemben az ellenfélnél erősebbnek 
bizonyul A versenyben a mi brigádung 
győüzött (Bk); 2. ts huzamosabban képes 
csinálni Nem győjjzöm eleget mondani neki, 
hogy ne igyon (F); 3. ts -i: vmivel: van 
annyija, hogy mindig elegendő Nem gyöjj- 
zöm pelenkává észt a púját (K)

győzelem győjtelem [-lmet, -írnek, -íme] 
fh az ellenfélen való felülkerekedés Mék 
csapaté lessz a győjtelem? (Rf)

győzhetetlen gyöjjazhetetlen mn amit 
képtelenség teljesíteni Annyi dóugom van, 
hogy gyôÿszhetetlen (P)

győztes győüsztes mn és fh győz A 
gyôÿsztes csapad díjat kapott (Ts)

gyufa gyufa [~'t, ~’k, ~’ja] fh gyúlékony 
anyaggal a végén bevont, dörzsölésre gyul
ladó pálcika Aggy ety katuja gyufát (Sze)

gyufáskatulya gyufáskatuja [~’t, ~'k, 
—’ja] fn gyufásdoboz Lekopott a míreg a 
gyufáskatujárul (T)

gyufaszál gyufaszál [-at, -ak, -a] fh egy 
szál gyufa Az napokig egy gyufaszálat odáb 
nem tesz (Vr)

gyugál gyugád [-ok, -sz, -] ts ige gyom
lál Oílig à hàgymàâogyàgy gyugáotám (Br) 

gyújt gyűjt, gyűl [-ok, -ol ~ -sz, -ott] ts 
ige 1. előidézi, hogy vmi meggyulladjon 
Várjá, gyútog gyertyát (Bf); 2. vkire ~ vmit 
Rájog gyútotta házat (Tát); 3. tn rágyújt 
vmire Pipára gyútott (Ksz); 4. (villamos 
fényforrást) izzásba hoz Gyúcs villonyt, 
nem Iátok (Csl); 5. motort elindít Jösztök 
mán, gyúthatom a motort? (Ko); 6. tn dalra 

dalolni kezd Gyúccsunk rá egy jóu  nóutára 
(Si)

gyújtó gyújtójj gyűlő и [-t, -k, -ja] fh 
(mn-i ign is) öngyújtó Elkopott a kova a 
gyútóumba (Pk)

gyújtogat gyújtogat, gyútogat. gyútagat 
[-ok, -ol — sz, -ott] ts ige 1. többször gyújt 
Migy gyutogatod ászt a sog gyufát! (Bk); 2. 
(tn is) szándékosan tüzeket idéz elő Sorra 
gyútogatta a pajtákat (Kd)

gyújtógránát gyújtóugránát, gyútóugrá- 
nát [-ot, -ok, -ja] fn célpont felgyújtására 
használt gránát Gyújtóugránáttú gyűlt meg 
a csűr (Hl)

gyújtós gyújtóus, gyútóus [-t, -ok, -a] fn 
tűz gyújtására való, könnyen gyúló aprófa 
Vágót fát, még a gyútóust is ëkjészitette (K) 

gyújtószeg gyújtóyszeg, gyútóuszeg [-et, 
-ek, -e] fh ütőszeg Nem vóut jó u  a gyútóu
szeg, nem sût ê a puska (Csf)

gyújtovány gyútovány [-t, -ok, -ja] fh 
gyújtovány; Linaria A gyútovány hasme- 
njéstű jóu  (Но) Vö.: tátogó
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gyújtovány gyútovány [-t, -ok, -ja] fh 
gyújtovány; Linaria A gyútovány hasme- 
njéstű jóu (Но) Vö.: tátogó

gyújtózsinór gyújtóuzsinóur, gyútóicsi- 
nóui■ [-t, -ok, -ja] fn lőporral bélelt zsinór 
robbantóanyag gyújtására Elázott a gyútójj- 
zsinóur (Mf)

gyűl gyűl [-ok, -sz, -t] tn ige 1. égni, vi
lágítani kezd Nem gyűl a gyufa, nyirkos 
(Ко); 2. -  vmire: heves érzelem támad ben
ne Haragra gyút akkor az öreg (Mf)

gyúlékony gyúlékony, gyuljékony, gyu- 
líkony mn könnyen gyulladó Gyúlíkony 
anyagot nem jó u  a pádon tártani (Csl)

gyűlik gyűlik, gyunlik [-ott] tn ige gyullad 
Nehezen gyunlik a tűz (Во)

gyullad gyullad, gyulád [-t] tn ige 1. ég
ni kezd Nem gyulád ez a tűz, híjába fújom  
(A); 2. (testrész, seb) gyulladásba jön 
Erőüssen gyulád a lábom szára, ni, tiszta ve
res (Ksz)

gyulladás gyulladás, gyuladás [-t] fn 
vörös, duzzadással járó fertőzéses folyamat 
Gyulladázsba van az innyem (M) 

gyunlik I gyűlik
gyúr gyúr, gyuor [-ok, -sz, -t] ts ige 1. 

tésztát gyúr Mindik három leve! tisztát gyú
rok (P); 2. nyomkod, dögönyöz Gyúrja a 
hátam a csep lábával az onokám (Ki); 3. 
képlékeny anyagot tömörebbé formál Méjg 
gyuorom ety kicsit a tjésztát (Dr); 4. rábe
szél, rábír vkit vmire Egjéssz estém csag 
gyuorta, méjkse vöt ki belő0 le ety szóijt se (Dr) 

gyúrás gyúrás [-t, -ja] fh a gyúr ige 
cselekvése A gyúráshoz is éfrteni ke (Tá) 

gyúrásnyi gyurásnyi mn egyszeri gyú
rásra elegendő Csak egy gyurásnyi lisztem 
maratt (Bó)

gyúrnivaló gyúrnivalóu [-t, -ja] fn gyú
ráshoz használt finomliszt A malomba ment 
az ura, mer éfogyott a gyurnivalóuja (Bf) 

gyúródeszka gyuróudeszka, gyuróu
deszka [~'t, ~'k, ~ ja ] fh tészta gyúrására, 
nyújtására szolgáló gyalult deszkatábla 
Tedd az asztára a gyúróudeszkát! (Bú) 

gyúródik gyuróudik [-ott] tn ige 1. gyú
rásnak enged Jobbany gyuróudik a tiszta, 
ha jó u  tojásos (Pk); 2. gyúrásra sor kerül

Fog gyuróudni, vacs csak haluskát szagga- 
tung bele? \csl)

gyúrótábla gyuróutábla [~'t, ~'k, ~ ja] 
fh gyúródeszka Addig nyúzsd a tisztát, míg 
leír a gyúróutáblárú (S)

gyúróteknő gyúróutekenőü, gyuróus- 
teknőü [-t, -k, -je] fn kis fateknő, amiben 
tésztát gyúrnak Asztalom a gyuróusteke- 
nőüt, hoty szjá  ne száraggyon (Rf)

gyutacs gyutacsa [-ot, -ok, -ja] fn ütés
re, hőhatásra érzékeny gyújtóanyaggal töl
tött hüvely Kiszeretík az aknákul a gyuta
csot (T)

gyútogatás gyútogatás, gyújtogatás [-t] 
fh tűzeset szándékos okozása Gyútogatásír 
csurmába viszik (Ke)

gyű l. gyí
gyűjt gyűjt, gyűt [-ök, -öl ~ -sz, -ött] ts 

ige 1. egy helyre hord Az ürge gyűt magá
nak elesjéget téjlUére (Th); 2. egyenként 
megszerez Levelező ülapokogy gyűlök (Sza); 
3. igyekszik megszerezni Házra gyűrnek má 
mijóutta! (Ng); 4. adományokat összeszed 
Gyütöttek az árviszkárosútaknak (Tk)

gyűjtés gyűjtéjs, gyűtjés, gyűtís [-t, -e] 
fn 1. az a cselekvés, hogy gyűjtenek U vám 
megbízva a gyűtíssé, hoty szeggyem pínszt 
koszorúura (T); 2. a széna kalangyába sze
dése A jó u  színának a gyütése is öröm (Cs); 
3. a termény behordása a mezőről A gyűtjés 
öúszik tart (Ba)

gyűjtöget gyűjtöget, gyűtöget [-ek, -é 
— el, -sz, -ett] ts ige apránként gyűjt vmit 
Gyűtögetiik a pinszt a móuringra (P)

gyűjtött-tej gyűtöttéj [-et, -ek, -e] fn 
aludtejjel megaltatott forralt tej Reggé re 
gyűtöttejet ettem (Fr) 

gyűker 1. gyökér 
gyökeres I. gyökeres 
gyűkör 1. gyökér 
gyükredzik I. gyökeredzik 
gyükresedik 1. gyökeresedik 
gyükrődzik I. gyökeredzik 
gyükrös 1. gyökeres 
gyükrösödik 1. gyökeresedik 
gyűl gyűl, gyöl [-ök, -sz, -t] tn ige 1. egy 

helyre jön össze Lassan má gyűnek a terem
be az emberek (Rf); 2. halmozódik Gyuól a 
kosárba a szilva (Dr); 3. Kelés támad rajta 
Gyűl a nagyujjom (H)
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gyülekezet gyülekezet [-et, -ek, -e] fh 
1. Akik összegyűltek vhol Na, nállad néjkü 
nem let vójtna tejes a gyülekezet (Csf); 2. 
vmely szertartásra összegyűltek együttese 
Tisztedgyászolóitgyülekezet! (Kd)

gyülekezik gyülekezik [-ek, -él, -ett] tn 
ige egy helyre gyűlik Gyülekezünk lassan, 
minygyá eggyüt lessz a nászníp (Ng) 

gyülel I. gyűlöl
gyűlés1 gyüléjs, gyülljés, gyüllís [-t, -ek, 

-e] fii csoportos tanácskozás Megyünk mink 
is a gyülHsre (Sz)

gyűlés2 gyüléjs, gyiiljés, gyíilís [-t, -ek, -e] 
fn kelés Úgy lüktet a gyülisem (Tg)

gyülevész gyülevjész, gyülevísz mn (pe- 
jor) szedett-vetett Ki nem álhatom ászt a 
gyülevísz bandát (Pk)

gyűlő gyülőü, gyüllôÿ [4] fh 1. Gyü
lekező Mikor harangoznak a gyüllőüre ? 
(Sz); 2. Erre hívó harangszó Mán huzik a 
gyűlőQt (Pk)

gyűlöl gyüllöl [-ök], gyülel [-ek, -sz, -t] 
ts ige ellenségesen érez vki, vmi iránt Sose 
gyüleltem senkit (Vs)

gyümölcs gyümöücs, gyömöpcs, gyii- 
möcs [-öt, -ök, -e] fn 1. Fák, bokrok ehető 
termése Idéjn sok a gyömőücs: ama, szilva, 
szőül lőü jó  и termett (F); 2. aszalt gyümölcs 
A gyümőcs főzve jó  (Kd); 3. vmely tevé
kenység eredménye Elvezük á sok ipárko- 
dáosung gyümöüccsít (Br)

gyümölcsész gyümőücsész [4, -ek, -e] fn 
gyümölcstermesztő szakmunkás Em min
djég a gyümöücséjszeg brigággyába tár
toszt am (Gy)

gyümölcsétel gyümôücsjétël [4, -ek, -e] 
fh gyümölcsből készült étel Ejn nemigen 
bánom a gyümöücsjétéh (Во)

gyümölcsfa gyümőücsfa, gyümôÿcsfa 
[~’t, ~’k, ~'ja] fn gyümölcsöt termő fa Meg- 
meszélem a gyiimőücsfákot (G)

gyümölcsíz gyömőjicsiz [-et, -ek, -e] fh 
gyümölcslekvár Kiföütt a gyömőücsiz (Во) 

gyümölcsoltó gyümöücsóutóu [4] fn 
kát. ünnep: márc. 25. Gyiimőücsóutóukor ke 
a fá t óutani, bisztos mekfogan (Tk)

gyümölcsös gyümőücsös, gyömőücsös 
[4, -ök, -e—je] fh gyümölcsfákkal beültetett 
terület A mát szettünk a gyümőjjcsözsbe (Fra) 

gyümölcsöslé gyümőücsösléj gyömőü- 
csösléj [4, -k, -je] fn gyümölcsös leves Az 
arató uk nem jérig be ety kizs gyömőücsös- 
léjyë (Rf)

gyün I. gyön
gyűr gyűr [-ök, -sz, -t] ts ige 1. rendet

lenül ráncossá tesz vmit Ne gyűrd a nadrá
god, vezs te! (Té); 2. fal, zabái Ni, hogy 
gyűri befele a káposztát (Gl)

gyűrhetetlen gyűrhetellen mn nem gyű- 
rődő Ezjóuanyak, szinte gyűrhetetlen (Or) 

gyürkőzik gyűrkőüzik, gyűrköüdzik [-ök, 
-öl, -ött] tn ige vniinek nekikészül Na, gyűr- 
kőűzzetek, fogjunk neki! (Csn)

gyűrmöl gyürmöl [-ök, -sz, 4] ts ige össze
gyűr Ne gyűrnöd ászt a ruhát, vezs le! (G) 

gyűrmölődik gyűrmölőüdik [-ött] tn ige 
gyűrődik Igény gyűrmölőüdik az a keszkenőü 
(Mi)

gyürmös gyűrmös mn gyűrött Gyürmös 
hátrul a ruhád (Pk) 

gyűrő 1. gyűrű 
gyűrőcske I. gyűrűcske 
gyűrődés gyiirőüdéjs, gyüröüdjés, gyü- 

rőüdís [4, -ek, -e] fn gyűrés okozta ránc 
Úgy vasalt ki, hogy egy gyiiröijdjés se ma- 
raggyon rajta! (Fra)

gyűrődik gyürőüdik [-ött] gyűrötté vá
lik A komóudba nem gyürőüdik a ruha (M) 

gyűröm gyűröm [-rmot, -rmok, -je] fh 
gyűrődéskor keletkezett ránc Csupa gyűröm 
a ruhád (Si)

gyűrtelen gyűrtelen mn (új) gyűrtelení- 
tett Észt a gyűrtelen ingeket is тек kë ety 
kicsit vasalni (Tg)

gyűrű gyűrű, gyűrű, gyűrőü [4, -k, -je] 
fh 1. ujjon viselt karika alakú ékszer Min
den újám vójjt egy gyűrű (Bt); 2. jegygyűrű 
Megvettík a gyürőüt, meglessz az ëjeddzls 
(Ng); 3. karika alakú alkatrész, eszköz A 
lándz gyüroÿjit húzd a kötőürudra (Ko); 4. 
(sport) gyűrűhinta Nem írem el a gyürőüt 
(Gl); 5. vkikből kialakított zárt kör Gyiirőü- 
be fokiak minket, uty táncotok (Ke); 6. élő
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szervezeten ilyen alakú rész A míhecske 
potroha nígy gyűrübü van (S); 7. alap, fal 
betonozásához készített deszkaforma, 
amelybe a habarcsot öntik Csinád meg a 
gyűrűt! (S); 8. horgoláskor tetszés szerinti 
láncszemből alakított kör Ez a gyűrű tizen- 
kéjt láncszembű van (Fra) [] Felhúzzák a 
gyűrűt ’eljegyzik egymást’ (R); Nem esik le 
az aranygyűrű az ujjárú ’nem történik sem
mi, ha elvégzi a nemtetsző munkát’ (Bá) 

gyűrűcsere gyürücsere [~'t, ~'k, ~’je] fh 
eljegyzés A gyürücsere a menyasszonyos 
házba van (Kd)

gyűrűcske gyürőpcske, gyürőpcske [—’t, 
~’k, -  je] in I. kis gyűrű Ijen csep kizs gyü- 
rőücskéjm vóul (Csf); 2. gyermekjáték: lá
nyok körben ülve összezárt marokkal gyű
rűt tologatnak egy zsinegen, vkinek ki kell 
találnia, hogy kinek a markában van éppen 
akkor a gyűrű Jáccung gyűrőücskét? (Sz) 

gyűrűcskézik gyürőücskézik [-ek, -el, 
-ett] tn ige gyűrűcskét játszik Gyűrőücské- 
zünk ety kicsit? (R)

gyűrűdzik gyürüdzik, gyűrőüdzik [-ött] 
tn ige (víz) táguló körökben hullámzik Gyű
rő üdzik a visz, ha követ hajintung bele (Ko) 

gyűrűfolt gyűrőpfópt [-ot, -ok, -ja] fh 
a növény levelét gyűrű alakú foltokban ká
rosító megbetegedés Ha gyűrőüfáutot ka
pott a dohány, megette a fene (T)

gyűrűfű gyürőpfü [-vet, -vek, -ve] fh por
csinba N állam a disznóу  csak a gyürőüfüvet 
eszi (Sz)

gyűrűgaz gyürügaz [-t, -ok, -ja] fh por
csinba Teli van az udvar gyürügazzá (Bú) 

gyűrűhernyó gyürühírnyóp [-t, -k, -ja] 
fh petéit az ágakra gyűrű alakban rakó her
nyó A gyürühírnyóp nagyon csúnya pörtéj- 
ka (Kd)

gyűrűlapu gyürülapu [-t, -k, -ja] fh ke
rek levelű útilapu A gyürülapu gyuladásos 
sebekre y'űü(Hl)

gyűrűmályva gyürümájva [~’t, ~’k, 
~’ja] fh örvös muskátli A gyürümájva mig le 
nem fogy, mindig nyitik (S)

gyűrűs gyűrűs, gyűrűs, gyűrőps I. mn 1. 
gyűrűt viselő Gyűrűs kézzé mosogat (Bs); 2. 
jegygyűrűvel eljegyzett Mán gyűrő ps meny
asszonya vóptam akkor (Ко); II. fn rongy
szedő Összeszettem észt a sok ronygyot a 
gyiirőüsnek (R) [] Bolony gyűrűs ’bolon
dos’

gyűrűspohók gyürűspohópk [-ot, -ok, 
-ja] fh gyűrűs potrohú pucér hernyó Ot má
szik egy gyürűspohópk (G)

gyűrűsrothadás gyürüsrothadás [-t, -a] 
fh a burgonya lombját és gumóját pusztító 
gombabetegség Úgy láccik, észt is a gyürüsrot
hadás eszi (E)

gyűrűsujj gyürűsúj, gyűrüsúj, gyürősúj 
[-at, -ak, -ja] fn a kéz negyedik ujja Levákta 
a gyűrűsujját a gépvei (G)

gyűrűváltás gyürüvátás [-t, -ok, -a] fn 
eljegyzés Tennap vópt a gyürüvátás (Bf) 

gyűrűvirág gyürüvirág [-ot, -ok, -ja] fh 
kalendula Ojasmi sárga, mint a gyürüvirág 
(Bt)

gyűrűz gyűrűz, gyűrűz, gyürőz [-ök, 
-öl, -ött] ts ige gyümölcsfát a kérgén bevág, 
hogy hamarabb teremjen Gyűrűzöm a fákot 
(Fr)

gyűszű gyűszű, gyűszű, gyüszö, gyűsző 
[-t, -k, -je] fn 1. varráskor az ujj végét védő 
kis tok Gyüszüt húzott az ujjára (D); 2. a 
permetező szórófeje Betohott a gyüszüm is 
(Bá)

gyűszűnyi gyüszünyi, gyüszűnyi, gyüszö- 
nyi, gyüszőünyi mn az a menynyiség, ami egy 
gyűszübe belefér Egy gyüszőpnyi hagymamo- 
gom sincs (Csn)

gyűszűvirág gyűszűvirág, gyűszűvirág, 
gyiiszőpvirág [-ot, -ok, -ja] fn gyűszű alakú 
piros V. sárga virágú gyógy- és dísznövény; 
Digitalis Nem ülteteg gyüszö üvirágot, nem 
szeretem (V)
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H

ha 1 ha I. ksz 1. föltéve, hogy... Ha mek- 
híjsz, ëmegyek (Во); 2. (nyomatékos állítást 
bevezető mellékmondatban) Ha valaki izzat, 
hát én izzattam! (Bsz); 3. (kirekesztő értelmű 
mellékmondatban) Kinek ke, ha nem neki! 
(Csl); 4. (fogadkozás- v. átkozódásszerű mel
lékmondatban) Innen ë ne mozdújak, ha tu
dom! (Mu); 5. (feltételes időviszony kifejezé
sére) Ha intek, kezgyetek szaladni! (Nf); 6. 
(fenyegetésben, nyomósításra) Erity, ha mon
dom, mer kapó! (Csp); 7. (ellenvetés kifejezé
sére) Mennék ék, de nem engednek! (M); 8. 
(megengedés kifejezésére) ~ is, ~... se Ha 
tudnám, se mondanám (Bk); 9. (a tőmondat 
tartalmának nyomósítására) Ha neki teccik, 
akkor nekem méjgjobban (G); Í0. akár...akár 
Ha törik, ha szakad, én mekpróuhállom (Bat); 
11. (feltételt megengedésszerűen kifejező 
mellékmondatban) Nem bánom, ha meg is ha- 
rakszik! (Tr); 12. (óhajtást kifejező önállósult 
mellékmondatban) Ha én neki parancsom 
tudnák! (Tg); 13. hanem Ne ide tét, ha oda! 
(S); 14. nemcsak, ha ... is (fokozó hozzátoldás 
bevezetésére) Nemcsak ír, ha számol is (Sz); 
II. msz legföljebb Tizik ha tut számöni (Ko)

ha2 ha msz hadd Búj vissza, had lám, hoty 
tue visszamenni (Bú)

hab hab [-ot, -ok, -ja] fh 1. folyadékon la
za buborékképződmény Szed le a habot a le- 
vesríí! (Nd); 2. habzó nyál, tajték A lovat a 
hab is kiverte (Gl); 3. tojás felvert fehérje Níty 
tojázsbú vértem a habot (P); 4. szappanhab 
Nincs semmi habja ennek a szappanynak 
(Sze) [] Ojam, mint a hab ’könnyű’ (Tát)

habar habár [-ok, -sz, -t] ts ige 1. (ételt) 
habarással készít Тисс-jé mán paszújt habar
ni? (Nbe); 2. sebtében főz vmit Habartam ety 
fazik kompírt (Kg); 3. hadar Uty habár, hogy 
nem érteni (R)

habarás habarás [-t, -a] ín 1. Az a cselek
vés, hogy vmit habarnak A habarásná vigyáz
ni kë, hogy a lisztet szjép simára keverjük, ne 
legyen csomóus (Tk); 2. tejben tejfölben elke
vert lisztből való pép Beleteszem apaszújba a 
habarást (K)

habarásosszilke habarásosszílke [~’t, ~’k, 
~’je] fii habarásra használt szilke A habará- 
sosszílkébe csinájuk a habarást (Np)

habarcs habarcs [-ot, -ok, -a] ín ép híg sár 
mint hézagoló és vakoló kötőanyag A habarc
sot foÿdbü csináják uty, hogy vízzé locsöják 
meg dagasszák (Mf)

habarék habarnék, habarík [-ot, -ok, -ja] 
fit latyak Tiszta habarík a csizsmátok (Vs) 

habarnyica habá-nyica [~'t, ~’k, ~’ja] ín 
tejjel habart híg leves Nem szeretem a habar- 
nyicát (I)

habaró habaró и [-t, -k, -ja] fh (mn-i ign 
is) habarófe Mikor mán xürőü a lekvár, nehéz 
a habaróut firgatni (Pk)

habarodik habarodik [-ok, - ö ~ -ol ~ sz, 
-ott] tn ige beleszeret Egymázsba habarottak 
(Tá)

habarófa habaróufa [~'t, ~’k, ~’ja] fh 1. 
négyágú, alján lekerekített, hosszú nyelű esz
köz, amellyel a habarást készítik Etört a jó u  
habarópfám (Ng); 2. a lekvárföző üstben a ka
varószerkezet Sebesebben mozgazsd a hab- 
rójjfát, hogy oda ne ígjen a lekvár (Sz) [] Jár 
a nyelve, mint a habaróufa ’hadar’ (Tg)

habart habart mn (mn-i ign is) habarással 
sűrítve főzött Csak a habart deleket szereti, а 
rántóstú süti a zaba (Ts)

habartalma habàrtâma [~’t, -  ja] fh (szá
rított) almából habart leves Habàrtâma jóu  
lessz ebjédre? (Pf)

habartcsirke habarcsirke [~'t, ~’k, —je] 
fh tejfölös csirke Szeretem a habartcsírkéj(Uh) 

habarthús habarthus [-t, -ok, -a] fh tejfö
lös hús Eccér má mink is főüzünk habarthust 
(Pk)

habartkrumpli habartkompír, habartko- 
lompjér, habartkrumpli [-t, -ja] fh habart bur
gonyaleves Sok tèj kë a habartkrumpliba (Bs) 

habartlé habartlé [-levet, -levek, -je] fh 
habarással készített levesféle Jóllakik a ha- 
bartlévë (He)
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habartmorkó habartmoróu [-t, -k, -ja] fn 
sárgarépafözelék Megyek, hozok Julistul ety 
kis tejet a habartmorkóuba (Sz)

habartpaszuly habartpaszúj [-t, -ok, -a] 
fn habart bableves Ety fazik habartpaszúj két 
napra is élig (Tg)

habartsavanyú habartsavanyóp [-t, -k, 
-ja] fh füstölt sonka leve behabarva Egy éj ha
bartsavanyú ut! (Fr)

habartszilva habartszílva [~’t, ~’k, ~’ja] 
fn (aszalt) szilva behabarva Habartszílvát 
föüsztek a vendígnek, тек sütöttek hozz ' pala
csintát (Bf)

habatrkáposzta habartkáposzta [~'t, ~’k, 
~’ja] fii káposztafözelék Kolbász is dukál a 
habartkáposztára (Bf)

habcsók hapcsáuk [-ot, -ok, -ja] fh cukros 
tojáshabból készült kis kerek sütemény Na
gyon szereti a kisfiju a hapcsóukot (Bcs)

habda' habda [~'t, ~'k, ~’ja] fh bőr láb
szárvédő Ott a habda a gerendám felakasztva 
(Fo)

habda2 habda mn szeleburdi Ez ojan hab
da, minden kiesik a kezíbü (Sz)

habfehér hapfehír, hapfejjjér mn szép fe
hér A ruhát mindik hapejjjérre mossa (Bó) 

habkő hapkü [-követ, -kövek, -köve] fh 
horzsakő A hapküvë csiszöni szoktak (T ) 

habog habog [-ok, ~ -sz, -ott] tn ige hebeg 
Szóllani se tudocs, csak habogott (Z)

habókos habóukos mn hóbortos Eriggy 
aval a habóukozs barátoddá! (Si)

háborgat háborgat [-ok, ö — ol — sz, 
-ott] ts ige nyugalmában megzavar Ne hábor- 
gazsd a tyukokot! (Ko)

háborog háborog, háburog, hábarag 
[-rgok, -rgö ~ -rgol ~ -sz, -rgott] tn ige 1. erő
sen zúgolódik Hábarag a níp, mer nem szá
mának vele (Vs); 2. morajlik Háborgott a 
tenger, rossz időnk vöt Odesszába (Be)

háború háború, háború [-t, -k, -ja] fh 1. 
fegyveres harc Sokan otvesztek a háborúba 
(Flo); 2. civódás Kitört a családi háború (Tú) 
[] Nem teccik, mint Korpa Lenornak a háború 
’vmi nagyon nem tetszik’ (Sz); Ojam, mint a 
háború ’nagyon csúnya’ (V)

háborús háborús, háborús mn 1. háború
val kapcsolatos Azogba a nehész háborús 
idoügbe vóut az (Csl); 2. háborúpárti Kivi- 
geszt ík a háborúzs bünösököt (Tg)

háborúság háborúság, háborúság [-ot, 
-ok, -a] fh veszekedés, civódás Mindig ű csi- 
náli kosztok a háborúságot (E)

háborúskodik háborítskodik, háborúsko
dik [-ok, -6 -  -ol ~ -sz, -ott] tn ige 1. Háborút 
visel A törökké háboruskottunk sokkájig 
(Mes); 2. viszálykodik A két familija hábo
rúskodik egymássá (Vs)

habos habos, habas mn 1. habzó Szeretem 
a jóu  habos sört (Mu); 2. tajtékos Habos a lú 
nyaka (Mi); 3. habbal bevont Szereti a habos 
siitemínyeket (Tát); 4. hullámosán fénylő Szip 
habos sejem (Tg)

haboz haboz [-ok, -ö — ol, -ott] ts ige 
habtalanít Van, aki nem habozi a levest, hagyi, 
hogy belefő üjjön a habja (R)

habozik habozik [-ok, -ö — ol, -ott] tn ige 
tétovázik Ne habozz, erigy gyorsan (Cse) 

habozó habozóu [-t, -k, -ja] fh Hős csak 
ide hamar a habozóut! (Sze)

habri habri mn kapkodó, szeleburdi Ne 
légyéimá ojan habri! (Nbe)

habrida habrida mn 1. gyorsbeszédü 
Ojan habrida beszjéggye van, nem értem ety 
szavát se (Ti); 2. meggondolatlan Minek vagy 
ojan habrida, mijjjér nem gondolod тек, 
hogy mi csinász (Fp)

habridál habridál [-ok, -ász -  sz, -át -  -t] 
ts ige össze-vissza beszél, zagyvái Ne habri- 
dáj, beszíjj értelmesen (Tg)

habroló habrolóu, habrollóu [-t, -k, -ja] 
fh habtekercs Habrollóut sütöttem (Bcs)

habszedő habszedőü [-t, -k, -je] fh hab
szedő Csak hapszedöüve lehet jóp  lehabozni a 
levest (Csf)

habszegfű hapszekfii [-t, -k, -je] fh 
rózsaszín virágú évelő szegffifaj A hapszekfü 
jóu  szagos (Pk)

habverő habverőü [-t, -k, -je] fh hab 
fólverésére való eszköz Ha nincs habverőü, 
két villa is mekteszi (He)

habzik habzik [-ott] tn ige 1. habbá, 
habossá válik Jó habzik a szappany, ha lágy a 
viz (J); 2. habos nyálat ereszt Ojam mírges 
vóut, holy habzott a szája (Ksz)
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habzóbor habzóubör [-t, -ok, -a] fh szén
savval telített édes bor Egy ívek habzó ф о н  
vettem (Ts) vő: sipucska

habzsol habzsol [-ok, -ősz ~ sz, -öt ~ -t] ts 
ige mohón, sietve eszik Legaláb mások elei üt 
ne habzsöna! (Th)

hacacáré hacacáréj [-t, -k, -ja] fh I. fii I . 
zajos mulatozás Minden hacacárén ot van 
(Bá); 2. cicomás öltözet Megint észt a hacacá- 
réjt vettet ß ?  (Ki); II. mn cifra mintás Ebbü a 
hacacáré i kartombú varas magadnak ruhát! 
(Np)

hacuka hacuka [~’t, ~’k, ~’ja] fn 1. kön
nyű kis kabátka Megvan abba a kis hacukába, 
mem fázik  (Gy); 2. viseltes v. divatjamúlt ruha 
Nem esik le rulla ez a hacuká (Ff)

had had [-at, -ak, -a ~ -ja] fii 1. katonaság 
Jött az ellensíges had (Tg); 2. nagy csoport, 
tömeg Jöttek a búcsusok haddá (Cse); 3. nem
zetség, rokonság Kivonult a Tót had szőüHőüt 
kapáni (De)

hadakozik hadakozik [-ok, -ö -  -ol, -ott] 
tn ige küzd vmiért, vmi ellen Úrrá, bolondá 
nem hadakozok (Tk)

hadar hadár [-ok, -sz, -t] tn ige 1. gyor
san, érthetetlenül beszél C.sk hadar, hadar, os 
semmit nem lehet kivenni a beszjéggyibűi 
(Kf); 2. cséphadaróval csapkod Eggyel hadár 
a csjéppë, os csak uty pereg a búza (Ti)

hadaró hadaróu [-t, -k, -ja] fh (mn-i ign 
is) cséphadaró Hozzá tartozik, mint a csíphez 
a hadaró)и (Si)

hadd hadd, hagy msz 1. legyen mód arra, 
hogy ... Hagy űjek ide melléd! (P); 2. (ráha
gyás, megengedés kifejezésére) Had legyík ot 
(R); 3. (erősen kívánt cselekvés kifejezésére) 
Megganajózzam, hagy nyögjön (CsI)

haddelhadd haddelhadd fh szorult hely
zet, szidás, verés Lesz majd haddelhadd, csak 
jöjjön haza apátok (Tá)

hadi hadi mn háborúval kapcsolatos £  
méjg ojan hadi gyártmány (Bk)

hadianyag hadianyag [-ot, -ok, -a] fh 
hadfölszerelés Hadianyagokot szállítottak (Bt) 

hadiárva hadiárva [~’t, ~’k, -ja ] fh 
háborúban elesettek árvája Segítettek a hadiár
vákon (P)

hadifogoly hadifogöj [-gjot, -gjok, -gja] 
fh fogságba esett katona Lassankint hazajöt
tek a hadifogj ok (T át)

hadifogság hadifokság [-ot, -a] fh a hadi
fogoly állapota, ill. az így eltöltött idő Ein is 
vóutam hadifokságba két álóuesztendejig (Mf) 

hadikölcsön hadikőüccsön [-t, -ök, -je] fh 
háborús kiadásokra szánt kölcsön Kellet fizet
ni a hadikőüccsönt is (Or)

hadiözvegy hadiözvegy [-et, -ek, -e] fh 
akinek a férje a háborúban meghalt A hadiöz
vegyek ety se ment másoccorfirhe (Sza)

hadipecsenye hadipecsenye [~’t, ~’k, ~je] 
fh borssal, fokhagymával ízesített reszelt 
nyersburgonya-tésztából zsírban v. olajban ki
sütött lepény A zőccsígleveshe sütöttem hadi- 
pecsenyéjt(J) Vö: kremzli, lapcsánka

hadirokkant hadirokkant [-ot, -ak ~ -ok, 
-ja] fh a háborús katonai szolgálatban részben 
v. teljesen munkaképtelenné vált személy A 
hadirokkantok segéjjt kaptak (Sz)

hadjárat hadjárat [-ot, -ok, -a] fh na
gyobb szabású hadművelet Hadjáratba indul
tunk (M)

hadnagy hadnagy [-ot, -ok, -a] fh a máso
dik tiszti rendfokozat Hadnagy vójjtam a ka- 
tonaságná (Csp)

hadonász I. hadonászik 
hadonászik hadonászik, hadonász [-ok, 

-ö -  -ol, -ott] tn ige kezével v. össze-vissza 
mozdulatokat végez Kézve-lábvá hadonászik, 
úgy magyaráz (S)

hadosztály hadosztáj [-t, -ok, -a] fh na
gyobb katonai egység A második hadosztájba 
vontunk (Cse)

hadra hadra, hadri mn hadri Nem értem 
ászt a hadra beszíggyít (Bf)

hadraburgyi hadraburgyi mn kapkodó, 
szeleburdi Ez a hadraburgyi köjök semmit 
meg nem csinál rendesen (I)

hadri hadri mn gyors, hebehurgya beszé
dű A hadri fija ászt álliccsc, hogy nincs iga
zam (Bs)

hadrikál hadrikál [-ok, -ász -  -sz, -át -  -t] 
tn ige hadar Románul hadrikálnak ( Asz)
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hadsereg hadsereg [-et, -ek, -e] fh az ál
lam teljes hadereje, katonaság Bevonul a hat
seregbe (Csp)

hadvezés hadvezéjr, hadvezír [-t, -ek, -e] 
fn nagyobb hadműveleti egység parancsnoka 
Naty hach’ezír vetül Napólejon (Bú) 

háfonya I. áfonya
haftol haftol [-ok, -sz, -t] ts ige készülő 

lábbelit a kápfáján rögzít Először a kápátra 
haftoltam a fejbőrt (Uf)

hág hág [-ok, -sz, -ott] tn ige 1. lép Vi
gyázva hágj a láptól/fokajira, mer mozognak 
(Sz); 2. (ts is) (mén, bika, kos) párzik Nem há
gott a bika (Csl)

hágat hágai [-ok, -ol ~ -sz, -ott] ts ige pároz- 
tat, fedeztet Mek fogja a kancát hágatni (Bk) 

hágcsó hágcsói/ [-t, -k, -ja] fh 1. vminek a 
lépcsőszerű tartozéka Ne ájj a szekér hákcsóu- 
ján, mer odakapi a lábod a kerek (Ksz); 2. lét
ra, amelynek vízszintes lapos fokai vannak 
Tiirííd le a hákcsóut szóudás vízzé (Mi)

hágó hágóu [-t, -k, -ja] fh hegygerinc be- 
vágódása, amelyen út vezet át Este vóut, mire 
felírtunk a hágóura (M)

hagy' hagy, hágy [-ok, -5 ~ -ol ~ -sz, -ott] 
ts (és tn) ige 1. nem visz el vmit Othon haty- 
tam a csavörhuzóut (Vs); 2. nem változtatja 
meg vkinek, vminek az állapotát Vasalatlan 
hatyta a sok ruhát (1); 3. nem zaklat Nem 
haggya nyukton az embert (Tk); 4. (nemkívá
natos) helyzet marad utána Bájba hagyot min
ket (Nb); 5. vmi észlelhető marad utána Fej- 
jtér ruhát nem mosunk tarkává, hoty fóutot ne 
haggyon (Cse); 6. nem akadályoz meg Nem 
hagyi bántani a gyërmeket (P); 7. nem fejez 
be vmit Na, haggyunk a munkábú hónapra is 
(Bő); 8. örökül hagy A fijára hatyta a házát 
(Ah); 9. rám, rád, rá~; nem vitatkozik vele 
Hagy rá mindent, ha bjékessjéget akarsz! (Or); 
10. megjelöli a legalacsonyabb árat Tiz rubelre 
hatyta, csak vegyiek (Mu); 11. rám, rá, rá ... 
~; rábízza, gondjaira bízza Rám hagyi a gyer
mekeket, ha munkába megy (Cs) [] Othagyta, 
mint Szent Pál az oláhokot ’szó nélkül ott
hagy’ (Tát)

hagy2 1. hadd
hagyás hagyás [-t, -ok] fh 1. vmely 

meghatározott időben megműveletlenül ma

radt terület, elvégzetlen munka Ém megyek, 
lekaszálom a hagyást (Sz); 2. feldolgozásra 
alkalmas földterület, földes, szemetes só Ë  ké 
hordani a hagyást (A); 3. korosztály, korc
soport Kis Péter, Varga Sanyi, Miska -  mind 
velem ety hagyás (Kg)

hagyaték hagyatéjk, hagyaték, hagyatík 
[-ot, -ok, -a] fh elhalt örökhagyó vagyona Fel 

fogik írtíkelni a hagyatíkot (Ko)
hagyatkozik hagyatkozik [-ok, -ö — ol, 

-ott] tn ige 1. vkire, vmire bízza magát, hogy 
vmit elvégez helyette Tuggya, hogy rám nyu- 
gotton hagyatkoszhat (Tk); 2. végrendelkezik 
Uty hagyatkozik, hogy kettősöké legyen a va
gyon (Tát)

hagyján haggyán, haggyám hsz (állít
mányként) még nem nagy baj, elviselhető, (de 
...) Ez mék csak haggyám, ír valamit, de az 
enyim! (G)

hagyma hagyma [~’t, ~’k, —ja] fh 1. 
vöröshagyma Elűtettük a hagymát (Cse); 2. a 
liliommal egy csoportba tartozó növények 
csoportja (allium), ill. ebből valamelyik Hagy
ma van sokféle, vad is (Gl); 3. a növények hú
sos, földbeli hajtása Naty hagymája van a 
nárcisznak (Ng)

hagymafő hagymafű [-t, -k, -je] fh hagy
mafej Hány hagymafűt fonsz ety koszoróuba? 
(Ko)

hagymahaj hagymahaj [-at] fii hagyma
héj Hagymahájba festik a himestojást (Во) 

hagymakapa hagymakapa [~’t, ~'k, - ja ]  
fh egyik oldalán kétágú villa alakban végződő 
keskeny, hegyes élű kapa Életlen a hagyma
kapa (De)

hagymalé hagymalé [-levet] fh főzött 
hagymahéj A hagymaléjyé lehet hajat öblíteni, 
szjep vöröses árnyalatú lessz (Tk)

hagymamag hagymamag, hagymamog 
[-ot, -ok, -ja] fh a hagyma magva Két römpli 
hagymamogot vetettem (R)

hagymás hagymás I. mn 1. Hagymával 
ízesített Nem szeretem, ha igen hagymás a le
ves (M); 2. Hagymaszagú Hagymás vagy, ne 
gyere a közelembe! (Tb); 3. Aminek hagymá
ja van A tavaszi virágok májnem mint hagy
mások (Si); II. fh hagymát termesztő, árusító 
személy Jönnek a homoki hagymások (Mi)
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hagymasaláta hagymasaláta [~’t, ~'k, 
~'ja] fii szeletelt (zöld) hagyma Réjgen nem 
csinátam hagymasalátát (Tú)

hagymaszár hagymas:ár [-at, -ak] fii a 
hagyma szára Méjg a hagymaszárat is mege
szem (G)

hagymásszalonna hagy mássza!ona [~’t, 
~’k, ~ ’ja] fii hagymás zsírban sütött szalonna 
Hagymásszalona vógt a früstökre (Pf)

hagymakoszorú hagymakoszoróg, hagy- 
makoszoro [-t, -k, -ja] fh hagymafuzér A 
hagymakoszorgo ki van akasztva a fára (Bd) 

hagy ogat hagyogat [-ok, -ö — ol — sz, 
- ott] ts ige elhanyagol Csak hagyogatom a 
mosást, nincs kedvem hozza (Ng)

hagyul hagyni [-t] tn ige veszti a színét, 
fakul Ez az anyak hagyúni fog  (V) Vö: kopik 

hahaha hahaha isz (a hangos, öblös neve
tés szava) Hahaha, ez vicnek is rossz (I)

hahó haháu isz 1. (jeladás nagyobb távol
ságra) Hahóg mere vatytok? (Bf); 2. tyű Ha
hóg  mi lessz itt! (Kg)

hahota hahota [~’t, ~’ja] fii harsány neve
tés Naty hahotába tört ki (De)

hahotázik hahotázik [-ok, -5 -  -ol. -ott] tn 
ighe harsányan nevet Csak röhögnek, csak ha- 
hotáznak, nem vesznek komojon semmit ezek 
afijatalok (Mu)

háj háj [-at, -ak, -a] fh 1. zsírpárna Kövér, 
csak úgy reng rajta a háj (Ge); 2. állat hasán a 
zsírszövet Nagy a hájjá a disznónak (Mes); 3. 
ebből olvasztott zsír A hájjat mekhagyom háj- 
jaspogácsának (Bat) [] Mintha hájjal keneget- 
nék ’élvezi a dicséretet’ (H); Minden hájjá 
mekkent ’ravasz’ (Tg); Olvad a hája ’melege 
van’ (Cs)

haj1 haj [-at, -ak, -a] fh 1. a fejünkön növő 
haj hosszú szálakból álló képződmény Ógsziil 
a hajam (Ts); 2. kukoricahaj A máié hajábú 
csinátung bajuszt (S); 3. a ló sörénye Be vám 
fomva a Iának a haja (S) [] Hajba kap ’vere
kedik’ (T); Lisztes a haja ’ősz’ (Fr); Ojan a 
haja, mint a Csáky számája ’rendetlen’ (J); 
Ojan a haja, hogy ki lehet vele szúrni a btéka 
szemit ’erős haja van’ (J)

haj2 haj [-at, -ak, -a] fh 1. héj Nem tudom 
lenyëni a szőgllőji haját (Bk); 2. dunna, párna 
huzata A dunna haját is ki ke mosni (Csl); 3. 
kérge A ficfának könnyen lejön a haja (Kd)

haj3 háj isz (csendesebb érzések: vágy, sa
jnálkozás, bánat kifejezésére) Háj, jóit vágna 
most ot lenni (He)

hajadonfejt hajadonföjt hsz hajadonfővel 
Ne meny ki hajadonfejt, mer mekhűtöd a fejed
(V)

hajadonfőn hajadonfíín, hajadonfün haja
donfővel Téjlen is hajadonfün jár  (Vs)

hajadonfőit hajadonfűtt hsz hajadonfővel 
Kiszalattam hajadonfüt, akkor hűtem meg (Vr) 

hajadonfővel hajadonjuvé hsz fedetlen 
fővel A jányok hajadonjuvé jártak a templom
ba, csak az asszonyok hörtak keszkenőüt (Csn) 

hajaj hajáj isz (lemondó sóhajtás) Hajáj, 
ez nem vágd bekalkulává (De)

hajai hajál [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ -t] ts ige 
hántol Kém vinni árpát hajáni, mer a gersli 
kifogyott (Bf)

hajaló hajalóg [-t, -k, -ja] fh hántológép 
Kéjccer is lejáratta a búzát a hajalógn (Si) 

hájas hájas I. mn 1. elhízott Igen hájas 
vagy! (Csn); 2. hájjal készített Sütök jóg  háj- 
jas pogácsát (Ba); II. fii hájastészta Frissen 
jó u a  hájas (Or)

hajas1 hajas mn 1. akinek, aminek haja 
van Vett ety szíp hajazs babát (Tg); 2. amin 
hajszálak vannak Hajas a bluzzod (K)

hajas2 hajas mn 1. héjas, hámozatlan Ha- 
jastú eszi a szößlöß  (Tá); 2. héjában főtt Sze
gények vájjunk jógvógt a hajas hvmpli is (Fa) 

hájaskifli hájaskifli [-t, -k, -je] fh hájas 
tésztából sütött kifliszerű sütemény Disznógö- 
Ités után hájaskiflit sütöttünk (Fra)

hajaz1 haja [-ok, -6 ~ -ol, -ott] tn ige hajat 
hullat vmibe Ne hajazz az tételbe! (Kf)

hajaz2 hajaz [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige 
hámoz Hajazza a krumplit (Bá)

hajbókol hájbógkol, hájbógkol [-ok, -ősz 
-  sz, -öt ~ -t] tn ige 1. hajladozik Egjész nap 
hájbógkolok kêrbe (Br); 2. alázatosan, híze
legve hajlong Ejn nem fogok előtte hájbógkö- 
ni, a má bisztos (Ksz)

hajcihő hájcihőü [-t] fii 1. hűhó Minek ez 
a nagy hajcihőij minden születjésnapon (Rf);
2. vesződség A kőtöztés sok hájcihőüvé jár 
(Mf)
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hajcsár hajcsár [-t, -ok, -ja] fri 1. aki álla
tokat hajt (vásárra) Megy a hajcsár a csorda 
után (Sza); 2. hajcsárkodó munkavezető Vi
gyázzatok, jön  a hajcsár! (J); 3. vadászaton a 
vadhajtó A hajcsárok ellepnék a: ërdôÿt (Bs) 

hajcsároskodik hájcsároskodik [-ok, -5 -  
-ol ~ -sz, -ott] tn ige 1. hajcsárként működik 
Sokat hajcsároskottám fiatalkoromba (Mf); 
2. hajszolva dolgoztat A brigagyír igen szeret 
hájcsároskodni (Sz)

hajcsat hajcsatt [-ot, -ok, -ja] fh ha
jtincsek összefogásra való csat Nincs ety haj- 
csatíod? (E)

hajcsavar hajcsavár [-t, -ok, -ja] fii haj
csavaró Még ety haj csavar ke ide óudára (Ko) 

hájcsi hájcsi isz (gyermekaltató szó) Háj- 
csi, kicsikém, mán kísőjJ van (T)

hajcsikál hajcsikál [-ok, -ász -  -sz, -át ~ -t] 
tn ige gyermek alszik Hajcsikál a baba (Tá) 

hajcsókái hajcsóukál [-ok, -ász ~ sz, -át ~ 
-t] ige karján ringat, hintáztat Hajcsóukád a 
gyermeket, hogy ne sírjon (Ng)

hajdan hajdan hsz viliikor régen Hajdan 
én is jártam ärafeie (1)

hajdanában hajdanában hsz hajdan Ha
jdanába, rígen váitl itt egy nagy ërdôjj (Kd) 

hajdanion 1. hajadonfőn 
hájder hájdér [-t, -ek] fh 1. zsinagóga 

Úgy váncigötok mint a zsidóik a hájderbe 
(R); 2. zsidóiskola A zsidónk a hájderba ta
nulnak (Sz)

hájdermennykő hájdermenkű, hájder- 
ménkii fii villám Úgy megy, mint a hájder- 
ménykü (Mu)

hajdina hajdina [~'t, ~’k, —ja] fh tatárka 
Hajdinának is montág, de mos midenki grecs- 
kának monygya (Tk)

hajdú hajdú [-t, -k, -ja] fh (rég) községi 
altiszt Kidobót a hajdú (Csf)

hajdukáposzta hójdukáposzta [~'t, ~’k, 
~ja] fh székelykáposzta Sütöttem kolbászt a 
hajdukáposztába (Bá)

hájfejű hájfejii mn gúny nagy kerek fejű, 
kövér Mond meg annak a hájfejünek hogy ne 
tömje magát! (J)

hajfüstölés hójfüstölís [-t] fh babonás el
járás: a szemtől esett gyerek gyógyítására 
meggyújtanak a hajából annak, akitől meg

verődött A verőüdjést a hájfüstöl jés vötte le a 
kicsiryö (Dr)

hajhagyma hajhagyma [~’t, ~’k, ~’ja] fh a 
hajgyökér vége Ha kihullik a haj, elpusztul a 
hajhagyma (Mi)

hajhász hqjhász [-ok, -ol, -ott] ts ige 1. 
hajszolva keres A disznóit hajhászlam a 
tengeribe, mer leszökött (Tg); 2.

hajhullás hajhullás [-t] fh a haj kihullása 
Hajhullás ellen a lapu főibe te is /ów(Cse) 

hajigái hajigái, hajingái [-ok, -ász ~ sz, 
-át — t] ts ige dobál Mit hajingálod ászt a 
libát, te köjök? (Ko) 

hajingái I. hajigái 
hajint I. hajít
hajít hajít, hajit, haj int [-ok, -ol -  -sz, -ott] 

ts ige nagy erővel dob, röpít Hajincs utánna 
egy rögöt (Tá)

hajítás hajítás, hajintás [-t] fh 1. az a cse
lekvés, hogy vmit hajítanak Emëte a kézit a 
hajitásho (Tb); 2. az a (kis) távolság, ameddig 
vmit eldobnak Csak ety hajintásra van innéj
(B)

hajításnyi hajitásnyi, hajintásnyi mn olyan 
távolságra lévő, ameddig elhajítunk vmit Ety 
hajintásnyira van a Jojó у  (Bó)

hajkefe hajkefe [~’t, ~'k, ~’je] fh a haj tisz
títására való kefe Jobban szeretem a hajkefét, 
mint a Jusüt (Fra)

hajkorász I. hajkurász 
hajkurász hajkurász, hajkorász [-ok, -5 ~ 

-ol, -ott] ts ige ide-oda kerget, hajszol A kutya 
háj karászi a tyukokot (Si)

hajladozik hajladozik, hájlandozik, hajla
dozik [-ok, -ö ~ -ol, -ott] tn ige ide-oda haj
long Nem hajlandoznok má annyit, mint va
laha (Kg)

hajlag häjlag [-ot, -ok, -ja] fh hajlakk Vet
tem jó u  hâjlagot (J)

hajlam hajlam [-ot, -ok, -a] fh vonzódás, 
hajlandóság, készség Nincs hajlama a tanul- 
lásra (E)

hajlamos hajlamos mn 1. akinek hajlama 
van vmire Hajlamos a hazukságra (Gl); 2. 
(orv) fogékony Hajlamos vagyok a hülísre (Pk) 

hajlandó hajlandón mn aki készséget mu
tat vminek a megtételére Nem vagyok hajlan
dón fizetni! (V)

177



hajlandóság hajlandóuság [-ot, -a] fii 1. 
vminek a megtételére való készség Nincs háj- 
landóusága az igazmondásra (Or); 2. vonza
lom Naty hajlandóság vám benne az 
asszonyniép iránt (Z)

hajlandozik I. hajladozik 
hajlat hájlat [-ot, -ok, -a] fh 1. lejtő, domb 

alja Ot kapál a domp höjlatáná (K); 2. lapály 
A hajiadba még viz át (Bs)

hajlék hájléjk, hajljék, hajlik [-ot, -ok, -a] 
fii 1. lakás, otthon Az ember mekhuzóudik a 
hájlíkába (E); 2. ház Építettünk ety kis hajljé- 
kot (K)

hajlékony hájléjkony, hájljékony, hájlí- 
kony mn könnyen hajló Hájljékony, mint a 
nátszál (Fra)

hajléktalan hájléjktalan, hajléktalan, háj- 
líktalan mn akinek nincs hajléka Mámmá is 
van hajléktalan ember (Gy)

hajlik hajlik [-ok, -júsz -  -julsz, -jut ~ 
-jult] tn ige 1. ívben görbül Nem hajlik má úgy 
a derekam (V); 2. hajlamosságot mutat Nem 
hajlik a jáu  szóura (J); 3. átmenőben van vmi- 
lyen állapotba Oÿzbe hajlik az idői} (Bk); 4. 
kanyarodik Az ut jobra hajlik (Tg); 5. vhova 
nyúlik Az útra hájlik a dijóufa (Gy)

hajlít hajlít [-ok, -sz, -ott] ts ige ívben 
görbít Hájlizsd a bál kezedet! (Tá)

hajlókázik hájlóukázik [-ok, -ö ~ -ol, -ott] 
tn ige hajladozik Aratáskor az asszonyok so
kat hajláukáisztak (Vr)

hajlong hajlong [-ok, -6 ~ -ol ~ -sz, -ott] 
tn ige 1. hajladozik Hajlongnak a virágok a 
széflbe (G); 2. udvariasságból többször 
meghajol Hajlongott a sok szóuga előütte 
(Csn)

hajlós hajlóus mn hajlékony Ne mássz 
ára a hajlógs ágra, mer leesë (Nf)

hajmosás hájmosás [-t] fii 1. haj ápolása 
mosással Rám féjrne ety hájmosás (J); 2. szi
dás Kapó ety hajmosást (T)

hajnal hájnál [-t, -ok, -a] fh 1. a napkelte 
körüli napszak Hájnalba ködök minden nap 
(Gl); 2. hajnalpír Pírkad a hajnal (Nb) [] Sze
retem a hajnalt (reggel nyóuc óurakkor) 
’nyilvánvalóan hazudik’ (Tú)

hajnalcsillag hájnalcsillag [-ot] fh estha
jnalcsillag Alig ment le a nap, má jéjött a 
hájnalcsillag (Bk)

hajnalhasadás hájnalhasadás [-t] fh a 
hajnali világosság feltűnése Itt írté üköt a háj
nalhasadás (Kg)

hajnali hájnali mn 1. hajnalban észlelhető 
Jönnek a hájnali hidekfogyások (Csn); 2. haj
nalban közlekedő A hájnali vonattá megyek (F) 

hajnalka hájnalka [~'t, ~’k, ~'ja] fh 
szulákféle kúszónövény Hajnalkává futtatom 
be a gangot (Té)

hajnalodik hájnalodik, hájnaladik [-ott] 
tn ige (alanytalan) kezdődik a hajnal Hájnal- 
adat, mire elaluttam (Vs)

hajnyírómester hájnyirógmester [-t, -ek] 
tréf borbély Jó и mekkopasztott ez a hájnyíróu- 
mester Pf)

hajó hajóu [-t, -k, -ja] fh 1 . nagyobb vízi 
közlekedési eszköz Hajóuvá mentünk Ode
sszába (Mu); 2. templomhajó A hajódra is 
van egy óutár (Fa 3. (műsz) varrógép alkat
része Eromlott a géjbbe a hajóu, azjér szakad 
céjrna (Gy); 4. (szövés) vetélő Kiesett a ha
jó  ubú a csü (Bk)

hajócska hajóycska [~’t, ~'k, ~ja] fh 
szövés vetélő Jói}siklik ez a hajóucska (Si) 

hajol hajol, hajul [-jlok, -júsz -- -sz, -jut 
-lőtt] tn ige görbült testtartást vesz fel Hajúj 
közelep, súgok valamit (Во)

hajolaj haj olaj [-t ~ -at, -ok -  -ak, -a -  -ja] 
fh hajápolásra való illatos olaj Hajolajjá keni 
a haját (Bá)

hajrá hajrá I. msz (buzdító kiáltás) Há- 
jrá, gyerekek! (Tá); II. fh fokozott iram Kez
dő üdik a naty háj rá (E)

hajrái hájráf [-ot, -ok, -ja] fh ívben 
meghajló hajszorító Hamar étörte a hájráfját
(T)

hajsütő hajsütő [-t, -k, -je] fh hajsütő vas 
A hájsütő шё kigöndöritheted a hajad (Pf) 

hajsza hajsza, hajsza [~’t, —’ja] fii 1. üldö
zés, kergetés A naty hájszába kidűlt alúlla a lú 
(Sz); 2. erőltetett ütemű munka Hóunáp vígin 
nagy à hajsza (Br)

hajszál hájszál [-at, -ak, haja szála ~ -a] fh 
1. a haj egy szála Nincs eggy ősz háj szála se 
(Be); 2. (kif-ekben) hajszálra pontosan Háj
szára ojam, mint ay apja (Bá) [] Egy háj
szálon mullik ’kevés kell a megvalósításához’
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(Bat); Haja szála se görbűt ’nem sett semmi 
bántódása’ (Np)

hajszálfűrész hájszálfirtész [-t, -ek, -e] ín 
lombfürész Hova tettßteka hájszálfirtészt? (Bs) 

hajszálgyökér hájszálgyükör, hajszálgyü- 
kér [-kröt, -krök, -kri] fn hajszálgyökér Gyom- 
lálóuvá vet Iá, hogy le ne szakaggyanak a háj- 
szálgyükrök (P)

hajszesz hájszesz [-t, -ek, -e] fn a fejbőr 
bedörzsölésére szolgáló szeszes szer Vám va
lami új hájszesz, attú nem hullik a haj (Bt) 

hajt häjt [-ok, -5 -  -ol ~ -sz, -ott] ts és tn 
ige 1. behajlít Hajzsd a fonákjára a keszkenőt, 
hogy ne szeggye ki a nap a színit (Bf); 2. borul 
A vállamra hajtotta a fejit (Fr); 3. vmilyen 
állapotba kényszerít A maga uralma alá ha

jtotta az urát (Csl); 4. vmire ~ vkire hallgat 
Nem hajt az annya szavára (E)

hajt1 hajt [-ok, -5 ~ -ol ~ -sz, -ott] ts és tn 
ige I. ts 1. menésre késztet Hajtik a tehenet 
(Ko); 2. hajszolva dolgoztat Hajti a sofőrököt, 
hogy miné hamaréb be legyen hordva a rípa 
(Tg); II. tn 3. nagy erőfeszítéssel dolgoztat 
Mámmá hajtott a csoport (J); 4. hasmenést 
okoz A káposztalé jó id  hajt (Cs); 5. befogott 
állatot, jármüvet irányít, vezet Hajcs jobra! 
(Ke); 6. gépjárművet vezet Ne hajcs a sárba! 
(Cse); 7. működtet Bendzin hajti a motrot 
(Si); 8. (belső erő) cselekvésre késztet, ösz
tönöz Hajti a víri az asszonyok után (Gl); 9. 
ismételget, mondogat Egyre csak asz hajtotta, 
hogy nekem nincs igasságom (P) [] Hajt, mint 
Illés a keresztek koszt ’gyorsan hajt’ (B)

hajt3 hajt [-ott] ts és tn ige 1. (növény) 
gyökeret, sarjat növeszt Méjg nem hajt a 
szőjjllőü (Be); 2. (kif-ekben) eredményez 
Hasznot hajt (Ke)

hajtány hájtány [-t, -ok, -a] fn kézzel, láb
bal V. motorral hajtott vasúti jármű A hájtá
ny on jöttünk haza (Но) V: traszina

hajtás1 hajtás [-t, -a ~ -ja] fn 1. az a cse
lekvés, hogy vkit, vmit hajtanak Mán hajtás
kor éjszrevette a pásztor, hoty sántít a tehen 
(Ba); 2. jármű működtetése mMgbüntettjég 
gyors hajtástér (Во); 3. vadnak a vadász felé 
űzése Mekkesztjék a kutyákkal a hajtást u- 
alagba (Nf)

hajtás2 hajtás [-t, -ok, -a] fii 1. anyagon a 
hajtás eredménye A hajtásoknál ke evágni az 
anyagot (Bő); 2. vminek a be- v. felhajtott 
része Leengedem a ruhán a hajtást (Ksz); 3. 
egy ~ra: egyszerre felhajtva Ety hajtásra meg
iszik egy decit (T á)

hajtás3 hajtás [-t, -ok, -a] fn 1. növényi 
sarj Aggy ety hajtást a májvárú (Pk); 2. nö
vény (földből kibújó) leveles része Ojan háj- 
tásaji vágynak az ugörkámnak, hocs csuda
(Kg)

hajtásvessző hajtásvesszőp [-t, -k, -je] fn 
bokornevelésre meghagyott, a termővesszőnél 
vastagabb szőlővessző Ez a hajlásvesszőü 
meg letört (Kg)

hajtászat hájtászat [-ot, -ok, -a] fn hajtóva
dászat Máma nem lesz hájtászat (Cse)

hajtat' hájtat [-ok, -ö ~ -sz, -ott] ts és tn 
ige 1. odahat, hogy vkit, vmit hajtsanak Ku
tyává hajtatlak le az udvárrú, ha ide meret 
tenni a lábod (Tg); 2. járművel hajt vhová Az 
irodára hajtott egyenesen (H)

hajtat2 hajtat [-ok, -ö ~ -sz, -ott] ts ige 
növényt idejekorán hajtani késztet Minden táj
ién hájtatokjácintust (R)

hajthatatlan hájtha/atlan mn elhatározá
sától el nem tántorítható Híjába beszísz te an
nak a hajthatatlannak (Ng)

hajtó háj tág [-t, -k, -ja] fn 1. hajtószerke
zet Etört a henger hájtóuja (Be); 2. vadásza
ton a hajtás részvevője Felátak a hájtóuk u-a- 
lagba (Nf); 3. kocsis Má felüt a kocsira a háj- 
tóu (Во); 4. hashajtó vegyéjbe valami hájtóut, 
az rendbe hozza a gyomrodot (Mu); 5. száli- 
káli Rósz vóut a hájtóu, nem jö t fe l a íjászta 
(Th)

hajtófa hájtófa [~’t, ~’k, - ’ja] fn hajtókar 
Letört a darálló hájtójfája (Bsz) Vö: ha
jtókar, karba

hajtogat hájtogat [-ok, -6 ~ -sz, -ott] ts ige 
1. gyakran hajt, terel Hajtogazsd észt a csir
kejket a kiskerbű, mer mint kitapossák a virá
gokot! (Be); 2. többszörösen összehajt Addig- 
addik hajtogassa a pappirt, hoty kijön ecs 
csákóu (Bs); 3. többször ismétel Váltik hajto
gatta, hogy nem ű vá lt (Ts)
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hajtóka höjtópka [~’t, ~ ’k, ~ja] fii 1. a 
nadrág szárán a visszahajtott rész Jóu éjesre 
vasâta a nadrák hajtópkáját (Tá); 2. zsebfedő 
Begyiiröüdött a zsebbe a höjtóuka (Csp); 3. 
gépet, szerkezetet működtető rész, amelyet 
lábbal hajtanak Leszakad a kerekezsguzsöj 
hüjtóukája (Mi) Vü: haltótalp

hajtókar háj tápkor [-t, -ok, -ja] fii kerék 
meghajtására való kar Erángatta a kezemet a 
haj tó akar (M)

hajtókerék höjtóukerek [-et, -ek, -e] fh 
gépet működésbe hozó kerék Megindítt a haj
tópkerek (T s)

hajtómadzag höjtópmadzag [-ot, -ok, -ja] 
fii a guzsaly kerekét és orsóját összekapcsoló 
és működését biztosító kétsoros végtelen zsi
neg Aligjövög bele a fonázsba, északad a haj- 
tóumadzag (S)

hajtórúd hdjtórud [-at, -ak, -ja] fh hosszú 
hajtókar pl. présen Má a hajtórúd is égörbűt 
(Cse)

hajtószár höjtóuszár [-at, -ak, -a] fh 1. a 
guzsaly alkatrésze, amely a lábitóról a tengely
re a mozgást átviszi A höjtóuszár csak táncö- 
gat magának a guzsajon (S); 2. hajtőmadzag 
Elszakad a höjtóuszár még az elejjén (Fp); 3. 
a gyeplőt meghosszabbító toldás Húz meg a 
jop  hajtópszárat! (Fp)

hajtószíj hájtópszíj, hajtópszijj [-at, -ak, 
-ja] fh forgó mozgás átvitelére való végtelen 
szíj Ippen mosz szakad ë ez a hajtóuszijj is!
(G)

hajtótalp höjtóutalp [-at, -ak, -ja] fh a gu
zsaly lábítója A guzsojt hajtóutalpö hajtik (Bf) 

hajtóvadászat höjtóuvadászat [-ot, -ok, - 
a] fh olyan vadászat, amelyen hajtők terelik a 
vadat Hópnap kezdőüdik a hajtóuvadászat (Ke) 

hajtű hajtii [-t, -k, -je] fii női haj fel
tűzésére szolgáló kis eszköz Ety hajtii fogja 
ősze konytyát (Km) 

hajul I. hajol
hák' hák [-ot, -ok, -ja] fii kampó Ot lóug 

még ety comb a hákon (Во)
hák2 hák, hákk [-ot, -ok, -ja] fh felköhö

gött nyálka, köptet Uton-utféjlen köpi a hák- 
kot (Ff)

hál háll [-ok, -sz, -t] tn ige 1. éjszakára 
megszáll, alszik A kajibába hátunk nyáron 
(Bat); 2. vkivel szeretkezik E mám fijukvö 
hál (Dr)

hal1 hal [-ok, - ász — sz, -át ~ -t] (rég) hű
lik [-ok, -ol, -t] tn ige megszűnik élni Há nem 
eszel, éhen háol (Nd)

hal2 höl [-at, -ak, -a] fh 1. kopoltyús, pik
kelyes, gerinces vízi állat Halat fokiunk há
lóvá (Tg); 2. ennek húsa Sose eszek halat (Ts) 
[] Bekapta a halat ’teherbe esett’ (R); Ha ha
lat akrsz enni, a vízbe bele kë menni ’ha vki 
vmit el akar érni, ne féljen a nehézségektől’ 
(Fr); Aki halat akar enni, ne fjéjjen a visztü 
’ua’ (J); A hal úszni akar ’aki halat evett, kí
vánja a vizet’ (Bá)

hála hála [~’t, ~’k, ~’ja] fh a köszönet 
érzése Hálát adok az Istennek, hoty sikerűt (S) 
[] Hálát mond ’köszönetét mond’ (Vr)

halad halad [-ok, -ö ~ -ol ~ -sz, -t] tn ige 
1. mozogva előbbre jut Hegynek fifele lassan 
halad a szekér (Be); 2. telik, múlik Gyorsan 
halad az időü(H); 3. (munkában, fejlődésben) 
előbbre jut Halad a tanullázsba a púja (Np);
4. eredményesen célja felé közeledik Lassan 
haladunk az ípítkezíssel is (Tg)

haladás haladás [-t, -a] fh 1. mozgás Las
san mehet a szekér, alig láccik a haladássá 
(Bt); 2. fejlődés Mijen haladás vám mán 
azóutta! (Tá)

háládatlan háládatlan, hálátatlan mn há
látlan Mámmá a gyermekek igen hálátatlanok
(R )

háládatos háladatos, háilátatos mn hálás 
! mátkozzunk hálátatosz szívvé (CsI)

haladék haladok, haladík, haladéjk [-ot, 
-a] fh 1. halogatás Haladík néjkii fizetni kë 
(G); 2. halasztás Nem kaptam haladjékot (Pf) 

halál halál [-t, -a] fh 1. a szervezet élet
működésének megszűnése Közeledni éirzi a 
halállát (F); 2. a kaszás csontváz; mint ennek 
ellenkezője Megijed a haláltú (Hl); 3. halál- 
büntetés Halált írdeméne, aki öl (P); 4. ~ra: 
túlzott, roppant mértékben Halára ríműtem 
(Tá) [] Jóu vóuna halálnak ’nagyon lassú’ 
(Csf); A halál markába vót ’nagy veszélytől 
menekült meg’ (J)
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halálbíró halálbiróu [-t, -k, -ja] fii halott
kém Ë ke híj ni a halálbiróut (Cse)

halálcédula halálcéjdula [~’t, ~’k, —’ja] fh 
(rég) kocka alakú számozott pléhlemez a ka
tonák nyakában, amelyet hősi halál esetén a 
halotti bizonyítványhoz csatoltak Minden ka
tonának vóut halálcédulája (D)

halálfej haláljej [-et, -ek, -e] fh csontváz 
koponyája, ill. ennek rajza Halálfej van a 
transzformátoron (T)

hálálkodik hálálkodik [-ok, -ö -  -ol ~ -sz, 
-ott] tn ige háláját fejezi ki Nem győ űzött ele
get hálákodni nekem (Kd)

halállepke halállepke [~’t, ~'k, — je] ifi éj
jeli lepke Fílek a halállepkéktű (Ng)

halállomány halálomány [-t, -a — a] fh 
folyó V. tó halainak összessége Gyarapodik a 
halálomány (Uf)

halálmadár halálmadár [-t, -ok, -ja] fii a 
kuvik mint a halál vélt hírnökébe iccáká váá- 
hon szóul á hâàdmàdàor (Nd)

halálos halálos mn 1. halált okozó Hatá- 
lozs beteksíget kapható tülle (Si); 2. halállal 
kapcsolatos Ráatták a halálos inget (R); 3. 
(túlzó) roppant nagy Halálos komojan mon
dom (Ah); 4. ~ bűn; kérhozatra vivő ~ Halá
los vítek leszedni észt az íretlen barackot (T)

haláltusa haláltusa [~’t, ~’ja] fn (vál) hal
doklás Vígignísztem a haláltusáját (Bf)

halandó halandót/ mn (és fh) aki nem 
kerülheti el a halált Minnyájan halandónk 
vagyunk ( Fa)

halánték halánték, halántfék halántík 
[-ot, -ok, -a] fh a homlok oldalsó része A ha
lán!íékánjérte az iitjés (Ki) Vü: vakszem 

halas halas mn 1. halat árusító A halazs 
hódba vettem (Ko); 2. halszagú Halas a 
kezem (Ke)

hálás1 hálás [-t, -a] fh 1. az a tény, hogy 
vki vhol hál Jóu a hálás a jó t/ frisz színába 
(S); 2. szállás Köszöntik a hálást (Pk)

hálás2 hálás mn hálát érző Igen hálás 
vagyok neked ezír a sokjót/ságodír (Ng) 

halaskosár halaskosár [-t, -ok, -ja] fh fü
les, fedeles ládaforma vesszőkosár Le ke kötni 
a halaskosár fedelit (Cse)

halastó halastóц  [-t, -k, -ja] fh haltenyész
tésre való (mesterséges) tó Felügyének a ha
las tó ukra (H)

halász halász [-t, -ok, -a -  -ja] fh halászat
tal foglalkozó személy A sógor naty halász (He) 

halászás halászás [-t, -a~-ja] fh halfogási 
művelet A halászás éngem megnyuktat (Ng) 

halászat halászat [-ot] fh foglalkozássz
erű halfogás Na hoty sikerűt a halászat? (Tb) 

halászbokor halázbokor [-bokrot, -bok
rok, -ja] fh halásztársulás Alakítottak ety ha- 
lázbokort (Bó)

halászcsizma halászcsizsma [~'t, ~'k, 
~ja] fh combig érő szárú gumicsizma a halás
zok részére A halászcsizsmának nem fojik be 
a szárán a viz (Tát)

halászfelszerelés halászfiszereliés, ha
lászfelszerel is [-t, -je] fh halászszerszám It 
tárcsa a halászfelszereljéssit (V)

halászik halászik [-ok, -5 -  -ol, -ott] ts és 
tn ige 1. vmivel halat igyekszik fogni Hálóuvá 
halásztunk (Во); 2. folyadékbői vmit próbál 
kiszedni Ojan ritka ez a leves, hoty halászni 
ké benne ja  haluskát (Ba) [] zavarozsba halá
szik ’kihasználja a zűrzavart’ (Mes)

halászing halászing [-et, -ek, -e] fh apa
csing (amelyen vízszintes a nyakkivágás) Sze
rettem a halászinget (I)

halászlé halászléj [-t, -k, -je] fh bő, pa
prikás halleves Főtisztünk eggy igazi halászléit 
(Tú)

halászmadár halászmadár [-t, -ok, -ja] fh 
hallal táplálkozó vizi madár Sok ëre a halász
madár (Bk)

halaszt halaszt [-ok, -5 -  -ol, -ott] ts ige 
vminek az elvégzését későbbre hagyja Kelle
ne má mosni, de egyre csak halasztóm (Ko) 

halasztás halasztás [-t, -a] fh 1. vminek a 
későbbre hagyása Ez a munka nem tűr halasz
tást (K); 2. haladék Halasztást kapót (Asz) 

halasztgat halazgat [-ok, -ö -  -ol, -ott] ts 
ige halogat Mindem munkács csak halazgatö, 
így nem jutó semmire (Np)

halaszthatatlan halaszhatatlan mn el nem 
halasztható, sürgős Sok a dolog, oszt etytiil 
eggyig mint halaszthatatlan (Ti)

181



halasztódik halasztójjdiк [-ott] tn ige ké
sőbbre marad A tillóglás csak maracs, csak 
halasztópdik (Gy)

halát halát [-ot, -ok, -ja] (új) fii 1. köpeny 
A fejőünöüknekfejjér halátot adnak ( J); 2. há
ziköpeny, pongyola Vettem magamnak ety ha
lától, ithon jo  lesz (Tr)

hálátalan hálátlan mn hálátlan Meglázs, 
nem leszek hálátlan (R)

hálátlan hálátlan mn 1. nem hálás Nem 
szabat hálátlannak lenni a szülő ükhö (D); 2. 
nem szívesen végzett A hásztartás hálátlan 
munka, nem láccik meg ( J)

haldoklik haldoklik haldoklik [-kiok, 
-kösz ~ -kolsz, -klott] tn ige meghalóban van 
Tán csak nem haldokolsz? (Ко)

half half [-ot, -ok, -ja] fh sp fedezet Te 
leszë az eggyik half (Hl )

halhatatlan halhatatlan mn aki, ami 
örökké él Az ember halandóit, csak a lelke 
halhatatlan (G)

halhólyag hálhóu/ag, halhójig [-ot, -ok], 
ha!hójog [-jgot, -jgok] fh 1. halak úszóhólyag
ja Pukkangattiik a halhóujgokol (Kg); 2. nagy 
fehér bogyójú csemegeszőlő Megádik à pijá- 
con á hdhóujág áorápt (Nd); 3. kis hólyag a 
nyelven Halhóujog van a nyelvemen (Ts) Vö: 
efing

halina halina [~’t, ~’ja] fh halinaposztó 
Szürke halinábú van a lajbija (Bá)

halinacsizma halinacsizma, halinacsizs- 
ma [~’t, ~'k, ~’ja] fh halina szárú csizma Ne
kem is vált halinacsizsmám (Bó)

hálistennek hálistennek isz (megkönnye- 
biilés kifejezésére) Hálistennek má jobbam 
van (Z)

halk halk mn vál 1. gyengén hallható 
Halk hangon tudocs csak suttogni (Té); 2. 
nesztelen Csak halkany gyere, hoty ß  ne jéb- 
rezd a gyermeket (V)

halkít hálkit, halkiét [-ok, -5 — ol ~ -sz, - 
ott] ts ige halkabbra fog Nem hálkitaná ászt a 
rádijóut a világír se! (Bt)

halkocsonya halkocsonya [~’t, ~’k, ~ja] 
fh halból főzött kocsonya Miféléjük nem 
szokás halkocsonyács csináni (Nbe)

halkopó halkopóu [-t, -k, -ja] fh sirály A 
hal kopó y  kikapja a vizbű a halat (S)

halkul hőkul [-t] tn ige halkabbá válik Hő
kul l a zene (V)

hall hall [-ok, -ö ~ -ol ~ -sz, -ott] ts és tn 
ige 1. (hangot) fülével érzékel Te nem halló 
semmit? (Vr); 2. vmit megtud, vmiről értesül 
Rósz hirit hallottam (Fr); 3. (tn) ~od, -ja, ~i 
(megszólításként v. meglepődés, felháborodás 
kifejezésére) Hájjá má, maga tán nem futta?
(V)

hallás hallás [-t, -a ~ -ja] fh 1. a füllel való 
érékelés Romlik a hallásom (V); 2. zenei 
hallás Jóu hangja van, de nincs hallása (Cs) 

hallat hallat [-ok, 6 ~ -ol ~ -sz, -ott] ts és 
tn ige 1. hangot ad Égisz áló и nap ety hangot 
se hallat (Tá); 2. tn ~ magáról hírt ad Ősz máj 
hallos magadrú, hallod-í! (Kg)

hallata hallata, hallattya szrgos fh 1. 
vminek meghallása Meglepődtek a hír hal
latán (Ba); 2. vkinek a füle úgy, hogy ez 
hallja V. hallotta A ftlem hallattyára monta 
neki, hogy űfogi agyomverni (Kg)

hallatlan hallatlan mn -né tesz vmit 1. 
úgy tesz, mintha nem hallaná Híjába mondom 
neki: hallatlanná teszi (M); 2. nem veszik 
észre Hallatlanvá tettjék minden szavát (Dr) 

hallatszik hallaccik [-ott] tn ige 1. (hang) 
hallható Ide hallaccik ha Gejőüdzbe haran
goznak (Tát); 2. hírlik Uty hallaccik, hogy 
meglesse a készfogóu (Or)

hallatszódik hallaccóudik [-ott] tn ige 
hallatszik hallaccójjdik a harankszóp (Bs) 

halleluja I. alleluja
halleves halleves [-t, -ek, -e] fh halból 

főzött leves Majd a Tisza-parton főitünk jóu  
hallevest (Pf)

hallgat halgat, hágai [-ok, -ö ~ -sz, -ott] ts 
és tn ige 1. ts vkinek, vminek a szavait, hang
ját figyeli Hágatom a vadgalambot (Th); 2. tn 
-vkire, vmire: szót fogad neki Ne hágass a 
roz barátokra, mer vízre visznek, ősz szomjan 
hoznak vissza! (Tk); 3. zokszó nélkül tűr De 
sok szidást hágattam tülleártatlanul (He); 4. 
tn szótlan, csendben van Hágát, mint aki oda
szart (Fra); 5. tn -  vmiről: nem árul el semmit 
A píndzrít тек hágas, nem ke nekijek sokat
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tudni (K) [J Hágát, mint a sír ’mélyen hallgat’ 
(Ко)

hallgatás hagatás [-t, -a] fh 1. az a tény, 
hogy vki hallgat vmit A szíp nópták hágatását 
sose unnám meg! (Gu); 2. nem beszélés Há- 
gatázs beelegyezís (T)

hallgató hágaion [-t, -k, -ja] fh (mn-i ign 
is) í. aki vmit rendszeresen hallgat Én ál
landója hálgatópja vagyok a műsornak (Bs); 
2. szívhallgató Megvizsgát az örvas a há- 
gatójjvá (Th); 3. hallgatónóta A hágatópkot 
jobban szeretem, mint a csárdást (Kb)

hallgatódzik hágatópdzik [-ok, -5 ~ -ol, 
-ott] tn ige 1. kihallgatja mások beszédét Az 
ajtón hágaióúsztam (Bcs); 2. erősen figyel, 
hogy meghalljon vmit Hágatópdzok, hogy 
nem jönnek-í mán (G)

hallgatolózik hágatolópdzik [-ok, -5 -  -ol, 
-ott] tn ige hallgatózik Mám mijóptta it hága
tolóudzik, hogy jön-i mán a kocsi (P)

hallgatóság hágatópság [-ot, -a] fh szóbe
li előadás közönsége Az egiész hágatóusák fi
gyel e, amit mond (Fra)

halló1 hallóit [-t, -k, -ja] fh és mn I. fh 1. 
aki jól hall A hallópnak nem ke ordítani, úgy 
is mekhajja (Tb); 2. hallgató A hallópk meg a 
kagylóun hágatik hogy mit ad le a rádijóu 
(T); II. mn az, amelyik hall Mán ez a hallóu 
fi  lem is romlik (Tg)

halló2 hallóp halóp isz 1. (távolabb 
lévőkhöz) a figyelem felketésére intézett szó 
Hallóu, van it valaki? (M); 2. telefonáláskor a 
kapcsolat felvételére szolgáló szó Halóu, ki 
beszél? (K)

hallomásból hallomázsbópl, hallomázsbú 
hsz mások közlése alapján Csak hallomázsbú 
ismerem (Bú)

haló halóu mn (kifejezésekben) -  porában 
is: halála után is Áldani fogom még halóu po
rába is (Ng)

háló1 hálón [-t, -k, -ja] fh 1. rácsszerű lyu
kacsos szövedék, ill. ebből készült eszköz Há
ló wá foktuk a halat (Hl); 2. pókháló Főni a 
pónk a hálópt (Bt) [] Hálójába keríti ’be
hálózza’ (Tát); Kiveti vkire a hálópt 1. ’el 
akarja csábítani’ (H); 2. rajta akarja kapni 
vmin (H)

háló2 hálón hál!óp [-t, -k, -ja] fh (mn-i ign 
is) 1. hálószoba K i vart takarjétva a hálóp{Np); 
2. ennek bútorzata Ujhálópt vettek (Cse)

halódik halópdik [-ok, -ol — sz, -ott] tn 
ige haldoklik Halópdnak afáraccsáktú (Bá) 

hálóing hálóping, hállóping [-et, -ek, -e] 
fii ágyban viselt bő ing Fírfira csúnya a 
hálóping (Bf)

hálókocsi hálópkocsi [-t, -k, -ja] fh 
hálófülkés vasúti kocsi A hálópkocsiba min
den fülke foglát vópt (Nbe)

halom halom [-lmot, -lmok, -Ima] fh 1. 
(ritk, vál) kisebb domb, földhányás A halom 
megett szánt a traktor (Z); 2. rakás Ety halom 
szennyesem vám má (Ng)

hálórekli hálóprekli [-t, -k, -je] fh (rég) 
hálókabát Hozd ide a hálópreklimet! (Pk) 

halórúd hálóprud [-at, -ak, -ja] fh az a 
hosszú rúd, amelyre a háló van erősítve Emel 
f i  a hálóprudat! (Bá)

hálószoba hálópszoba [~'t, ~’k, ~'ja] fh 1. 
alvásra használt szoba Sose használik a hálóp- 
szobát, kint aisznak a pitvarba (Sz); 2. ennek 
bútorzata Dijópfa hálópszobács csinátatott 
(Ko)

halott halott [-at, -ak, -ja] fh holt ember 
Kiteritettík a halottat (Ts) Ц Ojam, mint aki
nek hat halottya van ’nagyon szomorú’ (E); 
Feltámad halottajibú (val) ’az elhunytakra 
emlékezés ünnepe, nov. 2.’ (Tg); Nem lez belőüle 
prédikálóiós halott ’semmire nem jut’ (Ts)

halottas halottas mn halottal, temetéssel 
kapcsolatos Mennyünk a halottas hászho! (Bs) 

halottaskamra halottaskamra, halottcis- 
kamora [~’t, ~'k, ~]a] fh kórházi helyiség, 
ahol a halottat (elszállítás előtt) ideiglenesen 
elhelyezik Má nem tanátuk az ágyon, levittík 
a halottaskamorába (Csn)

halotti halotti mn halállal, temetéssel kap
csolatos Sokan vóptak a halotti torba (Bf); ~ 
fátyol ’szemfedő’ (Tá)

halottkém halóikéjm [-et, -ek, -je] fh a ha
lál beálltát (és okát) megállapító hivatalos sze
mély Mehettek a halotkéjmjér (Bd) Vö: ha
lálbíró

halottnéző halolnéjzőü, halotnjézőp ha- 
lotnizőü [-t, -k] fh 1. aki a halottat megtekinte
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ni jön Jönnek a halotnjézőük (Np); 2. a halott 
megtekintése Megyünk halotnízőübe (Ko) 

halottvíz halotviz [-et] fh az a víz, amel
lyel a halottat mosták A halotvizet nem szabad 
az udvarföüggyire önleni, csak a ganéjra (Gy) 

halovány 1. halvány
hálózsák hálóipsák [-ot, -ok, -ja] fh 

zsákszerű holmi, amelybe bebújva alszanak a 
szabadban Kéj hálóuzsákot is viszünk a ki- 
rándullásra (V)

halpástétom halpástéjom [-ot, -ok, -ja] 
fii halhúsból készített pástétom Szërëtem a sp- 
roti halpástéjomot (Dr)

halszálka halszálka [~’t, ~’k] fh a hal 
csontja A torkán akatt ely halszálka, máj mek- 
fú t tiille (Ti)

halszemű halszemű, halszemii mn pejor 
kidülledt szemű Ojan halszemii nállok az 
égisz familija (Mi)

haluska haluska [~’t, ~'k, ~’ja] fh 1. 
keveréssel v. fölvetéssel készült tésztából 
szaggatott étel v. levesbetét Haluskát szagga
tok a levezsbe, mer nincs időm gyúrni (T); 2. 
metélt gyúrt tészta Mákos haluskát fű ltö k  (I) 

haluskás haluskás mn 1. haluskával főzött 
Szeretem a haluskás levest (R); 2. aki szereti a 
haluskát Éji nem vagyok haluskás (Mu)

haluskaszűrő haluskaszürőii [-t, -k, -je] 
fh lyukacsos fenekű tálszerű edény, amelyen a 
kifött galuskát lecsurgatják Hamar add a ha- 
luskaszürőüt! (Csn) Vö: hicskos

haluskazaggató hahiskaszaggatáи [-t, -k, 
-ja] fh sűrűn lyukasztott aljú fémedény, 
amelyen a tésztát kanállal átnyomkodva a 
fövő vízbe szaggatják Csinátattam eggy uj 
haluskaszaggatóut (Csp)

halva hálva [~’t, ~’k, ~ja] fh (új) kiajtolt 
napraforgómagból készült édesség A gyerme
kek igen szeretik a halvát (T)

halvány halvány, halavány, halovány mn 
1. sápadt, vértelen (arcbőrű) Igen halovány az 
orcája (Vs); 2. nem élénk színű Szereti a ha
lovány színeket (Bó)

halványkék halványkék, haloványkjék, 
halványkík, halaványkík mn a kék világosabb, 
vizesebb árnyalata Fëvettem a hatvány kje к ni- 
hámot (Bk) Vö: világoskék

halványrózsaszín hál vány rópzsaszin mn 
halvány árnyalatú rózsaszín Hálványrótpsa- 
szin ruhába váljak a nyoszojóujányok (Csn) 
Vö: világosrózsaszín, gyengerózsaszín

halványsárga halványsárga, halavány- 
sárga mn a sárga enyhébb árnyalata Szeretem 
a halványsárga róuzsát (Kd) Vö: világossárga 

halványul halványul, halaványúl, halová- 
nyul [-t] tn ige fokozatosan halvánnyá válik 
Ősz fele má halványul a napflny (Ksz)

halványzöld hálványzőüd, halaványzőüd 
mn halvány árnyalatú zöld Halaványzőüt sëj- 
met vëttem blúznak (Bú) Vö: világoszöld, 
gyengezöld

halzsír hahsir [-t, -ok, -ja] fh tengeri em
lősök zsírja Be kén kenni a csizmát halzsírrá
(D)

hályog hájog [-ot, -ok, -ja] fh látászavart 
okozó szembetegség Leoperáták a szemiríi a 
hájogot (Kv)

hályogmeggy hájogmeggy [-et, -ek, -e] fh 
vékony héjú, nagy szemű meggyfajta Egyéj 
csak ebbül a hájogmegybű! (B)

hám hám [-ot, -ok, -ja] fh igásló szer
száma Ted rá a Szedresre a hámot! (Ge) [] 
Hámba tör a lovat ’igavonáshoz szoktat’ (M); 
Kirúg a hámbiV 1. (ló) úgy rúg, hogy a lába 
az istrángon kívül kerül; 2. jól kimulatja 
magát (Mes)

hámán hámán, hámány [-t, -ok, -ja] fh 1. 
(pejor) nagy hangú, kötekedő férfi Ne is tö- 
rőggy aval a hámánná! (Z); 2. harácsoló em
ber Az éjsz megái, hogy mi ety hámány ember 
ez (Jé)

hámánkodik hámánkodik, hámánykodik 
[-ok, -5 ~ ol, -ott] tn ige hetvenkedik, dühöng 
Mit hámánkodö má megién, tán nem bírsz 
magaddá? (Tk)

hamar hamar hsz és mn I. hsz 1. rövid 
idő alatt V. múlva Hamar abbahatyta a mun
kát (Nb); 2. könnyen, gyorsan Hamar felmír- 
gesedik az uram (Ksz); II. mn gyors, sietős 
Hamar munka ritkán jáp  ( Kh )

hamarjában hamárjába hsz gyorsan, 
sietve Hamárjába főtisztem ety kis rántot- 
! evest {Tá)
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hamarlé hamarléj[-1 , -k, -je] fii hamar el
készülő (rántott) leves Hamarléivë kínál íí is 
(Csl)

hamarosan hamarosan, hamaroson hsz 
kis idő múlva írok neket hamaroson (Cs) 

hamarost hamarost hsz hamarosan Jövök 
hamarost (Sze)

hamar hamar [4, -ok, -ja] fii oldalán fel
hasított zsák Van ety hamar forgó um (Bs) 

hamburkázik hámburkáozik [-ok, -6 —  
ol, -ott] tn ige hempereg, bukfencezik A gyer
mekek jóu  kedvegbe àföh’ön hámbúrkáoszták 
(Br) Vő: trambuckázik, barambuckázik, 
hengerkőzik

hámfa hámfa [~’t, ~’k, —’ja] fii ló vontatta 
eszköznek az az alkatrésze, amelyhez az istr
ángot kötik Akazd el a hámfát a szekerriil! (T) 

hámfaperec hámfaperec [-et, -ek, -e] fii a 
hámfatáskát és a húzóhorgot összekötő vas- 
gyürü Ez a hámfaperec nagyon sziik (Cse) 

hámfatáska hámfatáska [~’t, ~’k, —ja] fii 
a hámfát körülfogó vaspánt, amely azt a 
szekérhez kapcsolja Mék hiányzik rulla a 
hámfatáska, kiilömben kísz van (Csl)

hamis hamis mn 1. nem valódi Hamis la
poséi ütlssë varom a párnát (Но); 2. álnok, ra
vasz, másokat megtévesztő Nem leszek hamis 
tanú (G); 3. hazug, igaztalan Hamison vádo- 
lik nem ü tette (Bf); 4. kacér, pajzán Mijen 
hamis jány led belőülle! (J); 5. (állat) váratla
nul támadó Hamis a tehenünk, döf, rag (T) 

hamisít hamisít, hamisjét, hamissit [-ok, 
-5 -  -sz, -ott] ts ige csaló szándékkal utánoz, 
megváltoztat Zapszàlmaléjyë hamisiccsákk a 
bőrt (Kb)

hamiskártyás hamiskártyás [-t, -ok] fii 
kártyajátékos, aki csal Hamiskártyásokká ke
rék össze (E)

hamismézes hamismézes, hamismízes [4, 
-ek, -je] fii tésztaféle, amelyet méz helyett íze
sítve sütnek Dzsemmel sütöm a hamismjézest 
(Bcs)

hamispálca hamispáca [~’t, ~'k, —ja] ín 
kisegítőszem a horgolásban Hamispácává 
kapcsöjuk össze a sort, ha körbe horgolunk 
(Fra)

hámlik hámlik [-ok, -5 -  -asz, -ott] tn ige 
(vál) 1. (bőr) darabokban leválik Hámlik a bűr 
a hátamon (Mi); 2. bőrét, héját (könnyen) le
hullatja melegen jobban hámlik a kolompír 
(Bat) Vö: dublik

hámm hámm isz (étel beharapására buz
dító, utaló szó) Hám, bekaplak! (Bk)

hammer hammer, hammel [4, -ek, -je] fii 
nagyobb kalapács Hova tetted a hammelt? (Vs) 

hámoz hámoz [-ok, -6 — ol, -ott] ts ige 
(késsel) héjától, kérgétől megfoszt A mát csak 
hámozva eszek (Or) Vö: hánt

hampasz hampasz [4, -ok, -a] ín a cipő
sarok visszatolására szolgáló eszköz Ham- 
passzá kennyük fe l a vijakszot (Pf)

hámtáska hámtáska [~’t, ~'k, ~’ja] fh a 
ló oldalánál az istrángot burkoló védőtasak 
A hámtáska mëgvidi a lú óudalát a hörzso- 
lástú (S)

hamu hamu [4, -ja] fh szilárd szerves anya
gok égése után fennmaradó szürke porszerű 
anyag Belelíptem a főró hamuba (T) [] Hamu 
alatt lakika tűz ’a jámbor, nyugodt emberek a 
legszenvedélyesebbek’ (H)

hamubogár hamubogár [4, -ok, -ja] fii a 
káposztán élősködő apró szürkésfeketés boga
rak Ellepte a hamubogár a káposztámot (Kd) 

hamuféreg hamufjéreg, hamuféjreg [-rget, 
-rgek] fii hamubogár Megjelent a hamufiéreg 
(Tk)

hamuhullós hamuhullóus [4, -ok, -a] fii 
tűzhely rostélya alatti kihúzható pléhfiók, 
amelybe a hamu hull A hamuhullóus megién 
teli van (Ba) Vö hamutartó

hamulúg hamulug [-ot, -ok, -ja] fh ruha 
mosásához, szapulásához hamuból főzött lúg 
Legjobb az akácfa hamujábú csinál hamulug 
(Но)

hangiér hangléfr mn széltoló, megbíz
hatatlan Hangtéjr az az ember, ne higgyetek 
neki! (Tk)

hasmars hasmars (tréf) fh hasmenés Raj
ta van a hasmars, azrér szaladgál annyit (Bs) 

hasmenés hasmenés, hasmenéfs, hasme
nés, hasmenís, hasmenés [4, -e ~ -je] fii gya
kori híg székelés Hasmenést kaphac tülle (Gy)

185



hásnyik hásnyik [-ot, -ok, -ja] fn házilag 
szőtt gatyamadzag Húzok a gatyába hásnyikot 
(Vs)

hasogat hasogat, hasigat [-ok, -o -  ol ~ 
-sz, -ott] ts és tn ige 1. vmit darabokra hasít 
Hasogazsd apróbra a kompírt! (T); 2. nyilal
lik Csak uty hasigat a derekamba (D) Vő: 
hasgat

hasonlít hasonlít hason bet [-ok, -ö -  -ol — 
-sz, -ott] ts és tn ige 1. olyan, mint a másik 
Rám hasonlít a fijucska (B); 2. összehason
lít vele Hozzám hasonlíti magát (Bt)

hasonló hasonlón mn 1. aki, ami hason
lít egy másikhoz Asz hiszi, hogy nincs hozzá 
hasonlón (Nb); 2. kb. megegyező Hasonlón 
korú ű is (P)

háspál háspál [-ok, -ász — sz, -át ~ -t] 
ts ige motollái Háspálom a fonalat (Vs) 

hastífusz hastífusz [-t, -ja] fn fertőző 
betegség Hastifuzba vontak sokan a 
lágerbe, oda is marattak (Or)

hasúra hasúra, hazsura [~’t, ~'k, ~’ja] 
fn gyökérből, cirokból, kukoricaszárból kö
tözött (melegágy) takaró Hasúra van a me
legágyon (Bsz)

hász hász msz hát hisz(en) Hász ha én 
tudnám, hoty ki vóut! (Csl)

hászem hászen msz hát hiszen Hászen ű 
is tuggya, hoty hóm vontunk! (Si) 

haszija I. házhija
használ használ [-ok, -ász — sz, -át ~ -t] 

ts (és tn) ige 1. vmely célra alkalmaz Beret- 
vaszappant használok (P); 2. igénybe vesz 
Én használom a kertet is (E); 3. tn vmi 
hasznára, javára van vkinek Nem használ 
semmit az orvosság (Th); 4. foganatja van A 
szíp szón többet használ, mint a verís (Gl) 

használat használat [-ot, -a] fn vminek 
a felhasználása, alkalmazása Ekopott a sok 
használattú (P)

hasznavehetetlen hasznavehetetlen mn 
nem vehetjük hasznát Ez a ponyva mán te
jesen hasznavehetetlen (Csl)

hasznos hasznos mn hasznot hajtó A lú 
hasznos álat (Tg)

haszon haszon [-sznot, -szna] ín 1. an
yagi előny, nyereség Mindembű hasznot

húz (Hl); 2. előny, előmenetel Nindzs 
belőüllet semmi haszon (F)

haszonfa haszomfa [~’t, ~’k, —’ja] fii 1. 
hasznáért termesztett fa Ez it mint haszom
fa, mán lehet vágni (Nbe); 2. a fa értékes, 
iparilag hasznosítható része A hszomfája ír 
a lektöbbet (Ko)

haszonleső haszonlesőn mn mindenből 
hasznot kereső, számító Ijen haszonlesőn 
embert nem lehet jéfogadni (Но)

haszontalan haszontalan mn 1. értékte
len Észt a sok haszontalan kacatot ki ké lök
ni (Bf); 2. hiábavaló Haszontalan munka 
vont (G); 3. rossz, csintalan Ez a haszonta
lan köjök nem akár tanúni (V)

haszontalankodik haszontalankodik 
[-ok, -ö ~ -ol ~ -sz, -ott] tn ige rendetlenke
dik Ne haszontalankogy, mer kikapó! (Cse) 

hát1 hát [-at, -ak, -a] fii 1. a törzs hátsó 
része Háton hál tam haza észt a sok füvet 
(Но); 2. a földnek, földdarabnak kidom
borodó felszíne A hátán jop kapáni, mint a 
barázdáját, mér puhább (Csn); 3. ruhának a 
hátat borító része A háta téjesen kikopott 
(K); 4. a még különálló donga külső része A 
hát má tiszta a kírektű (S) [] A háta megett 
’tudta nélkül’ (Hl); Főnt hátán fu n  ’csupa 
folt’ (Th); Tard a hátát valakijír ’felelős
séget vállal vkiért’ (Tát); Mintha a hátam 
megé hajigánám ’nem ízlik az étel’ (V); 
Akkor lássam, mikor a hátam közepit tükör 
nékű ’sose lássam’ (Vs)

hát2 hát I. msz 1. kérdés bevezetésére 
Hát hun jártá? (Csf); 2. nyomatékos állítás 
helyett álló kérdés bevezetésére Hát nem 
vót igazam? (Fp); 3. bizonytalanság kife
jezésére Hát igazán nem is tudom (Or); 4. a 
megokolás magától értetődő voltának kife
jezésére Hát azír fú j rám! (Bf); 5. megenge
dés kifejezésére Hát erigy, nem bánom (P); 
6. nyomósításra Veszek hát! (Ah); 7. foko
zás nyomósítására Hát még danőni hoty 
tud! (T); 8. igen, persze Jössz ide is? - Hát! 
(Té); II. ksz 1. következtető mondatok kap
csolására Ha mekfőjjsztet, hát meg is eszed 
(Bcs); 2. szóismétlő fokozás kapcsolására 
Csakjöttek, hát jöttek, mint a raj (Rf)
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hátai hátai [-ok, -ász — sz, -át — t] ts 
(és tn) ige hátán hord De sokat hátátam, de 
sog zájdát ëhortam! (Ko)

hatalmas hatalmas I. mn 1. az átlagos
nál sokkal nagyobb Naty, hatalmas növísű 
ember (P); 2. nagy erejű Lekent ety hatal
mas pofot (Mi); 3. nagy hatalmú Most űk a 
hatalmasok, a: ű kezegbe vám minden (T); 
II. nagy hatalmú személy így mondik a ha
talmasok (P)

hátaló hátalóu, hátallóu [-t, -k, -ja] fn 
finomabb vászonból készült (négy sarkán 
sallanggal kötődő) hátiponyva, amelybe a 
piaci kosarat kötik Jóu meg van tömve a há
talló ud (Sz) Vö: hurcoló, zajdázó

hatalom hatalom [-Imát, -Írnak, -Ima] 
fii 1. a kormányzás joga, gyakorlása Hata
lomra jutottak a komonisták (Or); 2. az aka
rat érvényesítési lehetősége Nincs hatal
mamba mektenni (Bcs); 3. vmely megsze
mélyesített erő Nincs az a hatalom se égen, 
se főüdön, aki bírjon vele (Kf); 4. anyagi, 
ill. szellemi hatóerő Hatalmába kerítette a 
bűn (Vr); 5. erőszak Emiinek hatalmával el 
akart hurcöni (Be)

határ határ [-t, -ok, -a] fii 1 . földterület 
széle A tagnak itt a határa, eddik tárt (Kg); 
2. országhatár Atszöktek a határon (Tú); 3. 
vminek a tér- v. időbeli végpontja Nem is
mer határt semmibe (Во); 4. a helységhez 
tartozó földterület Zőpdüll a határ (Ti) 

hátára határa hsz úgy szántva, hogy a 
földdarab hátán kezdve a hantok befelé, a 
hát felé forduljanak A főijdeket hátára szán
tották, тек kétfelé (Dr)

határidő határidőd [-t, -k, -ideje] fn 
vmi elvégzésének az időpontja Befejezük 
határidődre (T)

határol határol [-t] ts ige vminek a 
határát alkotja A legelőül amott a patak ha
tárolj (T g)

határos határos mn 1. vmivel közös ha
tárú A mi falunk öt faluvá határos (Or); 2. 
már-már azonos vele A csudával határos, 
hogy megmenekül (Ksz)

határoz határoz [-ok, -ö — ol, -ott] tn 
(és ts) ige 1. dönt Még nem határosztam, 
hogy megyek-í (Csl); 2. ts eldönti, hogy tesz

vmit Aszthatároszták, hogy megveszik (Té); 
3. jelent vmit Ez itt mos nem határoz (Or) 

határozat határozat [-ot, -ok, -a] fn ha
tóság végzése Mekhoszták a határozatokot 
a kilakötatásrú (Во)

határőr határőür [-t, -ök, -e] fn a határ
őrségnél szolgáló katona A határöüröknél 
szóugál (Fo)

határszél határszjél, határszíl [-t] fn or
szághatár menti terület Ot szóugátam a ha
társzélen (Csp)

határvadász határvadász [-t, -ok, -a] fii 
(rég) határőr Határvadász vő utam én is (Bt) 

határzóna határzóuna [~’t, ~’k, ~ja] fn 
határsáv A határzóunába dóugozunk (Tú) 

hatás hatás [-t, -a -  -ja] fii 1 . az a tény, 
hogy vki, vmi hat vmire, vkire Roz barátok 
hatása alá kerűt (Té); 2. befolyás A tanítóu- 
nak sincs rá hatása (Bk)

hátas hátas, hátis I. mn aminek háta 
van A mi főüdűnk hátas, csak a barázdája 
vizes, ha esik (R); II. fn 1. hátasló Jóu hátas 
lú, mer nagy lípőüje van (Bf); 2. vándork
ereskedő Gyűrűt vettem a hátastú (Во) 

hátgerinc hádgerincs [-et, -ek, -e] fn 
gerincoszlop Eltörte a hádgerincit (Cs) 

hátha hátha msz 1. (bizonytalanságot 
kifejező kérdés bevezetésére) Hátha nem is 
ű vóut? (P); 2. (esetlegesség kifejezésére) 
Hátha fog  esni (Ah); 3. (az előző állítást fo
kozó föltevésben) Hátha még tés is ot letté 
vóuna! (G)

hátikas hátikas [-t, -ok, -a] fn hátikosár 
A sző üllő üt háotikázsbá hördug befele (Nd) 

hátikosár hátikosár [-t, -ok, -ja] fh két 
szíjjal a vállunkra akasztható kosár Em máj 
rád adom a hátikosárt (Pf)

hátizsák hátizsák [-ot, -ok, -ja] fn háton 
hordozható útizsák tedd a hátizságba a ku
lacsot is! (Ko)

hatodik hatodik sorszn a hatos szám 
sorrendi helyén álló Hatodik esztendeje fek- 
szig betegen (Pf)

hatol hatöl [-ok, -ősz — sz, -öt -  -t] tn 
ige vhova nyomul A kéjs a lábába hatöt (Nbe) 

hatos hatos I. mn 1. a hatos szám írott 
jele Egy kövér hatost írt (Ba); 2. ezzel jelölt 
A hatosz szobába fekszik (Mi); 3. hat hason
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ló egyedből álló Hatos csoportogba jöttek 
(Cse); II. fh 1. a hatos számjegy Hatost írj! 
(Csl); 2. ezzel jelölt A hatoson jöttem  (Tg);
3. hat tagból álló csoport Hatozsba dóu- 
gosztunk (Kg)

hatóság hatóuság [-ot, -ok, -a] fii önálló 
jogkörű intézmény, szerv A hatóusákhosz 
kë fojamodni (Ng)

hatökör hatökör mn nagyon buta Te 
ahosz hatökör vagy (Bs)

h á tra  hátra I. hsz 1. hátul lévő helyre 
Lípj eggyel hátra! (P); 2. ~ megy: vécére 
megy Muszáj menni hátra (J); II. ik vissza
felé Hátrafordútam (Csn)

hátrább  hátrább, hátrébb hsz 1. inkább 
hátra Huzópggyatok hátrább! (Fp); 2. in
kább hátul A pince méjk hátráb van (Ba) 

hátrafelé hátrafelé, hátrafelé hsz hátul 
lévő hely felé Hátrafelé fordul (Br)

hátrakaparcs hátrakaparcs [-ot, -ok, 
-ja] fh tréf tyúk, csibe Aggy a hátrakapar
cs oknak enni (Sz)

hátrál hátrál [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ -t] tn 
ige fokozatosan visszavonul Ne hátráj, gye
re éfmfelém (Bt)

hátráltat hátráltat [-ok, -öl — sz, -ott] 
ts ige vmiben feltart, akadályoz Csak hátrá- 
tatö a munkámba (Rf)

hátramozdító hátramozditóu [-t, -k, -ja] 
fn aki a munkában inkább hátráltat, mint se
gít Nekem is van ety hátramozditóum (Tát) 

hátravágós hátravágóus [-t, -ok] fn 
tánclépés hátra keresztbe Hogy járod a hát
ravágó üst, frissebben mozduoj a lábodvá! (Dr) 

hátrébb I. hátrább 
hátról I. hátul 
hátrul 1. hátul 
hátrulsó I. hátulsó
hátsó hátsóp mn hátulsó Kim van a 

spóur a hátsóu erezbe (Bó)
hátsóház hátsópház [-at, -ak, -a] fn 

hátsó szoba, udvari szoba A hátsóuházba 
a Isznak az öregek (Si)

hatszemközt hatszemközt hsz hármas
ban Hatszemköszt vagyunk (Tg)

hátszíj hátszijj [-at, -ak, -ja] fh a hám 
oldalait a ló hátán összekötő szíj Ëszakatt a 
hátszijj (K)

hattog hattog [-ok, -sz, -ott] tn ige kia
bál Ne hattogj má, te asszon! (Nbe)

hátul hátúi, hátrull 1. vminek az elejé
vel ellentétes részén A szoknya hátrál van 
behasítva (Fo); 2. vminek a végén Hátúrú 
fejőit az eső ük közzéj (Hl) [] Hátra köti a 
sarkát ’szigorúan megbünteti’ (Mes)

hátulja hátúja, hátrúja szragos fn vmi
nek a hátsó, ill. a vége felőli része Ennek a 
ruhának csüng a hátrúja (Kg)

hátulsó hátúsóp hátrúlsóu mn hátul 
lévő Mozog a szék  hátrúsóu lába (Csl) 

hátulsóház hátúsóuház, hátrúsóuház [- 
at, -ak, -a] fh a hátulsó szoba Mink a hátrú- 
sóuházba lakunk (Bf)

hatvan hatvan tőszn hatszor tíz Hatvan 
kila vóud benne (F)

hátvást hátvást hsz háttal Hátvást álott, 
igy ősz nem láttam az orcáját (Ts)

hátvéd hátvéjd, hátvféd, hátvíd [-et, -ek, 
-je] fh sp a kapu előtti teret védő játékos A 
hátviél kirukta a labdát (Csp)

hattyú hattyú, hattyú [-t, -k, -ja] fh 
hosszú nyakú lúdféle víziszárnyas; Cygnos 
Sz/pen úszik a hattyú a vizen (Mi)

hattyúfehér hattyúfehír, hattyúfehjér, 
hattyúfejj fér  mn szép fehér Hattyufejjfér 
vóut a ruhája (Bó)

havas havas I. mn 1. hóval borított Ha
vas a sarkod, ver le! (Be); 2. hóval vegyes 
Havas essőü esik (Or); II. nyáron is havas 
csúcsú hegység Fen vágynak a havasokon (Но) 

havazás havazás [-t, -ok] fh hóesés Elát 
a havazás (D)

havazik havazik [-ott] tn ige (alanyta- 
lan) esik a hó Az ícaka havazott (Bk)

havazkodik havaszkodik [-ok, -ö — ol, 
-ott] tn ige hólabdázik Gyere, fogunk ha- 
vaszkodni! (R)

haver haver [-t, -ek, -ja] fh argó cim
bora U a legjop haverom (Kd)

hav-hav hav-hav isz (a kutyaugatás 
utánzása) Kutyus, hav-hav! (I)

havi havi mn 1. a mondott hónappal 
kapcsolatos /( május havi kimutatázsba 
nincs (E); 2. egy hónapra jutó Ráment egy 
havi fizetísem (T); 3. havonként ismétlődő 
Neki könnyű, mer havi fizetjésse van (K)
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havibaj havibaj [-t, -a] fii menstruáció 
Nincs rendbe a havibaja (Kd)

havonként havonkfént, havonkínt hatra- 
gos fh minden hónapban Havonkínt eccër 
jön  haza (Bf)

havonta havonta, havonta hatragos fn 
havonként Havonta ir levelet (Vs)

ház ház [-at, -ak, -a] fh 1. épület Az a 
naty ház a posta (K); 2. lakás, otthon Púja 
néfkű mess a ház (Kv); 3. a ház népe Az 
egjész ház Uhum van (Rf); 4. szoba Az elsőü 
dógom, hoty kiseprem a házat (A); 5. védő 
burok Bebújt a házába a csiga (D) [] Ez a 
ház kicsi ház, mégis tizméderes ház ’nagy a 
boldogság benne’ (J); Minden faluba legyen 
egy házad ’legyenek jóembereid mindenütt’ 
(Nbe)

haza1 haza [~’t, ~’ja] az az ország, 
ahová tartozunk A hazájír harcotok (Mi) 

haza2 haza I. hsz otthonában Vágyok 
haza (Bk); II. otthonába, övéihez A macska 
akörhonnéft hazatanál (Fr) 

hazadik 1. hazudik
hazafelé hazafelé, hazafele hsz otthon 

felé Mikor jöttem hazafele, mán sürvett (Ksz) 
hazagondol hazagondöl [-ok, -ősz ~ 

-sz, -öt — t] tn ige 1. távol lévő otthonára 
gondol Mindfék sírok, ha hazagondolok 
(Tk); 2. tréf szel lent Má megfen hazagondöt 
valaméfketek (Csf)

hazai hazaji I. mn 1. hazulról való A 
hazaji szokásokhosz törli magát (Bf); 2. sp 
saját Hazaji páján jáccunk (Но); II. fii ha
zulról való étel Jólesik ety kis hazajit enni (Rf) 

házal házal [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ -t] tn 
ige 1. házról házra járva kereskedik Házá
nak az ílesztőve (Tá); 2. így járva kéregét 
Házának a cigányok, meg mindenfélék 
(Mi); 3. pejor sok helyre eljár otthonról 
Égisz nap csak házal, bejári a fé fl falut (M) 

hazamegy hazamegy, hazamegyen [-ek, 
-mégy, -ment] tn ige 1. otthonába megy Ha- 
zamégyé'n íí má magába is (S); 2. szüleihez 
látogat Megyek haza anyámho (Dr)

házas házas mn nős Má rígen házas 
vagyok (Sza)

házasít házasít, házasfétt, házasít [-ok, 
-ö — ol, -ott] ts ige 1. nősít Híjába házasí-

tuk, nem ál kötélnek (R); 2. bort borral 
(esetleg vízzel) vegyít Nem szeretem a bort 
házasfétani (Gy)

házasság házasság [-ot, -ok, -a] fn a 
férfi és nő jogilag elismert életközössége Az 
ésőü házasságába nem vóttgy gyerek (Bá) 

hazavasal hazavasöl [-ok, -sz, -t] ts ige 
hazacsal, hazavisz Alig bírtuk hazavasäni (Bá) 

házfedél hászfedél [-et ~ -t, -e] fh ház
tető Me к кё javítani a hászfedélt (Ksz)

házföldje hászfőüggye szragos fh a 
szoba földes padlata Fëtapasztottam a hász- 
főüggyit (V)

házhely hászhej [-et, -ek, -e] fh telek 
Vettek ety hászhejjet (K)

házhija hászhija, hászija, haszija, hász- 
ja  (csak birt. szragosan) fh padlás Teli van a 
hászhija búzává (Bá)

házhiulyuk hászijajuk [-at, -ak] fh pad
lásfeljáró nyílás A haszijajukon ke ßm enni 
a hászijára (Np)

házi házi mn 1. otthon használt, végzett, 
készült, tartott stb. Vígzem a házi teendőü- 
köt (Sze); 2. családi, otthoni Oürizni кё a 
házi bíkít (G)

háziáldás háziáldás [-t, -a] fh (rég) val
lásos szövegű kép v. falvédő Túriul le a há
ziáldást is a pörtú (Pk)

háziállat háziállat [-ot, -ok, -ja] fh hasz
náért tartott állat vd lú is háziállat (P)

házias házias mn aki szívesen végzi a 
házi munkákat Jó házijas jány, mindent 
mekcsinál (M)

háziasszony háziasszony [-t, -ok, -a] fii
1. a házigazda felesége Igyunk a házi
asszony egléssiglére! (Bs); 2. háztulajdo
nosnő Jóu háziasszonyunk vóut, kasztot is 
adott (Bsz)

házibor házibor [-t, -ok, -a] fh házilag 
készített bor Nem szeretem a házibort, mer 
cukrozva van (Kh) Vö: nájlonbor

házibuli házibuli [-t, -k, -ja] fii fiatalok 
háznál rendezett mulatsága Öregek nem 
megynek a házibulira (Tú)

házigazda házigazda [~’t, ~'k, - ja ]  fn 
1. a család feje A házigazdát akaruk lekö
szöntem (T); 2. háztulajdonos A házigaz
dám má nem ftjatal (Fr)
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házikenyér házikenyír, házikenyjér [-t, 
-kenyerek, -kenyere] in házilag sütött 
kenyér Jó и is vópt a házikenyír (Ke)

házikó házikóu [-t, -k, -ja] fh kicsi ház 
Az erdőü szil ín van ety kis házikóu (Sz) 

házikolbász házikölbász [-t, -ok, -a -  
-ja] fn házilag készített kolbász A háziköl
bász jóufokhagymás (Rf)

háziszőttes háziszüttes [-t, -ek, -e] fn 
házilag szőtt vászon Nekem tisz háziszüttes 
lepedőm van (Sze)

házkönyv hászkönyv [-et, -ek,-e] fii a 
ház lakóinak regisztrálására szolgáló könyv 
A hászkönyvbü is kijelentkesztem mán (Kd) 

háznép háznjép, háznéjp, házníp [-et, 
-e] fii egy családhoz tartozók összessége 
Összeveri az égisz háznípet (Ke)

házőrző házőürzőü I. mn a házat őrző A 
házőürzőü kutya nagyon éjbër (Bat); II. fn 
aki a ház őrzésére otthon marad Ejm mara
dok házőŐrződnek, tik csak mennyetek nyu- 
gotton (Th)

háztartás hásztártás [-t, -a] fn otthoni 
szükségleteinkről való rendszeres gondos
kodás, ill. az ezzel kapcsolatos teendők, 
szükségletek Sogba kerüli a hásztártás (Np) 

háztető hásztetőü [-t, -k] fh a ház födele 
Mámmá má nincs számás hásztetőü (Gy) 
Vö.: házfedel

háztííznéző hásztiiznjézöü, hásztiiznízöü 
[-t, -k] fn a házasulandó férfi szüleinek első 
látogatása a menyasszonynál Hásztiiznjé- 
zőübe megyünk (Fra)

hazudik hazudik [-ok, -ö -  -ol ~ -sz, 
-ott] tn (és ts) ige tudatosan valótlant mond 
Asz hazutta, hogy nem vet semmit (Csp) [] 
Uty hazudik, mintha könyvbű olvasná ’gát
lástalanul hazudik’ (Nbe); Uty hazudik, 
mint a vsizfojás ’szemrebbenés nélkül hazu
dik’ (Bf)

hazudós hazudóus mn aki gyakran ha
zudik Ne higgyetek annak a hazudósnak! (T) 

hazudozik hazudozik [-ok, -ö ~ -ol, -ott] 
tn ige folyvást hazudik Nincs eggy igasz 
szava, csak hazudozik össze-vissza (Ge) 

hazug hazug mn 1. aki hazudik S A ha
zug embert messzire kerűd ë! (Ko); 2. va
lótlanságot tartalmazó Hazug igírgetísek 
vóutak csak (Cs) [] A hazug embert

hamarébb utóulírik, mint a sánta kutyát ’a 
hazugság hamar kiderül’ (Cs)

hazugság hazukság [-ot, -ok, -a] fh ha
zug állítás Minden szava hazukság (Csp) [] 
A zsebibű szedi kifele a hazukságot ’gon
dolkodás nélkül, folyamatosan hazudik’ (Fr) 

hazulról hazúrú, hazúrul hsz ot
thonából, lakásából, származási helyéről 
Hazúrú jött leveled (Tát)

hazunnét hazunnét hsz hazulról Sokká 
kë jönni hazunnét? (Th)

házvég házvjég, házvíg [-et, -ek, -e ~ -i] 
fh a ház eleje és hátulja A házvjégét sokszor 
kë meszëni, mer az esőü leveri (Ge)

házsártos házsártos mn zsörtölődő Jaj, 
házsártos egy vínasszony az anyóssá! (Tá) 

hazsura I. hasúra
házszám hászszám [-ot, -ok, -a] fh hely

ségben a házak sorszáma Hányas a házszá
motok? (Ti)

házszemöldök hászszemőüdök [-öt, -ök] 
fh a ház homlokzata A hászszemőüdök le vám 
vërve, ki kë meszëni (M)

házszentelés hászszenteljés, hásszente- 
lís [-t] fii 1. (rég) a háznak a pap általi meg
szentelése vízkeresztkor Minden házba jö tt 
pap hászszentelísre (R); 2. házavatás Naty 
hászszenteljést csinátak a szomszjédba (Ba) 

híd hid [-at, -ak, -ja] fh 1. folyót, kaná
list, utat stb. áthidaló építmény, amelyen 
jármű áthaladhat Elvitte a viz a hidat (Tű);
2. hiányzó fogat pótló készítmény Van ety 
koronám meg ety hidam (Hl) [] Máj, ha lel 
a jukas hídon (akkor megaggya) ’soha’ (B) 

hidász hidász [-t, -ok, -a] fn kát rég 
hídépítő alakulathoz tartozó katona A hidá- 
szokná szópgátam (Csp)

hideg hideg I. mn 1. alacsony hőmér
sékletű Hideg a kezem (V); 2. izzítás, me
legítés nélkül készített Hideg vacsorát et
tünk (Но); 3. meleg érzelmek híjával levő 
Igen hidegem fogadott (J); II. fh 1. hideg 
időjárás Jönnek a hidegek (Nb); 2. hideg 
hely A húst hidegre kë tenni (Nbe); 3. hideg 
étel Sose eszek hideget (Gu); 4. fázás, 
borzongás Ráz a hidek, ha rágondolok (H) 

hidegágy hidegágy [-at, -ak, -a] fh me
zőn fedett, de nem fűtött kerti ágyás Me
glocsolom a hidegágyakat (Sze)
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hidegháború hidekháboru, hidekhábo- 
rú [-t, -k, -ja] fn politikailag szított feszült
ség az államok között Megin kezdőüdik az 
hidekháboru (Ng)

hideghullám hidekhullám [-ot, -ok, -a] 
fii átmeneti lehűlés, hideg Megin jött ety hi
dekhullám (V)

hidegköltes hidekköüttes [-t, -ek, -je] fn 
kelt tésztából sütött rétes Mámmá én csak 
ety kis hidekkőüttest csináltam (Gu)

hideglelés hidegleljés, hideglelís [-t, -e] 
fh hidegrázás Végigjárta a hidegleljés (Но) 

hidegrázás hidegrázás [-t, -a] fh nagy 
lázzal járó fázás, reszketés Rájött a hideg
rázás (Bcs)

hidegség hidekséjg, hideksjég, hideksíg 
[-et, -e] fn igen hideg idő Ojan hideksíg 
vám, mint téjlbe (F)

hidegszik hidekszik [-gedett] tn ige 
(időjárás) egyre hidegebb lesz Hidekszik az 
idő ü (Kg)

hidegtályog hidektájog [-ot, -ok, -ja] fn 
a test felületén lévő tályog Nem akar kifa
kadni ez a hidektájog (Sze)

hidegvágó hidegvágóu [-t, -k, -ja] fn fé
met izzítás nélkül vágó véső alakú acélszer
szám Hidegvágóuvá vágja a vasat (Sza) 

hídfeljáró hitfejjáróu, hitféjáróu [-t, -k, 
-ja] fh az utat a híd szintjével összekötő lej
tő Követ hord a hitfejáráura (G)

hidlás hi dlás [-t, -ok, -a] fh 1. ól, istálló 
üregét borító vastag deszkapadló A disztóu 
Jétúrta a hidlást (R); 2. ép állványzaton 
összekötő palló Fent ál a hid!ásón (Nbe) 

hidlásdeszka hidlázsdeszka [~’t, ~ ’k, 
—’ja] fn 1. hidlásnak való vastag deszka 
Hidlázsdeszkát firíszétem (Ng); 2. a hidlás 
egy deszkája Leszakad a hidlázsdeszka (Np) 

hídmázsa hidmázsa [~’t, ~’k, ~ja] fh híd
mérleg Ráhájtott a szekér a hidmázsára (Bf) 

hidri I. hibri
hídvám hidvám [-ot, -ok, -ja] fh rég a 

hídon való átkelésért fizetett illeték Rígen 
hidvámot keletet fizetni (Cs)

híg hi g  mn 1. a szokottnál folyósabb A 
tojást csak hígon szeretem (Csn); 2. a szo
kottnál gyengébb Hígra nem jöjj fonni, mer

szakadozik a szál (Th) [] Óucsóu húsnak 
hig a leve ’olcsó holmi hamar elkopik’ (S) 

higály higaj [-t, -ok, -ja] fn gyengén so
dorva font, rossz minőségű fonal Ejn sose 
fontam higájt (S)

higany higany [-t, -ja] fh folyékony fém 
Valami higanyt kevértek a kenőüdzsbe, attú 
pattogot ki a bííri (Csl)

hígeszíí higeszü mn buta, hebehurgya 
Neket híjába beszil az ember, te higeszü (Kg) 

higgad higgad [-ok, -sz, -t] tn ige izga
tottsága múlik Ha felmírgesedik, nehezen 
higgad (Bf)

hígít hígít, higit [-ok, -sz, -ott] ts ige hí- 
gabbá tesz Muszáj hígítani észt a meszel, 
mer igen sürôüÇV)

hígtojás hiktojás [-t, -ok, -a] fh lágyto
jás, hígra főzött tojás Inkáb megeszem a 
hiktojást, mini a kemínyt (Pk)

hihetetlen hihetetlen mn hihető Szinte 
hihetetlen, hogy meggyóugyút (Bk)

hihihi hihihi isz (kárörvendő nevetés ki
fejezésére) Montom én neki, hihihi! (Bt) 

híj 1. hív
híja híja, hijja szragos fh 1. ami hiány

zik Megvam mind a csirke, nincs híja ety se 
(Ti); 2. híjával van vminek; vmi hiányzik 
(belőle) Hijjával vagyunk a pindznek (Kd);
3. a felmenő szál szakadása miatt keletke
zett szövéshiba It hijja van a vászomba (Tk) 

híjás híjás, hijáos [-t] fh lakodalomba 
hivogatás Máommá lessz á hijáos (Nd) 

híjnye híjnye isz (bosszúság, zavar kife
jezésére) Hijnye, a nemjóuját, esz mekcsi- 
nátuk! (Ge)

hím him [-et, -je] fn (gyümölcsön) 
hamv Há nem kosáorbá szedük, mind le
megy á hímje (Nd)

himbál himbál, himbál [-ok, -ász — sz, 
-t] ts ige lóbál, ide-oda mozgat Mindik him- 
báli magát a kárszéken (P)

hímes himes I. mn tojás húsvéti locso
lóknak festett tojás Kapál himes tojást is, 
ha ejjösz öntöszködni (R); II. fh hímes tojás 
Hány himest festettél? (Pk)

hímez hímez, himéz [-ek, -e -  -el, -ett] ts 
és tn ige díszes mintával kivarr Most ety 
párnát himëzek (S)
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hímez-hámoz himesz-hámoz, himesz- 
hámaz [-ek-ok, -ё-б, -ett-ott] tn ige kertel, 
köntörfalaz Ne himesz-hámosz, ha beszíj 
egyenesen (Si)

himihumi himihumi, himmihummi [-t, 
-k, -ja] fn értéktelen apróság Szoktam neki 
adni ety kis himmihummit (Té)

himlő himlőÿ  [-t, -k, -je] fn 1. hólyagos 
bőrkiütéssel járó járványos betegség Mek- 
kapta a himlőik a kicsi (Bó); 2. ilyen kiütés 
Csupa himlő ü az égisz teste (Sze)

himlőhelyes himlőühéjes, himlöhejjes 
mn himlőtől ragyás Himlôÿhëjes az orcája 
(CsI)

himlős himlőüs mn aki, ami himlőben 
van Himlőüs a juhom (Bs)

himnusz himnusz [-t, -ok, -a] fn nemzeti 
fohász A himnuszt inekëtük (E) 

hímzés hímzés, himzjés, himzís 
[-t, -ek, -e] fn 1. az a művelet, hogy vki hí
mez A himzjéshe jó u  szem ke (Bd); 2. így 
készült kézimunka Sok szíp himzíse van (G) 

hímzett hímzett mn (mn-i ign is) hím
zéssel díszített Attain neki ety hímzett terí
tő üt (Bk)

hímzőráma himzőüráma [~’t, ~’k, ~ja] 
fn hímzőkeret Hímző Uránián könnyű hímez
ni (Fra)

hínár hínár [-t, -ok, -ja] fn (álló) vízben 
szétterülő indás növénytársulás Bele se le
het menni a hinártú a hóuttágba (Ts)

hindogál hindogál [-át — t] tn ige hin- 
bálózik Holy hindogál az a hid! (Th)

hinodál hinodál [-ok, -sz, -t] tn ige tn 
ige hímez-hámoz, kertel Nem monta, hogy 
mit akár, csak hinodál ide-oda (Ff)

hinodáz hinodáz, hinodázik [-ok, -ol, 
-ott] tn ige húzódozik Híjába kinátam, csak 
hinodázott (Во)

hint hint [-ek, -ё -  -el ~ -sz, -ett] ts ige 
szétszórva hullat Virágot hintettek a körme
net elő ült (Sz)

hinta hinta [~’t, ~'k, - ja ]  fn fára, áll
ványra függesztett ülő, amelyen a gyerme
kek játékból ringatóznak Gyere, beűtetlek a 
hintába! (Jé) Vő.: hirinta, hóringa

hintái hintái [-ok, -ász ~ -sz, -át — t] ts 
(és tn) ige 1. hintáztat, himbál Karon hintál- 
lom a púját, hogy ne sírjon (Bd)

hinta-palinta hinta-palinta isz (gyerm) 
gyermekek hintáztatását kísérő szó Hinta- 
palinta, repül a kis Józsika! (Cs)

hintázik hintázik [-ok, -5 ~ -ol, -ott] tn 
ige hintán himbálja magát Ne hintázzatok, 
mer mekfájdul a fejetek (Tú) Vő.: hóringá- 
zik

hintó hintáit [-t, -k, -ja] fii (rég) díszes 
lovas kocsi Hintó un jártak az urak (Bk) 

hintőfóld hintóuföüd [-et, -ek, -je] fii 
finom kertiföld Hintóufőüddé szóurtam be a 
virágágyat (Mf)

hipermanga hipérmanga, hippérmanga 
[~’t, ~’k, —ja] fn hipermangán, ill. ennek ol
data Asztas ki a sebet hipermangába! (Ко) 

hipnotizál hipnotizál [-ok, -ász ~ -sz, 
-át — t] ts ige hipnózisba ejt Van, aki tűt 
hipnotizáni a szemíve (Fp)

hipp-hopp hip-hopp isz 1. ugrándozás 
hangulatkeltő szavaként Hipp-hopp, ot le
gyek, ahon akarok (Bs); 2. gyors mozgás, 
tevékenység hangulatkeltő szavaként Hip- 
hopp, ősz má kísz is van (Ksz)

hír hír [-t, -ek, -e] fn 1. értesülés Semmi 
hír rulla (K); 2. hallomás Mék hírbű se is
merem (Csn); 3. szóbeszéd alapján terjedő 
vélemény Rósz hirit kő ütőt tik (Pk) [] Se hí
re, se hamva 'nyomtalanul eltűnt’ (S)

hirdet hirdet [-ek, -ё ~ -el ~ -sz, -ett] ts 
ige 1. (döntést) élőszóban tudtul ad Mán 
kéfccer hirdette üköt a pap (Gu); 2. hírét 
terjeszti vminek U hirdeti az égisz faluba, 
hogy házasodó (Csn)

hirel híréi [-ek, -esz- -sz, -ét -  -t] ts ige 
hírbe hoz Eingem fo g  avvá a ríszégesvé hí
ré ni? (Tg)

híres híres mn vmiről széles körben is
mert Hirezs gazdasszony vóut a nagyannya (H) 

híreskedik hireskedik [-ek, -5 -  -sz, 
-ett] tn ige kérkedik Mindjég a bicikliddé 
hireskedé (K)

híresztel hiresztél [-ek, -esz- -sz, -ét -  
-t] ts ige vminek hírét terjeszti Asz hireszte- 
li, hogy éjm beteges vagyok (M)
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hírics 1. hérics
hirinta hirinta [~’t, ~'k, ~’ja] fn hinta 

Nem hatytág bjékin az apjokot, míg nem 
csinát nekijek hiríntát (Ff)

hirintázik hirintázik [-ok, -6 ~ -ol, -ott] 
tn ige hintázik Nem unnyátok egiész nap hi- 
rintázni! (Fr)

hírlik hírlik [-ett] tn ige hír jár vkiről, 
vmiről Uty hírlik, hogy változások lesznek a 
vezetöüsígbe (Ng)

hírmondó hírmondón [-ja] fn (kifejezé
sekben) ~ja se, ~nak se maratt: egy sem ma
radt Hírmondóunak sincs ety szál se (Ksz) 

hirnyó I. hernyó
hirtelen hirtelen I. mn 1. gyorsan bekö

vetkező Hirtelen halála vóut (Kd); 2. 
hirtelen haragú Igen hirtelen ember (Kg); 3. 
~ kezű: gyorsan ütő Igen hirtelen kezű, 
könnyen odacsap (Но); II. hsz gyorsan Hir
telen jött a vihar (M)

hirtelenében hírteleníbe, hírtelennyíbe 
hsz gyors cselekvést kívánó helyzeten Hír
telennyíbe as se tuttam, mi csinájak (Bcs) 

hirtelenfénykép hírtelemfenykíp [-et, 
-ek, -je] fn gyorsfénykép Csináoltáttám ety 
hírtelemfenykípet áz igzölváonyrá (Nd) 

hirtelenség hirtelenség, hírtelensjég, 
hírtelensíg fii váratlan gyorsaság Naty hírte
le nsiggë összecsapták magokot (Tg)

hirtelenszőke hirtelenszôÿke mn na
gyon világos szőke A haja ojan hírtelen- 
szőüke, a büri nem (Ke)

hírzag hírzág [-ot, -ok, -ja] fn rossz idő 
miatt koraérett, összesűlt gabona Hírzágbú 
nem lehet jó  kenyírt sütni (Nd) 

hiss I. hess
história histórija, históurija [~’t, ~’k] fn 

különös eset Csúnya histógrija vágj a (Bat) 
hisz1 hisz [-ek, -ë ~ -el, hitt] ts (tn is) ige

1. a valósággal egyezőnek tekint Hiszem, 
ha látom (Kh); 2. tn hisz vkinek, vminek, 
vmiben, igaznak fogadja el Nem hiszek az 
ijem szerelembe (I); 3. tn vallásos hite van 
Mink méjk hiszüng, de a fijatalok mán nem 
(Csn); 4. milyen véleménye van Uty hi
szem, hogy ára nem fo k  sor kerüni (Ke) [] 
Nem hiszek a saját ingemnek se ’senkinek 
sem hiszek’ (Bk)

hisz2 I. hiszen
hiszekegy hiszekeggy [-et] fn keresztény 

hitvallás Elmondtam két hiszekeggyel (Ff) 
hiszékeny hiszjékeny, hiszíkeny, hiszí- 

кёпу mn bármit könnyen elhisz A hiszíkeny 
embert sokszor becsapják (Bú)

hiszen hiszen, hisz I. ksz magyarázó 
tagmondat bevezetésére Te is tudót, hiszen 
ot vótá (T); II. msz a kötőszóval kifejezett 
viszony nyomósítására Szeretném, ha tanú- 
na, mér a diploma sokat jelent (Be); III. 
isz meglepetés, fenyegetés, reménykedés 
kifejezésre Hiszen esz te vagy! (Gu)

hisztériás hisztéjrijás mn hisztéria jeleit 
mutató Az ojan ideges, hoty szinte má hisz
téjrijás (K)

hit hit [-et, -e] fn 1. igazolatlan meggyő
ződés A győjtelembe vetet hit hajtotta üköt 
(T); 2. vmely vallás tételeinek rendszere 
Református hidbe nevékedett (Fra); 3. eskü 
Hitemre fogadom, hogy megadom (Be) 

hiteget hiteget [-ek, -el ~ -sz, -ett] ts ige 
ígéretekkel biztat, áltat Csak hitegetnek az 
irodába, hogy majd ekkor meg akkor (Ко) 

hitel hitéi [-t, -ek, -e] fn 1. az a tény, 
hogy vmit elhisznek Nem adok hitelt annak, 
amit ű mond (P); 2. az a bizalom, amely 
alapján kölcsönt kaphat Hitéibe vásáröt a 
bójjdba (Ki); 3. pénznek kamatra való köl
csönzése Hitét vet fé  a banktú (T)

hiteles hiteles mn amit hivatalosan hite
lesítettek Esz hiteles mjérleg (Mu)

hitelesít hitelesít [-ek, -ё — el, -ett] ts 
ige hív az eredetivel egyezőnek nyilvánít 
Asz méjg a jedzőünek hitelesíteni ké (Tk) 

hites hiteles, hűtős, hütves mn törvényes 
Ez az éjn hütves felesígem (Tg)

hitetlen hitetlen mn 1. kételkedő Hitet
lenül halgatták amit montam (Tú); 2. Istenben 
nem hivő A komonisták mint hitetlenek (Kd) 

hittan hittan [-t] vallástan Hittant is 
tanútunk (Ge)

hittérítő hittéjrtőjí [-t, -k, -je] fn (rég) 
aki vmely hitre térítéssel foglalkozik Ame
rikába ment hittéritőünek (Z)

hitves hitves, hütves [-t, -ek, -e] fn fele
ség A hütvesem még m indigjóti biri magát, 
pedig má 70 esztendőys (Vr)
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hitykomlé hitykomléj [-t, -k, -je] fn 
(tréf) habart burgonyaleves Asszon, nekem 
oszt élig vóut mán ez a hitykomléj (Ts) 

hiú hiju [-t, -k, híja] fh padlás Fëhortuk 
a máléjt a hijura (Fra)

hiú hiuú mn 1. önmaga túlbecsülésében 
tetszelgő Hiju a szíp hangjára (Sza); 2. kül
sejére sokat adó A firfijak hijubbak, mint a 
nőük { Mi)

hiúság hijuság [-ot, -ok, -a] fn 1. az a 
tulajdonság, hogy vki hiú A hijuság nagy 
bűn (Csl); 2. hiábavaló dolog Sok világi hi
juság ez mind (Gl)

hiúz hijuz [-t, -ok, -a] fn dús pofaszakál- 
lú, macskaféle ragdozó Lyux A hijuz ojam, 
mint egy nagy vadmacska, hosszú dërëku (S) 

hív1 hív, híj [-ok, -sz, -ott ~ híjt] ts ige
1. szól, üzen vkinek, hogy jöjjön Híjjatok 
hozza örvast! (Kg); 2. vmely névvel nevez 
Tíged hoty híjnak? (R); 3. kártyázáskor 
vmely lapot kitesz Én hetest híjtam (Bó)

hív2 hív I. mn 1. hű Hív maratt az uráho 
(Kd); 2. odaadó Mindik híven szerettem a 
családom (Но); И. fn 1. vmihez ragaszkodó 
személy Nem vagyok hive az ivásnak (H);
2. (vall) vmely vallási közösség tagja Meg- 
áldosztatta a híveket (Gl)

hivalkodik hivalkodik, hivalkodik [-ok, 
-5 — -ol ~ -sz, -ott] tn ige kérkedik Hivalko
dik a szípsigivel (Vs)

hivat hivat [-ok, -ö ~ -ol -  -sz, -ott] ts 
ige vki által vhová hív, rendel vkit Minek 
hivattá ide? (Gy)

hivatal hivatal [-ok, -t, -a] fn 1. 
közügyeket irányító intézmény Atszalat a 
hivatalba (Asz); 2. állás, tisztség Ráruhász- 
ták a titkári hivatalt (E); 3. jog hivatalosan 
Hivatalbú kirendét vídőpje vóut (Mi)

hivatali hivatali mn hivatallal kapcsola
tos A hivatali munka isfárasztóu (Vr)

hivatalnok hivatalnok [-ot, -ok, -a] fn 
hivatali tisztviselő A hivatalnokokat jóul f i 
zeti ík (Ts)

hivatalos hivatalos, hivatalos mn 1. hi
vatallal kapcsolatos A rendőpr hivatalos 
szeméjj (Cs); 2. hivataltól eredő, tőle elren
delt Március nyópcadika hivatalos ünnep 
(Hl); 3. hivatali munkára fordított Letét a

hivatalos időü(H); 4. meghívott Mink is hi
vatalosok vagyunk a lagzira (P)

hivatás hivatás [-t, -a] fh 1. hajlam, el
hivatottság Hivatást éjrez az örvasi pájára 
(E); 2. életcél, feladat Hivatásának tarti, 
hogy másokot mektériccsen (Kg)

hívatlan hívatlan mn aki meghívás né
lkül jelenik meg Hívatlanul csak nem fogó  
odamenni! (Or)

hívogat hívogat [-ok, -ö -  -ol, -ott] ts 
ige többször V. többeket meghív A virasz- 
tóuba hívogatok (R)

hívogató hívogat óp [-t, -k, -ja] fii (mn-i 
ign is) lakodalmi vendéghívó Mán érefele 

já r  a hivogatóp ugyan nállunkjön-i? (Tg) 
hívő hivöü mn (és fn, mn-i ign is) 1. is

tenhívő Hivőii keresztínyek vagyunk (Gl); 2. 
szektás, kül. baptista U izs beát a hivöpk 
közzé (Sz)

hízás hízás [-t, -a -  -a] fii az a folyamat, 
hogy vki, vmi hízik Hajlamos vagyok a hí
zásra (H)

hízékony hizjékony, hizíkony mn hízás
ra hajlamos A hizíkony disznóvá irdëmës 
foglakozni! (S)

hízeleg hizeleg [-Igék, -Igéi, -Igett] tn 
ige vkit a hiúságánál fogva kedveskedő sza
vakkal igyekszik magának megnyerni Ad-
dik fo g  neked hízelegni, amig meg nem te
szed, amit akar (Ts)

hízelgő hizélgöü I. mn (mn-i ign is) 1. 
aki hízelegni szokott Az ijen hizélgöü ember 
mind alamuszi (Bat); 2. jóleső Ez má rám 
nízve igen hizélgöü (Tát)', II. fn hízelgő em
ber Ne higgy a hizélgőpnek! (Uf)

hízik hízik [-ok, -ö ~ -ol, -ott] tn ige 1. 
kövérebbé válik Híznak a malackák (Tr); 2. 
vastagszik Hízik a jéjg  (Kg)

hizlal hizlal [-ok, -sz, -t] ts ige 1. úgy 
táplálja, hogy kövérebb legyen Kéd disznót 
hizlal minden éjvbe (A); 2. vmi kövérebbé 
tesz A tjésztaféüle nagyon hizlal (Ti)

hizlalda hizlalda [~’t, ~'k, —’ja] fh 1. 
sertéshizlaló A hizlaldába viszik a mosljékot 
(Csf); 2. helyiség, ahol a hizó jószágot tart
ják Ted be a kacsát a hizláldába! (Cse)

hizlalóól hizlalóuópl [-at, -ak, -a] fh ser
tésól Zörgeti a disznópa hizlalóuóplat! (Ke)
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hízó hizóp I. mn (mn-i ign is) hízásra 
fogott Kéjt hizóu disznóiga van (Tát); II.fn 
1. hízó sertés Leváktuk a hizóut (Pk); 2. ser
tésól A hizóuba zártuk a malacokot (B) 

hízólegelő hizóulegelőü [-t, -k, -je] fn 
fiatal juhoknak fenntartott legelő A hizóule
gelőü a Bikkesszögbe van (Kd)

hízóól hizójjóul, hízóul [-at, -ak, -ja] fn 
sertésól Letört a hidlás a hizóulba (Csn) 

hízott hízott mn (mn-i ign is) hizlalt Le- 
váktam ety hizot libát (Ke)

hm hm isz 1. töprengés kifejezésére 
Hm, hová is tettem? (Cse); 2. (kérdésként) 
mi? mit akarsz? Hm? Hogy mondod? (Kv) 

hó1 hó и [havat, havak, hava] fn 1. pely- 
hekként hulló fehér téli csapadék Esik a hóu 
(F); 2. ennek lehullott tömege El ke hányni 
a havat (Be) [] Evitte a tavaji hóu ’eltűnt’ (Bk) 

hó2 hó isz állat megállítására szolgáló 
szó Hó, áj meg! (Bs)

hóborog hóuborog, hóubarag [-rgok, 
-rgol, -rgott] tn ige veszekszik, patáliát csap 
Ne hóubaragj mindig, maragy veszteg! (Vs) 

hóbortos hófibörtos mn szeszélyes, bo
londos Ez ety hóubortos v ínasszony (Kd) 

hóbri hójjbri mn hirtelen, kapkodó Fene 
eszi a hóubri fejedet! (Vs)

hoei hoci msz (állítmányként) hozd ide 
Hoci a csizsmámot (E)

hócsizma hójjcsizsma [~’t, ~’k, —’ja] fn 
nedves időben használt, béléses meleg csiz
ma Vettem neki jó u  hóucsizsmát (Csf)

hód1 hóud [-at, -ak, -ja] ín értékes pré- 
mű rágcsáló víziállat; Castor A fojóuba sok 
a hóud(D) 

hód2 1. hold1 
hód3 I. hold2
hodály hodáj [-t, -ok, -ja] fn 1. juhakol 

Behajtották a juhokot a hodájba (Np); 2. 
pajta A hodájba szárad a dohány (T); 3. 
nagy, rideg helyiség Nem lehet kifűteni észt 
a hodájt (E)

hódít hó üdít [-ok, -ol ~ -sz, -ott] ts (és 
tn) ige 1. hatalma alá hajt Sokat hóudították 
mán észt az országot (Cs); 2. a másik nem
beliek tetszését megnyeri A bajusszává hóu- 
dlt (Bó)

hódol hóudöl [-ok, -sz, -t] tn ige 1. tisz
telettel adózik vkinek, vminek Hóudolunk a 
hőüsök emlékinek (Gl); 2. (szokásnak) en
ged Nem këlennyire hóudöni a divatnak (Dr) 

hóember hóuembér [-t, -ek, -e — -je] fii 
hóból készített emberszerű alak mint játék 
Siskája is van a hóuembérnek! (Gu)

hófehér hóufehér, hófejjjér, hójjfehír 
mn tiszta fehér Hóufehír a haja (Bt)

hófelleg hóufejeg [-et, -ek, -je] fn havat 
hozó sötét fel leg Látod ott a hegyeken a 
houßjeget? (He)

hófling hóufling [-ot, -ok, -ja] fii a ló 
patájáról eltávolítandó patkó szegeinek kie- 
gyenesítésére használt szerszám Hóujlingá 
egyenesítik a szeget a patkóiba (D)

hófúvás hóufuvás [-t, -ok] fn széltől 
összehordott hóakadály A naty hóufuvások- 
tú nem lehet az utón járni (Ko)

hógolyó hóugojóu [-t, -k, -ja] ín hólabda 
Beléjm rákiak ety hóugojóut (Tá)

hógolyózik hóugojójfik [-ok, -ö — ol, 
-ott] tn ige hógolyókkal dobálózik A fijuk  
hóugojóúsztak az uccán (Cse)

hokedli hokedli, hokelli [-t, -k, -je] fii 
támla nélküli négylábú konyhaszék A ho- 
kelliket fejjjérre festettük le (Tk)

hoki hoki [-t, -ja] ín jégkorong A puják 
hokit jáccanak téjlen a jégén (Tk)

hokibot hokibot [-ot, -ok, -ja] fii 
hokiütő A fijuk összevesztek, a hokibottá 
vertfék egymást (Kf)

hokizik hokizik [-ok, -ö — ol, -ott] tn 
ige jégkorongozik A púja méjg a síkos utón 
is hokizik (Té)

hókon hóukon hsz fejbe Uty hó икот 
váglak, hogy belehász (Bk)

hói hói, hol [-t, -ja] fn szemberánc A 
szoknyára előüre kéjt holt tfétettem (Pf) 

hol hol, hon, hun hsz I. (kérdő) melyik 
helyen Hun járhat jen  kféső féccaka? (Ко); 
II. htl 1. meghatározatlan hely kifejezésére 
a mesékben Hun vóut, hun nem vóut (Uh); 
2. meghatározatlan idő kifejezésére Nem 
tuggyuk gyüteni a szfénát, mer hun esik, 
hun abbahaggya (V)
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hólánc hóulánc, hólánc [-ot, -a] fn gép
kocsi kerekére szerelt lánc A síkos utakon 
az otok csak hóláncai járhatnak (Asz)

hólapát hólapát, háulapát [-ot, -ok, -ja] 
& fából készült lapát, a hó eltakarítására 
Hó ulapáttáety kettőire ë hány tűk a havat a 
bejárattá (Ah)

hold1 hóud [-at, -ja] fh 1. bolygó Az
jéccaka gyönyörüven világított a hold (M); 
2. fehér folt a ló v. a szarvasmarha hom
lokán Ojan tehenet szeret néjk venni, améjk- 
nek hóud van a homlokán (Np); 3. rézlap az 
órainga végén Az inga hóuggyát szjépen 
kipucötuk (Bú); 4. világos folt a köröm tö
vén Szjép hóuggya van ennek a jánnak a 
körmin (Во) [] Udvara van a hóudnak, szél 
lesz ’szeles idő várható’ (E); Vára van a 
hóudnak, hideg lesz ’hideg idő várható’ (E) 

hold2 hold, hód [-at, -ja] fn területmér
ték, 1600 négyszögöl Igyekesztünk, hogy 
vehessünk ety-kéjt hót fő  üdéd, de nem sok- 
kájig örűhettünk, ëvettjék (Tk)

holdas1 holdas, hópdas mn olyan ló v. 
szarvasmarha, amelynek a homlokán fehér 
folt van A hópdas lovat kiértem magamnak 
az elnöktű (Nf)

holdas2 holdas, hóudas mn vhány hold 
földet birtokló Az öt hóudazs gazda lenjész- 
te a hét hóudazs gazdát (Mu)

holdfény holdfény, hótfiény, hóutfiny 
[-t, -e] fh éjszaka halványan világító fény A 
hótfjénynéf jéccaka izs dóugosztunk (Vr) 

holdfogyatkozás holdfogyatkozá, hóut- 
fogyatkozás [-t, -a] fh a telihold elsötétedése 
Hóutfogyatkozáskor seljét van iéccaka (Bó) 

holdkóros holtkoros, hóutkoros [-t, -ok, 
-a — sa] I. fn alvajáró ember Hozzáment 
ahoz a hóutkorosho (Во); II. mn 1. olyan, 
akinek az a betegsége, hogy álmában járkál 
Az álapotos asszonnak, ha a hasára süt a 
hód, hóutkoros lessz a pujája (Bk); 2. bo
londos Nem ke komojan venni, hóutkoros 
ety kicsit (Tú)

holdsugár holtsugár, hóutsugár [-t, -ok, 
-a] fh a holdfény körvonalaz! hóutsugár be
sütött az ablakon (Во)

holdtölte hóuttőütte [~’t] fh az a jelen
ség, amikor a hold teljesen meg van világít
va Háuttöüttekor, ha van nállunk pjéndz, 
akkor egjész hópnabba lesz pféndzünk (Bat)

holdvilág holdvilág, hóudvilág [-ot, -a 
— a] fh holdfény A hóudvilágná könnyem 
mektanátuk az utat hazafele (Be)

holdvilágos holdvilágos, hóudvilágos 
mn holdfényes Hóudvilágos féccakán ojam 
világos vám, mint szürkülletkor (J)

hóié hóié, hóul éj [-t, leve] fh hóolvadék 
Hópléjbe, ha tiszta, jó u  hajat mosni (He) 

hollét hollét, hunljét, honlít, hunlít fh 
tartózkodási hely A fijunk hunljétirű méjg 
nem tudunk, méjg nem írt (Bk)

holló holló, hollóu [-t, -k, -ja] fh fekete 
tollazatú madár; Corvus corax Nállunk a 
hollóura asz monygyák, hocs csóuka (Tk) 

holmi holmi, hummi, hommi [-t, -k, -ja] 
I. fh 1. ruhanemű Szjép holmikot vásáröt 
magának (D); 2. személyes tárgyak Utazás
kor az embër vigyázzon a hummijára (G);
3. bútor A hummi alatt is mos ß  a padlópt! 
(M); II. mn ilyen-olyan Hummi kis agranó- 
musoktú nem ijjedünk meg (Csn)

holnap holnap, hóunap hsz a maira kö
vetkező napon Hóunap lesz a natyßvonul- 
lás (Но) [] Eltesszük magunkot hópnapra 
’lefekszünk aludni’ (Tát); Hóunap is nap 
lesz ’jut vmire idő máskor is’ (Fa)

holnapután hónapután, hóunapután hsz 
a holnapot követő napon Hóunapután le кё 
aratni a búzát (Pf)

holott holott, hunott ksz bár Nem jött ë, 
hunott éjm montam neki, holy sürgöüs a do
log (Ah)'

holt hóutt, hóit I. mn 1. nem élő Hóutt 
embërrë álmodni esőül jelent (S); 2. holtág, 
állóvíz A hópt Tiszába já r  firedni a púja 
(Tú); 3. nagyon Hópt ríszegen jö t haza a 
munkábú (Csn); II. fn halott ember Uty tud 
viccëni, hogy méjg a hópt tot is mekkacak- 
tassa (Nb) [] Se eleven, se hót nem vótam 
’ijedtemben mindenről megfeledkeztem’ 
(Ng); Halotrú vagy jót, vaty semmit ’halott
ról csak jót szabad mondani’ (Tát)
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holtág holtág, hóuttág [-at, -a] fh állóvíz
A hóuttágná szoktuk gyepëtetni a tehenet (Pf) 

holtbiztos hóudbisztos mn kétségtelen 
Hóudbisztos benne, hogy az orvosok meg- 
gyóugyíccsák (Ft)

holtfáradt holtfáradt, hóiutfáratt [-an] 
mn nagyon fáradt Iláutfáratton is ëment a 
lakodalomba (Sza)

holtig holtig, hóuttig hsz 1. élete végéig 
Az öregeknek hódig gonygyokot visëte (Kf);
2. váltig Hóuttik sájnállom, de ez má igy ve
szett (Ki) [] Hóuttik tanul a jóupap, mégizs 
bután hal meg ’a tanulást, a megismerést 
soha nem kell abbahagyni’ (Ki)

holtra hátra, hóutra hsz nagyon Hóutra 
vërte a púját, amijjjér ëmentekfiridni (V) 

holttest hättest, hóuttest [-et] fh hulla A 
hóuttested beteszik a kóurházba jéjkszek- 
rímbe (Sza)

hólyag hójag, hóujog, hóujig [-ot, -ok, 
-ja] fn 1. húgyhólyag Fëhiit, ősz fá j a hóu- 
jigja (Во); 2. kisebb dudorok a bőrön Az 
ásóuzástú hóujagok lettek a tenyeribe (B);
3. buta ember Avval a hóujaggá nem akar
nak járni a jányok  (Cs)

hólyagos hójagos, hóujogos, hóujigos 
[-on, -abb] mn hólyagokat tartalmazó A 
kő üt íjásztát addik ke dagasztani, mik szjép 
hóujigos nem lessz (Gy)

hólyagosodik 1. hólyagzik 
hólyagpapír hójakpappir, hóujokpap- 

pir, hóujikpappír [-t, -ja] fn zsírpapír Hóu- 
jokpappirba csomagolunk mindent, oszt uty 
kűttük ë a fljunak a katonaságba (Z)

hólyagzik hóujagzik, hóujigozik [-gzott] 
tn ige hólyagossá válik Méjg akik kapát, má 
hóujagzik a tenyere (Ff)

homály homáj [-t, -ok, -a] fii 1. a vilá
gosság és a sötétség közötti átmenet Má jóu  
homáj vóut, amikor hazahajtotta a tehenet a 
mezőüríí (Ff); 2. rejtély Valami homáj van a 
dó ugat megett, sehoty se éjrcsük (Ge)

homályos homájos mn 1. nem eléggé 
átlátszó, tiszta Hájog van a szemin, csak 
ojan homájoson lát (V); 2. halványan Rígen 
vóut a, má csak homájoson emlíkszek vissza 
(E); 3. törvénytelen, nem tiszta Az utóusóu 
háunapogba homájos ügyegbe keveredett (Но)

homályosodik homájosodik [-ott] tn ige 
1. sötétedik Má jó  homájosodolt, amikor el- 
indútak (Fra); 2. halványul Bizony, az em
bernek nyópcvan fele má homájosodik az 
emljékezete (Or)

hombár hombár [-t, -ok, -ja] fn deszká
ból készült nagy, fedeles láda szemestakar
mány tárolására Máma má kevéjs házba 
vám meg a hombár (Dr)

homlok homlok [-ot, -ok, -a] fh a szem
öldök fölötti testrész a hajazatig Szíp magos 
homlokufjérfi vóut (Но)

homlokegyenest homlokegyenest hsz 
teljesen ellenkező módon Homlokegyenesen 
más csinál, mint ahogy meg vóud beszjével (Во) 

homlokszíj homlokszij [-at, -ak, -a ~ 
-ja] fn a kantár része, az a szíj, amely a ló 
homlokát átfogja A homlokszijj úgy látom 
hamar ëkopik (Tk)

homloküreg homlokiireg [-et, -ek, -e] 
fh a homlokcsontban levő üveg A pici púja 
homlokát téjlen jó u  bebugyoláják, nehogy a 
homlokürege kihűjön (Ko)

homloküreggyulladás homloküreg- 
gyulladás, homloküreggyuladás [-t, -a ~ -ja] 
fii a homloküreg nyálkahártyájának lobos 
állapota Állandóan kínozza a homloküreg
gyulladás (Ko)

homlokzat homlogzat [-ot, -ok, -a] fii épü
letnek az utca felé néző külső falfelülete Az uj 
háznak a homlogzatát tükör izs díszíti (Té) 

homok homok [-ot, -ok, -ja] fii 1. pici 
szemcsékből álló, ált. sárgás színű anyag A 
hászpucoláshoz a Tiszárú hozunk jóu  homokot 
тек porondot (Tú); 2. ilyen talaj Homokon a 
kertekJoggye sok homokot tartalmaz (He) 

homokbánya homogbánya [~’t, ~’k, 
~’ja] fh domboldalra vájt gödör, ahonnan 
homokot termelnek ki A puják a homogbá- 
nyába szerettek jáccani, pedig a jóu  messzi
re van a falutú (Tk)

homokóra homokóra, homokó ura [~'t, 
~'k, ~ ’ja] ín időmérő eszköz, amelynek 
felső kúpos részéből meghatározott idő alatt 
perceg le a homok az alsó kúpos részébe 
Szebné szeb homkóurákot árúnak az üzle- 
tegbe (Ke)
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homokos1 homokos [-t, -ok, -a ~ -ja] fn 
1. homokkal kevert, ill. homokot tartalmazó 
A szőüllőü szereti a homokos talajI (Mu); 2. 
amiben homokot tartanak Téjlen a homokos 
ládába táprcsuk a zőQccsíget (Fa)

homokos2 homokos [-t, -ok, -a ~ -sa] fn 
homoszexuális Csak nem homokos az kéjt 

jány, hogy mindig együt vannak (Mi)
homokoz homokoz [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts 

ige homokkal beszór Naty fagyba homokoz
zák az utat, hogy járhassanak az óutóuk (Té) 

homokozik homokozik [-ok, -6 ~ -ol, 
-ott] tn ige homokkal játszik A pujáik napo
kot kin homokoznak az udvaron (Bat)

homokozó homokozó, homokozóit [-t, 
-k, -ja] fn deszkaszálakból körülkerített ho
mokozó Az óvodába top homokozóut is csi
náltak (Tát)

homokzsák homogzsák [-ot, -ok, -ja] fn 
homokkal töltött zsák Áradáskor homog- 
zsákokká erőüssitik a tőijljést (Bk)

homorú homorú, homorú mn középen 
mélyülve görbülő A fizikaóurán homorú 
lencséjyë csinálunk kjésjérleteket (V)

hómunkás hómunkás, hójjmunkás [-t, 
-ok, -a] fn hóeltakarító közalkalmazott Az 
idéjn nem nagyon vóut hóu, igy oszt hóu- 
munkásokra nem is vóut sziiksjég (F)

hón hón, hóun [-a] fn hónalj Egy naty 
tájog nöiitt a hóuna alá (Cs)

hónalj hóunajj, hóunaj, hóunaj [-at, -a] 
fn mélyedés a felső kar töve alatt Hóunájba 
szűk a ruha, igy ősz nem vette meg (Bó) 

hónaljhajtás hóunájhájtás [-t, -ok] fn 
szőlőnek nyári rügyből keletkezett hajtása, 
ága A sző üllő üt a hóunájhájtásná szoktuk 
lekoccsöni (Mu)

hónap hónap, hótjnap [-ot, -ok, -ja] fn 
az év tizenketted része Az ety hóunap sza- 
baccságot kerti munkává töltötte (Be)

hónapos hónapos, hópnapos mn kb. 30 
napra szóló Hóunapos jegyet válóit a vonat
ra, igy oz gyakran hazajár (Tű)

hónapos retek hónapos retek, hóuna
pos retek fn általában piros héjú, apró, ha
mar taplósodó korai retekfajta A hóunapos 
retegbüjóupínsz szoktunk csináni (Kd)

honcsok honosok [-ot] fn gyökerektől 
összetartott földhant A hon sok a honcsok, ot 
nem jó u  kaszáni (V)

honnan honnan, hunnen hsz kérdőszó 
milyen irányból, helyről Hunnen valóu az a 
jány?  (Fp)

hóimét 1. honnan
honol honol [-öt, -olt] tn ige van vhol 

Csend honöt a tájon (H)
honorál honorál, honorált [-ok, ász — t, 

-át -  -t] ts ige meghálál Attú ne toarcson, 
hogy mi nem honorájuk a fáraccságát (Ki) 

honosít honosít, honosjét [-ok, -6 — ol, 
-ott] ts ige növényfajtát telepít Honosítaná 
ez az embér az őŐszibarackod, de nem akar 
megmaradni ebbe az agyagos főüdbe (Tk) 

honpolgár hompolgár [-t, -ok, -a ~ -ja] 
fii állampolgár/! hompolgárok kötelessjégi- 
rü tártottak lekciját (I)

hontalan hontalan mn 1. állampolgár
ság nélküli A csehek alat sok ember vóut it 
hontalan, mer az állampolgárságjér fizetni 
kellett (Be); 2. idegen, otthontalan Ojan 
hontalanok ezek a gyiddomos puják (Tú) 

honvágy homvágy [-at, -a] fn a haza, az 
otthon, a család utáni vágyódás Nem tudott ide
gembe megmaradni, kinoszta a homvágy (Gu) 

hopák hopák [-ok, -ot] fn ukrán népi 
tánc Méjg a lakadalmagba is járják a hopá- 
kot (F)

hopcihér hipcihéjr, hopcihér [-t, -ek, 
-je] fn savargó, jöttment Pont eggy ijen 
hopcihérrë tuttá kikezdeni? (Но)

hópehely hóupehëj, hóupehej [-pejhet, 
-pejhek, -pejhe] fh hulló hó A hóupejhek 
formájiba gyönyörköttiink (Kg)

hopp hopp, hop isz 1. ugrást kísérő fel
kiáltás Hoppá, át is ugrotta a kötelet (J); 2. 
hirtelen ráeszmélés kifejezésére Hop, meg
van. eszembe jutott a neve (Asz) [] Eccer 
hop, másszor kopp ’mikor van vmije, nem 
takarékoskodik, máskor pedig semmije 
sincs’ (Tát); Csak akkor monygy hoppot, ha 
átugrottad az árkot! ’ne dicsekedjünk ad
dig, amíg az elkezdett munkát, ügyet be 
nem fejeztük’ (K)

hord hord [-ok, -ö — sz, -ott] ts ige 1. 
vmit vhová rendszeresen visz Pijacra hör-
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gya a termjés jovát (V); 2. visel Má harma
dik éjye hörgya észt a kabátot (T); 3. gyűjt 
Téjlléjre fele hörgya má a szjénát a padra 
(Nb); 4. továbbít Én nem szomszídolok, így 
ősz nem is hordom a pletykát (Ts); 5. sodor 
Ide hörta a szék a sok falevelet (Nf)

hordágy hordágy [-at, -ak, -a] fh ágysz
erű eszköz betegek szállítására Úgy ëment 
az ereje, hoty hordágyon tettjég be a men
tődbe (Fr)

hordalék hordalék, hördaljék, hordalík 
[-ot, -ok, -a] fh a folyóvíz által összehor
dott, rendsz. a part mentén lerakott anyag A 
hördaljék növjényszáraktú kezdve fakjére- 
kig mindent toartalmaz (Tk)

hordalékos hordalékos, hordaljékos, hor- 
dalíkos nin hordalékkal tele partszakasz A hör- 
dalékos hejjeket áradáskor elönti a viz (Tú) 

hordár hordáé [-ok, -t, -a] fh mások 
poggyászát díjazásért vivő pályaudvari al
kalmazott Jó и keresnek a csapi hordárok (Tg) 

hordás hordás [-t, -a] fn 1. viselés Ko
pik a ruha az álandó hordázsba (Ksz); 2. a 
termény magtárba szállítása Mos má a hor
dás eggyüt megy az aratássá (Be)

hordó hordói, hordóy  [-t, -k, -ja] fh 1. 
dongákból álló abroncsokkal összefogott 
tartály Salánkon csinátattunk hordóukot a 
bornak (Vr); 2. kövér, testes személy Méjg 
a hordóu Jolány i s csárdásozott (Fr); 3. annyi, 
amennyi a hordóba belefér Öt hordóu bora 
van (Ah)

hordóíz hordóíz, hördópiz, hördótjjéz 
mn dohos ízű Nem pucöták ki eljég jóu  a 
hordóul, azjér ojan hördóutéz a borok (V) 

hordószag hordószag, hordóuszag [-ot, 
-a] fn kellemetlenül dohos szag Nehész hör- 
dóuszaga van ennek a káposztának (Csp) 

hordoz hordoz [-ok, -6 ~ -ol, -ott] ts ige 
1. rendszeresen magával visz Mindenhova 
hordozza magává az asszont (Mf); 2. rend
szerint gyerekeket a karján hord Ne hordoz
za má ászt a púját, had járjon a lábán! 
(Pk); 3. viseli minek a súlyát Hordozza a 
bánatát az a szegjény asszon (Kb); 4. ruhát 
sokáig visel Hordozza ászt a kremplin ruhát 
má vagy öt éjye, de csak nem nyiivik ё (Np);

5. széthord Mos hordozza a postás az újsá
got (Bk)

hordozható hordoszható, hordoszhatóy 
mn kézben hordható Hordoszhatóu magne
tofont kjért a szülétjésnapjára (Ff)

hordozkodik hordoszkodik [-ok, -ö — 
-ol, -ott] tn ige 1. költözködik Az ujj asszom 
minden héjten az annyáho fele hordoszko
dik (Kf); 2. cipekedik Hoty fogunk hordosz- 
kodni a vározsba evvë a sok táskákká (Pf) 

hóréteg hótjréjfeg [-et, -e] fh a talajt ta
karó hó Az őüszi vetísnek kell a vastag hó ti
ré heg (Kd)

horgad horgod, hörgad, hargad [-t] tn 
ige lehajlik A mejjire hargatt a feje, és má 
alutt is (Vs)

horgas horgas mn görbén hajlott A naty 
horgas öra méjg nagyobnak láccik, hogy 
igy lefogyott (Np)

horgasbot horgazsbot, hargazsbot [-ot, 
-ok, -ja] fh a fogójánál befelé görbülő bot A 
horgazsbottá ütötte a púját (Tk)

horgasín hargasin [-t, -a] fn a térdhaj
latban lévő in A hargasinába éjrez naty fá 

jásokot (Or)
horgász horgász, horgász [-ok, -t, -a] fh 

horoggal halászó személy A horgászok má 
kora hajnalba kimennek a Tiszára (Pf)

horgászbot horgázbot, hórgázbot [-ot, 
-ok, -ja] fh halnak horoggal való fogására 
felszerelt bot A hórgázbotnak hajlíkonnak 
kë lenni (E)

horgászik horgászik, horgászik, horgá
szik [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige 1. horgászbot
tal halat fog Szabadidejibe lekszivesebben 
csak horgászik (Ts); 2. kiszed Csak a húst 
horgássza a levezsbű (Pk)

horgászt horgászt, horgászt, horgászt 
[-ok, -ott] ts ige lecsüggeszt Ne horgásszá a 

fejit, máj csak rendezőüdik a dóuga (Th) 
horgol horgol [-ok, -ősz — ölsz, -öt ~ 

-olt] ts ige horgolótűvel kézimunkái Az 
ikerablakra horgótam ety szjép függönt (Fo) 

horgolás horgolás, horgolás [-t, -a] fh 
1. horgolótűvel való kézimunkálás A horgo
lás nyuktassa az idegejim (Nb); 2. a horgol
va készített kézimunka mintája Ennek a 
függönnek szjép a horgolássá (M)
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horgolócérna horgolócérna, horgolóu- 
céjrna [~'t, ~’k, ~’ja] fn horgolásra használt 
cérna Mennéj víknyab a hórgolóucéjrna, 
anná finomabb a csipke (Но)

horgolótű horgolótű, horgolóutű [-t, -k, 
-je] fn horgas végű nyeles tű Hármas hor
g o ló tű vé  csinátam a függönt (Fo)

horgos horgos, hargos mn horoggal el
látott Hárgozs bottá szettük a hirnyóut (Gy) 

horgosszeg horgosszeg, hárgosszeg 
[-et, -ek, -e] fn horgas végű vastag szeg A 
sonkákot hargasszegre akasszuk, úgy áll a 
pádon füstöljés után (Nf)

hórihorgas hórihorgas, hóurihórgas 
mn magas és nagyon sovány Ojan hóuri- 
hórgas ember, messzire jetünik (Kb)

horkan horkan, hórkan [-ok, -sz, -t] tn 
ige vkire dühösen rákiált Ojat horkant a ki
csire, hogy az ijjettibe és írta magát (Fo) 

horkol horkol, horkol [-ok, -ősz -  -ölsz, 
-öt — olt] tn ige hörgő hangot ad, amikor 
alszik Ojan hangoson horkol, hogy nem le
het mellette aludni (Но)

horog horog, harog [-rgok, -rgot, -rga] 
fn kampószerű eszköz A ha! bekapja a hár- 
got, oszt akkor má nem tud ëmenni (V) [] 
Horogra akad vki v. vmi ’sikerül megnyer
ni, elfogni’ (Tk)

horpad horpad, horpad [-t] tn ige be- 
mélyed Vigyázni kell a vezetésre, mer az 
ótó egy nagyon kis ütjéstű is horpad (Fra) 

horpadás horpadás, horpadás [-ok, -t,
- a ----sa] fn ütéstől származó bemélyedés
fémből készült tárgyon Má teli van a bádok 
horpadásokká (Bk)

hortenzia hortenzia, hórtenzija [—’t, ~’k, 
~ ’ja] fn gazdag virágzatú dísznövény; Hyd
rangea opuloides var, hortensis Rózsaszínű 
éjs kjék hórtenzijákot űtettiink a ház elibe (Csp) 

hortyog hortyog, hortyag [-ok, -ö — ol, 
-ott] tn ige mély hangon horkol Amint lete
szi a fejű, má hortyog (Bat)

hórukk hórukk, hóurukk msz nehéz 
tárgy elmozdításakor a több ember munká
jának összehangolására használt szó Figyé- 
jiink, hóurukk, és má fe l  is emëtiik a nagy 
rünköüt (Tú)

horzsol horzsol, hörzsöl [-ok, -ősz -  -ölsz, 
-őt ~  -olt] ts ige vminek a felületét megé
rintve súrol Ojan közel ment az óittójj, hoty 
hórzsöta a kabáttyát (Be)

hossz hossz [-ak, -at, -a] fn 1. vminek a 
hosszúsága Megmírte az anyak hosszát, mi- 
előüt szabni keszte vóuna (Tg); 2. bizonyos 
időtartamon át Kéjt óura hosszat vártunk az 
állomáson (Kb) [] Széjle, hossza eggy 
’nagyon kövér’ (Tú)

hosszabbodik hosszabbodik [-ott] tn ige 
hosszabbá válik Januvárba má hosszabbod
nak a napok (Si)

hosszadalmas hosszadalmas mn 1. so
káig tartó Hosszadalmas vóut a beteksjége 
nagyon (Tk); 2. bonyolult Hosszadalmas 
dolog annak a házasságnak a törtjénete (Vr) 

hosszall hosszal! [-ok, -ász -  -aisz, -át ~ 
-alt] ts ige hosszúnak vél Hosszallotta a 
szoknyát, hátfêhâjtottuk (Be)

hosszas hosszas mn sokáig tartó Hosszas 
huzavona után mekkaptuk az engedéjjt az 
Jépitkezjésre (M)

hosszasan hosszason hsz részletesen 
Hosszason meséjte azjéletit (Tk)

hosszú hosszú mn 1. a térben vízszintes 
irányban nagy kiterjedésű Ez a hosszú ut 
vezet Ardóuba (Gy); 2. időben sokáig tartó 
Hosszú éjvekig feléjnk se jö t (Fr); 3. bő lé
ben párolt Hosszú lejbe puhiccsuk meg a 
húst (Tát); 4. magas növésű Az a hosszú 
jányjöjjön ide! (F)

hosszúlépés hosszúlépés, hosszuljépjés, 
hosszulípís [-t, -e] fn kevés borból és több 
szódavízből álló ital A disznóutorokon az 
asszonyok csak hosszuljépjést isznak (Bk) 

hótakaró hótakaró, hóutakaróu [-t, -ja] 
fn hóréteg A vastag hóutakaróu jóul tesz az 
őüszi vetjésnek (Fra)

hova hova, hová hsz 1. melyik irányba 
Nem tuttuk hova vezet az ut (Cst); 2. milyen 
helyre Hova mène tanúni? (Но); 3. miért 
Hova ké ettű job munkahej? (Bs); 4. hol 
Hova jár minden este, nem tutták (Bá)

hóvilág hóvilág, háuviláig [-ot] fn a hó
takaróból sugárzó világosság Téjlen hóuvi- 
lágná élig messzi é lehet látni (Sz)
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hoz hoz [-ok, -ö — -ol, -ott] ts ige 1. vmit 
hozzánk juttat Hosztom ety zsák krumplit az 
öregeknek (Ff); 2. okoz A naty szájává csag 
bájt hoz magára (Cs); 3. maga után von 
Eggyik rossz a másikat hozza magává (Tk);
4. eredményes Az idéjn jóupjénszt hozott a 
szamóuca (Gy); 5. terem Úgy látom, a 
meggy az idéjn nem sokat hoz (Kf)

hozam hozam [-ot, -a] fn termelési 
eredmény A fe jő  finő fik fizetjése a tej hoza- 
mátú függ  (Tá)

hózápor hózápor, hóuzápör [-t] fn viha
ros hóesés A naty hóipápörba nem tuttunk 
njézni, verte ki a szemünköt a hó и (Mu) 

hozat hozat [-ok, -5 — -ol, -ott] ts ige 
rendel Hozattunk a fijunak ety farmért Ma
gyarbú (V)

hózentráger hózentróger, hóuzentróu- 
gér [-t, -ek, -e] fii nadrágtartó Hóuzentróu- 
gèr néjkü leesik a pocakjáni a nadrág (Во) 

hózivatar hózivatar, hóuzivatár [-ok, -t, 
-ja] fn zivatarral járó hóesés A naty hóipi- 
vatár levitte a tetöfikrű a cserepeket (Но) 

hozomány hozomány [-t, -a] fn az a va
gyon, amit a szüleitől kap a menyasszony 
Az ujj asszo gazdak hozománnyá jöt firhe (Nb) 

hozómra hozamra hsz hitelbe Egész há- 
nabba hozómra vásárának, ősz fizetéjskór 
megaggyák az adóusságot (Tú)

hozzá hozzá I. szrgos hsz 1. vki v. vmi 
közelében Odaiit hozzá (Bd); 2. vkihez cí
mezve hozzád beszjéllek, nem a fáihoz! 
(Kf); II. ik vmihez vkihez Hozzá ment ahoz 
a ríszegeshe (Ksz); [] Mit szólsz hozzá? 
’semmi közöd hozzá’ (R)

hozzáad hozzáad [-ok, -ö ~ -sz, -ott] ts 
ige 1. hozzászámít A fizetjéshe hozzáadom 
a melljékest is (Ah); 2. feleségül ad Nem 
aggyák akárkibe a jányokot (G)

hozzáállás hozzáállás [-t, -a] fn vmivel 
kapcsolatos magatartás Amijen az emberek 
hozzáállása a munkáho, ojan a fizetjés is (Fp) 

hozzáépít hozzáépít, hozzájépjét, hozzá- 
ípít [-ek, -e ~ -el, -ett] ts ige vmi mellé épít 
Ha tehetőfisebbek leszünk, hozzájépiccsiik a 
nyárikonyháho a naty házat (Mu)

hozzáér hozzáér, hozzáfér, hozzáír [-ek, 
-sz, -t] tn ige 1. megérint Betek, hozzá sejér  
az ennivalóuho (D); 2. megver Hozzá ne 
mérj nyúni a pujáho! (Ti)

hozzáért hozzáért, hozzáéjrt [-ek, -ё ~ 
-el, -ett] ts ige odagondol Amit meg nem 
akoartam ëmondani, ászt éjrzst hozzá! (I) 

hozzáértő hozzáértő, hozzáéjrtőfi [-n, 
-bb] mn vmiben jól tájékozott Kéme híjni 
ety hozzáéjrtőfi szerelő üt (Ki)

hozzáfér hozzáfér, hozzáféjr [-ek, -sz, 
-t] tn ige vminek, vkinek a közelébe kerül 
Üzledbe dóugozik, így ősz mindenhe hozzá

féjr, ami ké neki (Np)
hozzáférhetetlen hozzáférhetetlen, hoz

záféjrhetetlen [-ebb] mn 1. olyan vki, akit 
nem lehet befolyásolni, megkörnyékezni Ne 
is próbákozzanak az örvassá, mer hozzá- 
féjrhetetlen (Ko); 2. elviselhetetlen termé
szetű Ijen hozzáféjrhetetlen emberré nem 
lehet félni (Pf); 3. olyan hely, amit nehezen 
vagy nem lehet megközelíteni Ijen naty tói 
idejibe afalu hozzáféjrhetetlen (Gy)

hozzáférhető hozzáférhető, hozzáféjr- 
hetőfi mn 1. elérhető Minek kellett észt a tű
köt ijen hozzáféjihetöfi héjre tenni, a púja 
kezibe kerűhet (Tk); 2. megkörnyékezhető 
Hozzáférhetőü ember, szólít lehet vele éjr- 
teni (Dr)

hozzáférkőzik hozzáférkőzik, hozzáféjr- 
kőfizik [-ök, -o — öl, -ött] tn ige 1. tömeg
ben nehezen vmihez, vkihez kerül A naty 
tolongázsba alik tudót hozzáféjr kő űzni a 
többihe (Ki); 2. bizalmába kerül Hozzáféjr- 
kőfizol valahogy az elnökhö, ősz telibeszjélli 
afejit (Vr)

hozzáfog hozzáfog [-ok, -sz, -ott] tn és 
ts ige 1. nekikezd Ha hozzáfog az irásho, 
nem bírja abbahagyni (Kb); 2. hozzálát Na 
fogjunk má hozzá a munkáho, mér sose le
szünk meg vele! (Ti); 3. vmihez odafog A 
bőrönthö hozzáfokta a szitkát, ity tutta évin
ni a sok csomagot (Ksz); 4. belekezd Min
denhe hozzáfog, de semmit nem csinál vjé 
gig (Bd)
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hozzágondol hozzágondol [-ok, -ősz ~ 
-ölsz, -öt — olt] ts ige gondolatban hozzá
told Amit nem montam meg, gondöt hozzá! (Ff) 

hozzáigazodik hozzáigazodik [-ok, -6 
~ -ol, -ott] tn ige 1. vkit vmiben követ Hoz
záigazodik az élnök fijáho, pedig űneki 
nincs annyija (Bó); 2. hasonlóvá válik Las
san má hozzáigazottak egymásho a fös- 
vjénysjégbe (M)

hozzáilleszt hozzáilleszt [-ek, -ë — el, 
-ett] ts ige 1. vmihez hasonlít Hozzáillesz
tette a pulóvert a szoknyájáho, hogy jó g  
lessz-Jé eggyütt (Bk); 2.

hozzáillik hozzáillik [-ek, -ë -el, ~ -sz, 
-ett] tn ige 1. vmihez, vkihez való Nem 
illettem hozzá mér szegjem vágtam (V); 2. 
vmihez, vkihez méltó Az ijem pletykálkodás 
éjnhoz-zám nem illik (Во)

hozzáír hozzáír [-ok, -sz, -t] ts ige 1. 
vmit kibővít A tennapiho hozzáírjuk a maji 
normát is (Tk); 2. vmihez többet ír, mint 
kellene Az ellenőürzjésnéj derűt ki, hogy a 
saját nórmájáho mindjék hozzáírt (Ti)

hozzájárul hozzájárul, hozzájárult [-ok, 
-úsz — ülsz, -út ~ -ült] tn ige 1. engedélyt 
ad A brigadéjros hozzájárút a plusz fize- 
tjéshe (K); 2. anyagilag részt vállal vmiben 
A szülő ük is hozzájárútak az jépitkezjéshe 
(Be); 3. közreműködik A nagy zivatár is 
hozzájárút a buszok kjésjésihez (Dr)

hozzájön hozzájön [-vök, -jössz, -tt] tn 
ige 1. feleségül jön Ha hozzájön a jány, el 
is kezgyiik az ípítkezíst (Sz); 2. kiegészül A 
fizetésbe hozzájön a kis melljékes, Így jó u  
jö n  ki (Во)

hozzájut hozzájut [-ok, -ö ~ -ol, -ott] tn 
ige 1. vkihez, vmihez nehezen eljut Mik 
hozzájutottam a naty tömegbe, má mekkez- 
dőüdött a fevonutlás (R); 2. vmit nehezen 
megszerez Ha hozzájuthatnánk ety kis la- 
kásho, mán könnyeb vágna (V); 3. vkihez 
bekerül Nem tuttam hozzájutni a fogorvas- 
ho, ojan sokan vágtak (Tú)

hozzákap hozzákap [-ok, -ö -  -ol, -ott] 
tn ige hirtelen vmihez hozzányúl Hozzáka
pott a szemihez, de má kjésőüvógt (Fp)

hozzákenődik hozzákenőüdik [-ök, -ö -  
-öl, -ött] tn ige úgy ér vmihez, hogy azt be

keni, bepiszkítja Hozzákenőüdött az abrosz
hoz a piszkos kézivé, moshassuk ki (Tú) 

hozzákényszerít hozzákényszerít, hoz- 
zákjénszerit, hozzákiényszerjét, hozzákín- 
szerit [-ek, -ë — el, -ett] ts ige vkit erővel 
feleségül ad vkihez Hozzá к jé  nsze ri leltje к 
ahoz az emberhez, os sose vógt jéletök (Nf) 

hozzákészül hozzákészül, hozzákjészüli, 
hozzákíszül [-ök, -űsz ~ -ülsz, -űt -  -ült] tn 
ige előre felkészül Hozzákjészüt a fészáglla- 
lásho (B)

hozzákezd hozzákezd [-ek, -ë — -el, -ett] 
tn ige nekilát Méjk hozzá se kesztünk a szjé- 
naforgatásho, elerett az esőg (Fra)

hozzáköt hozzáköt [-ök, -sz — ö — öl, 
-ött] ts ige 1. kötéllel, madzaggal vmihez 
erősít Mig bement a bógdba, hozákötötte a 
kutyát a keritíshe (Csn); 2. érzelmileg hoz
záfűz Hozzáköti az uráho a sok emlík (Sza);
3. kötéssel hosszabbá tesz Hozzákötök az 
ujjáho meg a derjékrjészhe, ősz horthassa a 
fiju  tovább a pulóvert (M)

hozzálát hozzálát [-ok, -ö ~ -ol, -ott] tn 
ige belekezd, nekikezd Na, emberek, láss
unk hozzá a minkáho! (O)

hozzámegy hozzámegy [-ek, -mensz, -ment] 
tn ige 1. vkihez odamegy Hozzámentem, hoty 
kibíkűjüng, de ű rám se nízett (Kd); 2. fe
leségül megy vkihez Csak já r  avvá a fijuvá, 
de nem mety hozzá (Bk)

hozzánő hozzánő, hozzánőül [-lök, -sz, 
-tt] tn ige 1. hozzátapad A paszúj hozzá- 
nőütt a máiéhoz (Vr); 2. érzelmileg közel 
kerül hozzá Hozzám nőütt ez a kis kutya (Vs) 

hozzányúl hozzányúl, hozzányúl [-ok, 
-úsz ~ -ült, -út ~ -ült] tn ige 1. hozzáér Hoz
zá ne nyúj a vasalógho, megjéget! (Kf); 2. 
megver Az éjn uram méjg nem nyúl hozzám 
sose (Csp); 3. lop Hozzányúl a kolhosz 
pjéndzihe, azjér kellett onnéjt émenni (Bk);
4. vmiből elvesz Hozzá se nyúlok a fizet isi
be, a házra gyüccsük (Pf)

hozzásegít hozzásegít, hozzásegít, hoz- 
zásegjét [-ek, -ë ~ -el, -ett] tn ige vmihez 
segítséget ad A tanitóg segítette hozzá ehez 
a jógállásho (E)

hozzásimul hozzásimul, hozzásimull [-ok, 
-úsz — ülsz, -út -  ült] tn ige hozzátapad
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Hozzá simul! az a jány a fjukho, nem szjé- 
gyelli magát (Bk)

hozzászámít hozzászámít, hozzászámít, 
hozzászámít [-ok, -5 ~ -ol ~ -sz, -ott] ts és 
tn ige 1. összeget hozzáad A tejhe hozzászá
m ítsu k  a mútkori tartozást is (K); 2. be
kalkulál Ha hozzászámítod a sog bosszúsá
got, minygyá máskjép foksz gondökodni 
(Ki); 3. beletartozik Nem velünk jéreccsjé- 
gized, de ti is hozzászámít az osztájho (V); 
4. többet számol Az a csájnázs becsap, min- 
djék hozzászámít (Tk)

hozzászokik hozzászokik [-ok, -ö — ol, 
-ott] tn ige 1. lassan szokásává válik Ha a 
púja hozzászokik a renthe, nincs vele báj 
(Ah); 2. megszokik Nem tudót hozzászokni 
a rósz térmíszetihe (Ke)

hozzászól hozzászól, hozzászólt! [-ok, 
-sz, -t] tn és ts ige 1. vkihez szól Hozzászóut 
a jánho, de as csak nem akárta a bjékiilljést 
(Fp); 2. vmi kapcsán kifejti véleményét A 
gyiilljésen sokan hozzászóltak az iityhö (Pf) 

hozzátámaszt hozzátámaszl [-ok, -ö ~ 
-ol, -ott] ts ige a biztonság céljából vmihez 
támaszt A válluho támasztottam hozzá a vil
lát, hogy ë ne dűjön (J)

hozzátartozó hozzátartozó [-t, -k, -ja]
fn rokon Csak a hozzátartozókot híjták a la
kodalomba (Bd)

hozzátesz hozzátesz [-ek, -c — el, -ett] 
ts ige 1. kiegészít Hozzátettünk a pjéndzük- 
hö, holy tuggyanak venni egy ójjtóut (K); 2. 
többet mond a valóságnál Nem ke neki hin
ni, mér sokat hozzátesz (Tú)

hozzátold hozzátold, hozzátóud [-ok, -ö 
— ol, -ott] ts ige 1. kibövít Hosszab lett a 
divat, hát hozzátóuttam a szoknyájához 
(Bsz); 2. kitalál E mán nem igas, csak hoz- 
zátóuttátok (Ti)

hozzávaló hozzávaló, hozzávalóit I. mn 
vkihez, vmihez illő Kéjrdem éjn, hozzáva
lóig viselkedjés ez? (Но); II. fn kellék A 
disznóuöliéshe má megvoltak a 
hozzávalóuk, nem lehetett éhalasztani (Ff) 

hozzávetőleges hozzávetőleges, hozzá- 
vetőüleges mn körülbelül Hozzávetőlege
sen száz embere térvesztük a lakodalmat (Bk)

hö hö I. fn a h betű kiejtett neve Sehoty 
se tuggya szjépen Írni a hőt (Ti); II. msz 
(választ váró szóként) Na mekszóullasz má, 
hö? (Or)

hőbörödött hőübörödött mn izgága, bo
londos Az a hőübörödött embér minden bo- 
loncságra kjéppes (Dr)

hőbörgős hőbörgős, hőübörgőüs mn 
feltűnni vágyó, komolytalanul hangoskodó 
Nem kë komojan venni ászt a hőijbörgőüs 
f j u t  (Vr)

hőbörög hőbörög [-rgök, -sz, -rgött] tn 
ige ok nélkül háborog, hangoskodik Ha 
megiszik ety kicsit, röktön hőübörög (Hl) 

hőc hőc, hőüc isz örömet kifejező szó 
Hőik, hőik, katona, ketten ülünk egy Iára, s z í 
nád, zabot a írnak abrakot a csikóunak (Tk) 

hőcögtet hőcögtet, hőjköktet [-ek, -e ~ 
-el, -ett] ts ige kisgyermeket a térdén lova
gokat Ëkjényeszteted ászt a fijut, ha min
dnek hőücökteted (Pf)

hőemlkedés hőemelkedés, höüemelke- 
djés, hőitemelkedís [-t, -e] fh kisebb láz Má 
ha hőikmelkedíse van a pújának, figyëni kë 
rá (Во)

hőguta hőguta, hőüguíta [~’t, ~’ja] fn 
nagy meleg okozta eszméletlenség A tüzőü na
pon kendőünéjkű hőüguttát lehet kapni (Nf) 

hők hők, hőük isz igavonó állat megállí
tására, hátrálására való szó Ha curikköni 
akarunk akkor asz monygyuk, hoty hő ük (Ah) 

hökken hökken, hőken [-ek, -sz, -t] tn 
ige rándul Rázóus vóut a szekérút, sokszor 
ojat hökkentünk, hogy majd ëharaptuk a 
nyelvünköt (Tk)

hőköl hőköl, hő üköl [-ök, -ősz ~ -sz, -öt 
— t] tn ige (főleg állat, de ember is) hátrál
Ne hőüköj, amikor a szemedbe monygyák az 
igasságot (Hl)

hölgyválasz hölgyválasz, hölgyvállasz 
[-t] fn az, amikor a nők kérik táncra a férfia
kat A jányok szjegyellőüsök, amikor hölgy
válasz van a bálba (V)

hömbörget hömbörget [-ek, -ë -  -el, 
-ett] ts ige görget, hengerget A gombóucot 
ety kis préklibe hömbörgetem melegen (Во)
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hömbörgőzik hömbörgőzik, hömbör- 
gőjjzik [-ök, -ö ~ -öl, -ött] tn ige fekve hen
tereg Hömbörgőüsztünk a jó u  homogba a 
tengérpoarton (Vr)

hömbörít hömböríl, hömböril, hömbö- 
rfét [-ek, -ë — el, -ett] ts ige gurít Hömbö- 
riccsfék má ide ászt a hördóut! (Fp)

hömbörödik hömbörödik [-ött] tn ige 
gurul Hoty sirt a púja, amikor a labda höm- 
börödött lefele a hegyrű! (Gy)

hőmérő hőmérő, hőümférőü, hőümíróü 
[-k, -t, -je] fn a levegő hőfokát mérő eszköz 
Nagy meleg van, árnyígba is harmincket
tőül mutat a hőümírőü (E)

hömpölyög hömpöjög [-jgött] tn ige fo
lyó vize nagy sodrással folyik Áradás után 
csak'Uty hömpöjög a Tisza vize (Tű)

hörcsög hörcsög, hörcsög, hörcsög [-öt, 
-ök, -e — je] fn 1. kártékony mezei állat 
Cricetus cricetus A búzatáblákon szakot sok 
hörcsög tenni (Bk); 2. mérges ember Az a 
kis hörcsög nem bir megnyugodni (Bat) 

hörög hörög, hörög, horog [-rgök, -rögsz, 
-rgött] tn ige fuldokol, nehezen lélegzik A 
gyengesféklü má csak hoigött (D)

hörpint hörpint, hörpint [-ek, -ë — el, 
-ett] ts ige kortyolva nagyot iszik Hot pintett 
eggyel a körsóubúi, ősz mint kiitta a vizet (Or) 

hörpintés hörpinlés, horpintfés, hörpin- 
tís [-t, -e ~ -se] fn kortyolás Ely hörpintfés- 
re kiitta a bőrt a pohárbú (V)

hörpöl hörpöl, hörpöl [-ök, -ősz -  -ölsz, 
-öt ~ -ölt] ts ige szürcsöl Csúnya, aki hörpöl 
evjés közbe (Tk)

hős hős, hőüs I. mn 1. tetteiben bátor A 
hőüs katonákot kitünteti fék  a fronton (Bk); 
2. csak szavaiban bátor, tetteiben gyáva Na 
vájom mit fok csináni a naty hős vereke
dőn? (Bd); II. fn bátor tettű katona A hőü- 
sököt a háborúba kitüntetik (Ki); 2. szerep
lő A regfény hőüseit jóu l ismerik az iskolá
sok (Bat)

hőség hőség, hőjisfég, höjjsig [-et, -e] fn 
rendkívül meleg A naty hőüsfégbe sok visz 
kell az állatnak (Uh)

hősies hősies, hőüsies mn 1. hőshöz méltó 
Hőüsiesen visète a naty fájdalmakot (Bt); 2.

kitartó Járt hősiesen a fogórvasho, nem 
hatyta abba a kezelíst (Cs)

hőskor hőskor, hőüskör [-t, -a] fn tet
tekben gazdag időszak A gyár hőüskora a 
százat közepire esett (Tű)

hősködik hősködik, hőüsködik [-ők, -ö 
— öl, -ött] tn ige 1. hősiességével kitűnni 
vágyik Hőüsködik a jányok előlit (Tg); 2. 
fölöslegesen mutogatja a bátorságát Ne 
hőüskögy, nincs éjrtélme! (Mi)

hőstett hőstett, hőüstett [-et, -e] ín bátor 
cselekedet Ahogy az árvíz idejin dóugosztak 
a katonák, asz hőüstett vóul (Té)

hőzöng hőzöng, hőüzöng [-ök, ö ~ -sz, 
-ött] tn ige 1. hangoskodva bizonyítja vélt 
igazát Hőüzöngött ott az udvaron, alig bír
tuk lecsilapitani (Fra); 2. vmilyen igazság
gal nehezen ért egyet Hőüzönktek az embe
rek a gyiilljésem, pedig nem dóugosztak 
rendesen (Pf)

hugyik bugyik\. hugyozik 
hun I. hol
húsz' húsz tőszn: 20 Mjék húsz liter te

je t ke beadni (Tk) [] Eggyik tizenkilenc, má
sik egy hijján húsz ’ egyformák’

húsz2 húsz [-at, -a] fn tízszer három szál 
elnevezése Ezen a motóullán van vagy hat 
húsz is tán (B)

huszadik huszadik sorszn a húsz sorren
di száma Huszadik éjves vóut, amikorfiérhe 
ment (Pf)

huszár huszár [-t, -ok, -ja] fn lovas ka
tona A huszárokot mát csak a televizijóubú 
ismeri a púja (Cs)

huszáros huszáros mn ügyes, feszes 
Ojan huszároson jár, mint ety huszéjves (Gu) 

húszéves húszéves mn húsz éve élő EJ/, 
ha még eccér huszéjves lehetnéjjc (Bsz) 

huszonegyes huszonegyes [-t] 1. hu
szonegyet jelölő számnév A huszonegyes 
asz szerencseszám (Np); 2. kártyajáték Hu- 
szoneggyest jáccanak (Во)

húz húz, húz [-ok, -ö -  -ol, -ott] ts ige 1. 
von Szánkóun huszta a kistestvjérit (Ah); 2. 
vonszol Nem bir menni a kisján, de csak 
húzza maga után (D); 3. merít Húsz vidér 
vizet husztam a kudbú (V); 4. súlyával lenti
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irányba von Huzza a kezem ez a nehéjsz 
táska (Vs); 5. ruhát felvesz magára Magára 
húzna mindent (S); 6. helyéről eltávolít A 
rjépát huzzuk egiész héjten (Kf); 7. időt 
nyújt Sijjessetek, ne húzzátok az időüt! 
(Be); 8. hasonlít Láccik rajtok, hoty testvé
rek, húznak egymásra (Tk); 9. úgy fésül, 
hogy fájdalmat okoz Ne húzd a gyermek ha
ját, vigyázvá fjésűd! (Fp); 10. hegedűn ját
szik Egjéssz este az ü nótáját huszta a prí
más (Но); 11. feszít Húzzátok egyenesre a 
madzagot, oszt ucs csinájjátok emg az egye
nes sört a szam ócának  (Vr); 12. maga felé 
ránt Húzzátok a kötelet, hogy dűjön ki a fa !  
(D); 13. üt Ojat húzott a hátamra, hogy asz 
hittem, beszakad (Té); 14. ugrat Addik husz
ta az udvarlóu/át, mig othatyta (Pk); 15. rak 
Má a falat húzzák a házakon (K); 16. egyet
ért Má az uj rokonokho húz (Fra) [] Huzza a 
csendest ’alszik’ (R)

huzakodik huzakodik [-ok, -6 ~ -ol, 
-ott] tn ige 1. nehezen húz vmit, cipekedik 
Ha nem bírod ászt a nehész kosár krumpli
kot, ne huzakogy vele (Fp); 2. dulakodik Ot 
huzakodnak részegen a csájna előütt (Hl); 
3. hosszú ideje jár nem hozzávaló partnerrel 
Huzakodik avval a fijúvá, pedig nem veszi 
el liter (V); 4. nehezen birkózik meg vmi- 
lyen teherrel Huzakodunk ew e a zsákhor
dássá, de csak nem asszommunka e (Tk) 

huzakolózik huzakolózik, huzakolóuzik 
[-ok, -6 ~ -ol, -ott] tn ige hosszabb ideig tar
tó, kiegyensúlyozatlan szerelmi viszonyban 
van Ha má annyit huzakolóus-tatok, háza- 
soggyatok össze (Kf)

hü1 hü bosszúság kifejezésére Hű, erre 
nem gondötam várna (Tg)

hü2 hü msz töprengő helyzetekben bi
zonytalanság kifejezésére Hű, hogy is kém 
csináni! (Kg)

hű1 hű mn 1. kitartó Hü feleség  vóut, 
meg izs becsűte az ura (Np); 2. ragaszkodó 
Ojan hü, mint ety kutya (J)

hű2 hű isz csodálkozás kifejezésére Hü, 
micsoda disznópt hizlátá! (Ba)

hűbelebalázs hübelebalázs fn 1. meg
gondolatlanul cselekvő ember Hűbeleba

lázs, csinája, de nem gondökozik, mi lessz a 
vjége (G); 2. (csak szólásban) Hűbelebalázs 
módjára csinál mindent (J)

hűha hűha isz meglepődés kifejezésére 
Hűha, micsoda vendékséget csaptatok itt! 
(Vr)

hűhó hűhó, hűhóu [-t] fn 1. jelentktelen 
dolog kapcsánkeltett lárma Mit ké ijen naty 
hűhóut csinálni ety kis pletyka körüli? (Ti); 
2. elégedetlenségből fakadó lárma Vóut 
naty hűhót! a szülőjértekezleten (Pf)

hűl hűl, hül [-ők, -sz ~ húsz, -t ~ hűt] tn 
ige 1. lassan hidegebbé válik Mik hül a teja, 
addig esszük a vajaskenyeret (V); 2. enyhül 
Egyre inkáp hül a lelkesedés a tanullás 
iránt (Tú)

hüledezik hiiledezik [-ek, -é ~ -el, -ett] 
tn ige enyhén megbotránkozik Csak hülede- 
zett az annya, mikàr ëbeszjéte othon a szü
létiésnapi bulit (H)

hűlés hűlés, hüljés, hulls, hülés [-t, -ek, 
-e -  -se] fii 1. erős megfázás A hüljés hoszta 
magavâ a tüdőügyulladást (Bk); 2. megfá
zás okozta betegség Nem megy át rajta ez a 
hulls, má ety hónapja tárt (Tg)

hűlt hűlt, hűt mn-i ign 1. hideggévált 
Attú a hűt levestű csag beteksjéget lehet 
kapni (E); 2. (csak szólásban) Hűt hejjit ta- 
náta (nyoma veszett) (Rf)

hülye hűje I. mn 1. gyengeelméjű Kicsit 
hűje szegény (Nb); 2. ostoba, észbelileg 
korlátolt A hűje gyerekek külön iskolába 
járnak (Mu); 3. figyelmetlen, könnyen ki
játszható Ne legyen hűje, ősz nem fogják 
becsapni (Ko) II. fn 1. gyengeelméjű ember 
A hiijék nem beszámíthatók (Но); 2. észbeli
leg korlátolt személy A hüjéjktű kevesebbet 
várunk ё (Bcs); 3. mafla ember Hüjéjcs csi- 
nának belőülle, mer ojan bamba (Nf)

hülyéskedik hüjéskedik [-ek, -e ~ -ecc, 
-el, -ett] tn ige 1. viccel Ne hüjéjskeggy, be- 
szjéj komojon (Tk); 2. mókázik Hüjéjsket- 
tünk az iskolába sokat (F)

hülyül hüjül, hüjiill [-ök, -űsz ~ -ülsz, űt 
— ült] tn ige 1. gyengeelméjűsége fokozó
dik Evrííl évre hüjüll (Bcs); 2. viccel Ne hü- 
jű j má avval a pújává! (Sze); 3. mókázik Jó 
kedve vóut, hát egiész nap hüjűt (Hl)
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hűm hűm msz töprengés kifejezésére 
Hűm, hogy is kéjn esz lováp csináni (Bat) 

híimmög hümmög [-ök, -sz ~-ö — öl, 
-ött] tn ige 1. nem tudja mit válaszoljon 
Csak hiimmögött, amikor mekhallolta, hogy 
mindent visszamontak nekem (Tát); 2. fél
hangosan elégedetlenkedik Csak hümmög, 
nem meri hangosan megmondani, amid 
gondol (Dr)

hünnyög I. hümmög 
hüppen hüppen tn ige hüpp hangot adva 

esik le cSak hallottuk, hogy az ám à hüppen 
egymoás utóm áföüdre (Nd)

hüppög hüppög [-ök, -ö ~ -öl ~ -sz, 
-ött] tn ige sírás után fájdalmasan szipog 
Uty hüppök, hogy nem tud be színi (Sza) 

hűség hűség, hűsjég, hüsíg [-et, -e] fn 1. 
kitartás A hűsjéget ritkán szokták jértjékëni 
(Fp); 2. ragaszkodás Ojan hűsíg van ebbe a 
kutyába, holy szinte mekszóllal (Kf)

hűséges hűséges, hűsjéges, hűsíges [-en, 
-ebb] 1. kitartó Hűsjégesen gondoszta az 
anyóssát sokkájig (F); 2. ragaszkodó Ojan 
kis hűsíges ez a gyërmek, híjába nem az 
enyim (Sz); 3. odaadó, engedelmes Hűsjé
gesen horta az ebjédet a nagyapjának (Kv) 

hűt hűt [-ök, -ö ~ -öl — -cc, -ött] ts ige hide
gebbé tesz Hüccsed a levest, úgy egyed (Но) 

hűtlen hűtlen, hűtlen [-ül, -ebb] mn 1. 
hűséget megszegő A hűtlen asszonyokot le- 
njézik a feluba (Bó); 2. érzelmileg közöm
bös Fënevëtük a pujákot, má csalággyok 
van, de ojan hűtlennek lettek hozzánk (V) 

hűtlenkedik hütlenkedik [-ek, -é — el, 
-ett] tn ige többször vét a hűség ellen Hüt- 
lenkedet, míg az ura katona vójjt (Bt)

hűtő hűtő, hűtőit [-t, -k, -je] fn hűtő- 
szekrény Má falun is néjküllöszhetetlen a 
hűtőjj (Bd)

hűtőház hűtőház, hűtőüház [-at, -ak, -a] 
fn élelmiszerek (főleg gyümölcs) tárolására 
épített, mesterségesen hűtött ház A téjire 
valóit almát a hűtőházba horgyák a gyü- 
mőjjcsözsbű egyenesen (Во) 

hűtős 1. hites
hűtőszekrény hűtőszekrény, hűtőüszek- 

rjény, hűtöszekríny [-t, -ek, -e ~ -nye] fn 
élelmiszerek tárolására való hőszigeteléses 
szekrény Nagy a család, ily hát naty hűtő- 
szekrínt kellett vanni (E)

hűtőzik hűtőzik, hűtőüzik [-ök, -ö ~ -öl, 
-ött] tn ige hűsöl Kimentek a jányok a bál
bú, hoty hütőzzenek a fris levegőm, az vóut 
a baj (V)

hütyü hütyü mn hülye Hütyü az a fiju, 
hogy nem nőüsül mekfele (Csp)

hüvely hiivej [-t, -ek, -e ~ -je] fn 1. tok 
A kardot tettjék a hüvejbe (Ff); 2. növényt 
védő héj A paszujt most fejtettük ki a hü- 
vejibű (Uf)

hüvelykujj hüvejkujj fh nagyujj A hii- 
vejkujját vákta le a géjp (Cs)

hüvelyknyi hüvejknyi mn 1. hosszmér
tékként, kb. 25-27 mm Ety hüvëjknyi kol
bászt vágót le (Mi); 2. Kis termetű Ety hü
vëjknyi az égisz ember (T)

hűvös hűvös, hüvöss I. fii hideg idő Hű
vös van, jó u  őütösz je !  II. mn hideg Ijenkör 
kora őüsszé, má hüvössök a reggelek (Vr)
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I í

iá iá [-t, -k, -ja] isz a szamár hangját 
utánzó szó Iá, iá, naty szamár, ics csufoják 
a buta púját (Vr)

iafia ijafija [~’t] fii hozzátartozója As se 
tuggyuk, kinek az ijafija, hogy adnánk hoz
za a jányunkot? (Nb)

iázik ijázik [-ok, -ö ~ -oi. -ott] tn ige 
szamár v. ember iá hangot ejt íjásztok a pu- 
ják  neki, ucs csujoták (Or)

iberstrem ibersrem [-et, -ek, -je] fn láb
beliben a fej és a bélés közötti rész Az ibers- 
remnek puhának kë lenni, hogy ne törjön (Úf) 

ibersung ibersung [-ot, -ok, -ja] fn de
rékszíj Jó и énáspágöta a púját az ibersung- 
jává  (Nbe)

ibolya iboja, bója [~’t, ~’k, ~’ja] fn er
dőkben, cserjésekben, kertekben élő, illatos 
virágjáért kedvelt évelő tavaszi virág Kfiék 
ibóját rakok a vázába ojan jó  и szaga van (V) 

ibolyakék ibojakéjk, ibojakfiék, ibojakík 
mn az ibolya színéhez hasonló árnyalatú szín 
Rám meresztette a nagy ibojakík szemít (Ksz) 

ibolyaszín ibojaszin mn ibolyakék Ibo- 
jaszin ruhaanyagot vett akkor nekem az 
uram (Bó)

ibrik ibrik [-et, -ek, -je] fii 1. rendsze
rint bádogból készült ivóedény Eggy ibrig- 
be attam oda neki a tejet (Во); 2. teafőző Az 
ibrik egjész tejen a fűtőün ál, hogy mindßg 
legyen melek teja (Fia)

icce icce, ice [~’t] fn 1. űrmérték Két ic
ce bőrt ihut meg (Np); 2. pálinkás pohár Ic- 
céjbe csak ne aggyá nekem bárt, annak na- 
gyup pohár kë (Gy); 3. mérőedény Iccéjvë 
mfiérik a bárt (Np)

icik icik [-et] fn gyermekjáték, melyben 
földre rajzolt kockákban ugrálnak Az egjész 
kicsi puják még nem tudnak iciket jáccani (Bk) 

icike icike, iccike [~’t, ~'k, ~’je] fn 
hosszú nyelű, késben végződő mezőgazda- 
sági eszköz, amellyel gyomot irtanak Rjé- 
gen a buzavetjést gyomlátuk icikéjyë (Vr)

icikézik icikézik, icikéfizik [-ek, -e ~ -el, 
-ett] tn ige icikét játszik/) puják az elsőüta
vaszi napokon icike fiznék sokat (Sz)

icipici icipici mn nagyon kicsi Csak ety 
icipici babát vittem neki a vásárbú (Bk) 

iciri-piciri icuri-picuri mn igen kicsi 
Eggy icuri-picuri kiskutyát vit magává (Be) 

icurka-picurka icurka-picurka mn pa
rányi Icurka-picurka kisjánt toártott az öli- 
be (Tű)

idáig idájig hsz eddig a helyig, ideáig
Idájig méfig séfinki nem menté a pijacra (Bk) 

idálnya idálnya [~’t, ~ ’k, ~'ja] fii étkez
de Az idálnyába óucsóum megebfiédët (E) 

ide ide hsz 1. erre a helyre Ide gyere, 
gyorsan! (Pf); 2. állatterelő szó Ide, Morzsi! 
(V); 3. innen Mijen messzi van ide Újlak? 
(Fra); 4. ebben a helyzetben Vjénsfiégemre 
ide jutottam (Fp) [] Se ide, se oda ’nem szá
mít’ (Sz)

idead idead [-sz, -ö ~ -ol, -ta] ts ige 1. a 
kezembe ad Ideadott öty tyúkot, hogy vág
jam le a keresztelőüre (Or); 2. kölcsönbe ad 
Ideatta a rostát három napra (Kf)

idébb idéfibb, idéb, idáb hsz közelebbi 
helyre Idáp tette az osztót, ősz mozs zavar (Pf) 

idébb-tovább idép-továb hsz hosszabb 
ideig Csak duzzog idép-továb, ojankor sén- 
kihe se szöuli (Sze)

ideg ideg [-et, -ek, -je] fn 1. idegszál Ki
szett Jé к a fogábú az ideget, mos má nem fáj 
(Fra); 2. meghajlított bot, amelyre a kapa
rász nevű hálót rákötik Az ideg etört, ki kë 
cseréni (V); 3. idegrendszer Ha rosszak az 
idegeji, gyóugyittassa magát (Tú)

idegbaj idegbaj [-t, -a] fn idegbetegség 
Idegbájt lehet tiille kapni, ojan lusta (Tg) 

idegen idegen, idegeny I. mn 1. ismeret
len Eggy idegeny embér jö t Je az udvara 
(Bk); 2. más néphez tartozó Sok idegen 
nyäveket beszít, méfikse ment vele semmire 
(Vs); II. fn ismeretlen ember Szoknak jönni 
ide mindig valamiféjle idege nyék (De)
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idegenkedik idegenkedik [-ek, -ë — el, 
-ett] tn ige bizalmatlanul viselkedik Ez a
púja mindenkitű idegënkëdik (S)

idegenvezető idegenvezető, idegenveze
tőd  [-t, -k, -je] fn külföldi turistákat kalau
zoló személy Befejeszte az eggyetemet, oszt 
ëment idegenvezetődnek (Cs)

ideges ideges mn ingerlékeny Aki ideges 
támjészetü, az ne mennyen tanító unak (Np) 

idegesít idegesít, idegesít, idegesjét 
[-ek, -ë -  -el, -ett] bosszant As se tutta, mi 
vám vele, minden idegesítette (Mu)

ideggyulladás ideggyidladás [-t, -a — sa] 
fh neuritis Az ideggyulladásom mindjék ki- 
ujjul, ha mekfázok (K)

idei idei, ideji I. mn ez évi Az ideji pap- 
rikatermís kivállóu (Kd); II. fh ez évi ter
més Az idejibű nem kinát séfiikit (Be)

ideig-óráig ideig-óráig, idejig-óurájig 
hsz rövid ideig Idejig-óurájiк köti csak le 
egy jáccóu  (Tk)

idejében idejébe, idejéjbe, idejjébe, ide- 
jibe  hsz a megfelelő időpontban Idejibe ke 
hozzáfogni a vetíshe, ha jó  и term jóst aka
runk (M)

idejekorán idejekorán hsz idő előtt Ide
jekorán êjottek a lakodalmas hászho, ősz 
méjg le se tutink üköt íítetni (Fra)

idejövet idejőveI hsz ebbe az irányba jö
vet Idejövet tanákozott a pappá (Be)

idekap idekap [-ok, -sz, -5 -  -ol, -ott] tn 
ige 1. hirtelen közeli helyhez nyúl Idekap
tam a homlokomho, mekcsipett egy a naty 
szúnyog (Bf); 2. túlságosan gyakran jár 
vhová, ideszokik Úgy idekapot nállunk a 
szomszjédéjk kisjánya, hogy aludni se 
akoárt hazamenni (Be)

idén idén, idéjn, idénn hsz ebben az év
ben Igen jótj tennis mutatkozik szőfillőübű 
az idéjn (Vs)

ide-oda ide-oda I. hsz hol az egyik, hol 
a másik helyre Csak já r  ide-oda, semmi lác- 
cattya a dóugának (Or); II. mn határozat
lan, pipogya Amojan ide-oda ember vóut az 
ura (Kf)

idestova idestova hsz hamarosan Idesto
va má letelik eggy éjy a katonaságbú (I)

idétlen idétlen, idéjtlen mn 1. angolkó
ros Szegjeny asszonnak idéjtlen a fija  (Во); 
2. ügyetlen Ojan idétlen, hogy minden kie
sik a kezibű (Kd); 3. buta Az ijen idéjtlen 
viccekre okos embér nem figyel oda (Cs) 

idevaló idevaló, idevalóit mn 1. erre a 
helyre illő Ez a ruha nem idevalóu a me- 
zőjtre, hanem a bálba (Vr); 2. erről a hely
ről származó Idevalóit az apja is, az annya 
is (A)

idevalósi idevalósi, idevalóusi mn erről 
a helyről származó Nem idevalóusi a zolo- 
tehnik ősz nem éjrti meg az embereket (Tk) 

idézés idézéjs, idéjzjés, idjézjés [-t, -ek, 
-e] fn megjelenésre felszólító okmány Idéj- 
zjést kapott a milicijátú verekedés ügybe (V) 

idióta idióta, idiáuta, idijóuta I. fn 
gyengeelméjű Az idijóuta puják iskolájába 
tanít (Csl); II. mn tapasztalatlan, járatlan 
ember Észt az idijóutát többet ne kíídd a pi- 
jacra  (Kd)

idomalan idomtalan mn rossz alakú 
Ojan idomtalan jám  vóut, hogy nem lehetet 
rá mutató us ruhát várni (Tg)

idomul idomul, idomull [-ok, -úsz — 
-ülsz, -út ~ -ült] tn ige hasonlóvá válik, al
kalmazkodik Odament firhe, hát hozzájok 
idomút (Ts)

idő idő, időü ~ iidőü [-t, -k, -je] fn 1. az 
anyag egyik létezési-formája így van a, telik 
az időü, mullik az esztendőit (Ah); 2. idő
pont Rossz idöübe jöttem, ügyi (Np); 3. idő
járás Ijen időfibe a kutyát kár kiereszteni 
(Ki); 4. időszak Az ű fijatMságakór nem 
ijen időük vóutak (H); 5. időtartam Eggy id- 
ejik csak vártung, de osztán csak hazament 
mindenki (F)

időhúzás időühuzás [-t] fn halogatás Az 
elnök nem szereti az időühuzást, mindent 
idejibe ke neki csináni (Pf)

időjárás időjárás, idő üjár ás. üdőüjárás 
[-t] légköri állapot A térmjés az időjárástú 
sogba függ  (Pf) [] Qjam, mint az időüjárás 
’szeszélyes, kiszámíthatatlan’ (Pf)

időjós időjós, időüjóus [-t, -ok] fn az a 
személy, aki a természeti jelenségekből meg 
tudja állapítani a várható időjárást Az öreg 
juhász származjék az jer ojan jóu  időüjóus (Pf)
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időlopás időlopás, időüopás [-t, -a] fn 
semmittevés Élig vót az időülopázsbú, gye
rünk szed rendbe az udvart! (Bsz)

időmilliomos időjjmilijomos [-t] fn és 
mn (tréf) az, akinek sok ideje van Nem va
gyok én időümilijomos, hogy it szórakozzak 
veled (Sza)

időnap előtt időjjnap elő üt hsz túl ko
rán Időiinap előlit fiérhez atta a jányát (Mu) 

időnként időimként, időünkjént, időünkint 
hsz ritkán Időünkjént be-benjéz nállunk (H) 

időpocsékolás időpocsékolás, időjjpo- 
csjékolás, időjjpocsíkolás [-t] fn puszta idő- 
fecsérlés Kár vóut itt időüpocséjkolássá 
tößeni a napot (Bk)

időpont időpont, időüpont [-ot, -ja] ín 
pontosan kitűzött idő Megvam má a lako
dalom időjpontya? (Но)

idős idős, időüss mn öreg Az idő üss em
berek nem bírják észt a borzasztón meleget (P) 

idősödik időssödik, idöüsödik, üdőüsö- 
dik [-ök, -ö ~ -öl, -ött] tn ige öregszik Ahogy 
időijsödik az ember, úgy jönnek a bajaji (Dr) 

időszak időszak, időüszak, időüszák [-ot, 
-ok, -a] fn időnek meghatározott része Abba 
áz időüszágbá méjg igen jóubá vóuták (Br) 

időszerű időüszerü mn aktuális, éppen 
ideje Időjjszerii lenne má mektärtani ászt az 
esküvő üt (Fo)

időtáj időtáj, időütáj [-t] fn kb. mikor, 
melyik időpontban Mijen időtájba lesztek 
othon? (He)

időtöltés időtöltés, időiitőütjés, időütőü- 
tís, üdöütöütís [-t, -e] fn foglalatoskodás, 
szórakozás Nem sok haszom vám má a 
munkájábú, de időütőütízsbű ke csináni ne
ki valamit (V)

időváltozás időváltozás, időüvátozás [-t, 
-a] fn az időjárás megváltozása Időüválto- 
záskor mindjég hasigatnak a csonytyaji (Bk) 

idővel idővel, idő (hé hsz bizonyos idő 
eltel-tével Időüvé csak megjön az esze (Ti) 

időveszteség időveszteség, időüveszte- 
sjég, időjivesztesíg [-et, -e] fn időbeli hiány 
Az őüszi betakaritázsba nagy időüvesztesjé- 
get okozott a hosszú esőüzjés (Pt)

időzik időzik, időüzik [-ök, -ö ~ -öl, 
-ött] tn ige időt tölt Sijjes haza, ne idő űzz a 
bóudba sokkájig (Be)

idres-bodros idrezs-bodros mn fodros 
Abba az idrezs-bodros ruhába ojam vóut, 
hogy majd érepűt (Ke)

ifiasszony ifiasszony, ifiasszg [-t, -ok, 
-a] fn fiatalasszony Az ifiasszg munkába 
igyekszik (Ng)

ifjúság ifjúság [-ot, -a, -ja] fn 1. fiatal 
kor Az ifuság hamar mullik (Cs); 2. fiata
lok összessége A fa lu  ifjúsága szjép színda
rabokat ad elöü (V)

ifrikál ifrikál, ifrikáll, iprikáll, i f  [-ok, 
-ász ~ -sz, -át -  -t] tn ige (szépítő) kakái Ez 
agyérmek igen sokszor iprikál mámmá (Tk) 

iga iga [~'t, ~’ja] fn 1. járom Korán igá
ba fokia a tinóukot, amikor méjg nem vó it
tak jó u  beszoktatva (Bú); 2. nehéz munka 
Igába nevéte a pujájit (Ksz)

igás ló igás ló, igás lú [lovat, lovak, lo
va] fn 1. szántásra használt ló Az igás lova
kat jóit kellett jétetni (Ti); 2. csupa nehéz 
munkát végző ember Nem vagyok én igás 
lú, hogy állandóuan csak hájcsanak (Pf) 

igaz igaz I. mn 1. a valóságnak megfe
lelő Igaz az, amit tegnap montât (Csp); 2. 
őszinte Ritka most az igaz ember, mint a 
fejjjér hollóu (Rf); 3. becsületes Azjér tet- 
tjék тек kerüllőünek, mér igaz embernek is
merte mindenki (V); II. mn 1. valóság Az 
igazat megmondvä, má nem is tudom, mij- 
jjér harakszunk egymásra (Be); 2. jog Ejn 
csak az igazam vídem (J) [] Szóaj igazad, 
betörik a fejed  ’az igazmondást nem szere
tik’ (Sze); Az igazak álmát alussza ’a tiszta 
lelkiismeretűek nyugodt álmát alussza’ 
(Tát); Igaz jóuszág nem véjsz el ’a törvé
nyes tulajdont nem kell félteni’ (Ко)

igazán igazán, igazánn hsz 1. őszintén 
Igazán ragaszkodott a natyszülejihe (F); 2. 
valóban Igazán el akarod adni ászt a szjép 
kis tinóut? (K); 3. teljesen Mos maracs csak 
igazán magára (Z); 4. becsületesen Igazán 
jélt ősz méjk se becsűtjék eljéggéjjNf)

igazándi igazándi hsz igazán Igazándi
bú ëviszë moziba? (Во)
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igazgat igazgat [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige
1. rendezget Alandóan igazgassa magán 
ászt a ruhát (Ti); 2. irányít Ety kisseb gyá
rat igazgat, as se valami jóu l (Tú) 1 . megi- 
gazgat

igazgató igazgató, igazgatóit [-t, -k, -ja] 
fii intézmény, vállalat stb. vezetője Az isko
la igazgató úja sokszor kim egy a mezőre az 
emberekké (Ah)

igazgatóhelyettes igazgatóhejjettes, 
igazgatóuhejettes [-t, -ek, -e — se] fii az 
igeizgató után következő személy a vezetés
ben Az igazgatóuhejjettes a tanulmányi 
munkával foglalkozik (T ú)

igazgatói igazgatói, igazgatóiéi mn vki- 
nek ilyen tisztsége Igazgatóuji állást kapót 
röktön az eggyetem után (Bá)

igazi igazi I. mn 1. valódi igazi arambú 
van a gyűrűje (Ts); 2. őszinte Igazi barátot 
nehéfsz tanáni (Nb); 3. született Az igazi ta- 
njétónak mindenki pujája etyjorma (Gy); II. 
hsz igazán Igazibú nekem adod észt a jác- 
cóut? (Tk)

igazít igazít, igazit, igazjét [-ok, -6 ~ 
-ol, -ott] ts ige 1. javít Igazítom észt a szok
nyát, mér rosszul áll (Vr); 2. beállít Igaziccs 
az órádon, mér kiesik! (Mu); 3. irányít Iga- 
ziccsom má udba, nem tudom, mére ke men
ni (Ah)

igazmondás igazmondás [-t, -a] fh ősz
inteség Az igazmondás a becsülletes embe
re knéj vám meg (Ng)

igazodik igazodik [-ok, -5 ~ -ol, -ott] tn 
ige 1. alkalmazkodik A rendes emberekhez 
igazoggy, akkor minden jó u  /essz (Tát); 2. 
sorakozik Igazoggyatok szjépen egymás 
melléj! (H)

igazol igazol [-ok, -ősz — ölsz, -öt ~ 
-olt] ts ige 1. kilétét bizonyítja Igazötuk ma- 
gunkot, ősz tovább engettek (Ng); 2. tanúsít 
A szülők igazöták, hogy a gyerek valáuba 
beteg vóijt (Tú)

igazolatlan igazolatlan mn megokolat- 
lan Igazolatlan hijánzásjér igen haragusz- 
nak az iskolába (E)

igazoltat igazoltat, igazötat [-ok, -6 ~ 
-ol, -ott] ts ige felszólít valakit kiléte bizo
nyítására A milicija mindenkit igazötatott (K)

igazolvány igazolvány, igazolván [-t, 
-ok, -a] fii vmit igazoló okmány Megmutat
ta az ujságiróifi igazolvánnyát, ősz tovább- 
engettjék (Fra)

igazság igasság [-ot, -a] fh 1. a valóság
nak megfelelő Az az igasság, amit mi mon
dunk (Bk); 2. valódi állítás Az igasságot 
séjnki se akoaita éhinni (Fp); 3. igaz Igas- 
ságod van, ne haggyad magadot! (Ki)

igazságos igasságos mn az igazságot 
követő Az igazsságot tanitóut szeressük (Pf) 

igazságszerető igassákszeretőü mn ign 
az igazsághoz ragaszkodó Igassákszeretőü 
ember vóut, igy ősz vóutak összetüzjíseji (Во) 

igazságtalan igasságtalan mn az igaz
ság elvével ellenkező Az igassáktalan dön
téseknek mindjég megissza valaki a levit (M) 

igazságtétel igasságtjétel, igassáktétel, 
igassáktítel [-t, -e] fh igazságszolgáltatás 
Igassáktítére mehecc az Úristenbe (Pk) 

ige1 ige [~’t, ~’k, ~’je] fh 1. grammatikai 
szó fajkategória Az iskolába jéppem mos ta- 
nújákaz igéjt (Csn); 2. bibliai idézet A pap 
hirdeti az igét (Nf); 3. babonás ráolvasáskor 
mondott szöveg Aki ismeri az igéjt, az é 
tuggya háritni a bajokot (E)

ige2 ige [~’t, ~’k, ~je] fn a motollán há
rom fonal mint egység Mek ké számöni 
hány ige van összesen ( Vr)

igehirdetés igehirdetéjs, igehirdetjés, 
igehirdetís [-t, -e] fn prédikáció Vasárnap 
mindek kéjt óurakkor van az igehirdetjés (Tk) 

igen' igen hsz nagyon Igen szeretne má 
iskolába járni (Cs)

igen2 igen I. msz 1. állítást kifejező szó 
Igém, mindenki ot vóut (Nb); 2. nyomósító 
szó Igen, akkor éjn igjértem meg (Mu); II. 
fh helyes válasz Mindjég bójjlogat, minden
re igent mond (Bk)

igencsak igencsak hsz ugyancsak Igen
csak forszjérozta a dó ugat, nem tudom, mit 
is akoártjKi)

igenis igenis I. msz parancs igenlő vá
lasz Estéjre minden kjész legyen! Igenis! 
(Rf); » . hsz nyomatékosító szó Igenis mek- 
csinállot, ha akarót, ha nem (Kf)
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igény igéjny, igjény, igíny [-t, -ek, -e ~ 
-nye] fii 1. kívánság Akinek [jen nagyok az 
igényeji, a: dóugozzon jobban! (Bó); 2. le
foglal A kapállás igen igjémbe veszi az em
bert (Or); 3. figyelembe vesz Igjémbe se ve
szi (Be)

igényel igényel [-ek, -esz ~ -t, -ét ~ -t] ts 
ige 1. jogi alapon kér A fijatalok a faluba 
igéjnyëtek tëlket (V); 2. szüksége van rá A 
paprikapalánta sok vizet igéjnyel (Tk)

igénylés igényléjs, igéjnljés, igéjnlís [-t, 
-ek, -e -  -se] fn vmit jogi alapon kérelmező 
okmány A telekre valód igjénljést má ety 
hónnapja beatta, ősz méjk sehun semmi (Ti) 

igénylő igénylői/, igémlőü [-t, -k, -je] fh 
vmit hivatalosan kérő személy A szanatóu- 
rijomi putyóukákra sok igénylői/van (Tű) 

igénytelen igénytelen, igéjntelen mn 1. 
aki kevéssel is beéri A pujájink igéjntele- 
nek, nem követelőjtnek (Но); 2. elhanya
golt külsejű Nem gondötuk vóun, hogy eggy 
igazgatódnak ojan igéjntelen kinjézete van 
(Fra)

ígér igék, igjér, igír [-ek, -é -  -el ~ -sz, 
-t] ts ige 1. kilátásba tesz vmit Igjérte, hogy 
a nyáron éjön (F); 2. vmilyen árat kínál 
Igjértem a tehenejjér nyóucszáz rubét, oszt 
uty se atta (Ki); 3. valószínűsít vmit Az 
idéjn a máléj jó  и tërmjést igjér (K) [] SéJu
ki nem ojan szegjény, hogy igjérni ne tugy- 
gyon ’szóbelileg bármit kilátásba tehetünk’ 
(Rf)

ígéret ígéjret, igjéret, igíret [-et, -ek, -e] 
fh 1. biztatás Igíretet kaptunk, hogy elintéj- 
zik az ügyünket (Kd); 2. olyan kezdő alkotó, 
akitől sokat várunk Asz monygyák rulla, 
hogy az irodalom nagy igéjrete (Tű) [] Az 
igjéret széjp szó, ha betarcsák úgy jóu  ’az 
ígéret akkor ér vmit, ha nem csupán üres 
szó’ (Tb)

ígérget igéjrget, igjérget, igírget [-ek, 
-ë -  -el, -ett] ts ige gyakran tesz ígéretet 
Nem lehet neki hinni, mer mindenkinek igír
get füt-fát (S)

ígérkezik ígérkezik, igéjrkezik, igírke- 
zik, igjérkezik [-ek, -ë — el, -ett] tn ige 1. 
vhová ígéri magát Estéjre nállunk igjérke-

zett (Np); 2. mutatkozik Jóunak igírkezik, 
ősz ki tuggya, mijen ember lez belőülle (Nd) 

igéz igét, igíz [-ek, -ë ~ -el, -ett] ts ige 
bűvöl Ez ajárty ig é t a naty szemivé (Csn) 

igézet igézet, igéket, igízet [-et, -e] fh 
bűvölet Mekköbdösöm észt a pici púját, 
hogy igéjzet ne fogja  (Ng)

így így, igy I. hsz 1. ilyen módon, ilyen 
állapotban így betegen nem mehec sehova 
(Ah); 2. ilyenkor Igy estéjre má hidegek 
vannak (Ah); 3. ilyennek így nevétek, ezjér 
vagyok szót/kimondó// (Bat); II. ksz 1. tehát, 
ezért Megöregettünk, igy magunkra marat
tunk (Fp); 2. például Mindenki mektisztéte, 
igy a pap is (Kd)

igyekezet igyekezet [-et, -e] fh szorga
lom Az igyekezete mijat let tiszta ötös tanul- 
!0ц{ Bd)

igyekezik igyekezik [-ek, -ë ~ -el, -ett] 
tn ige 1. törekszik Igyekezik, azjér sikerül is 
neki minden (V); 2. sietősen halad Nem tu
dom, hova igyekezett ojan nagyon (D)

igyekező igyekező, igyekezőjj mn ign 
szorgalmas Az igyekezőü tanullóuk halad
nak az iskolába (Tg) 

igyekszik I. igyekezik 
igyekvés igyekvéjs, igyekvjés, igyekvís 

[-t, -e -  -se] fh törekvés, akarás Az igyekvjé- 
sinek köszönheti a sikereket (Ti)

igyekvő igyekvő, igyekvőd mn és mn 
ign törekvő Igyekvő, rendes embereket ke
restek (Asz)

Így-úgy igy-ugy hsz úgy ahogy Igy-ucs 
csinájja a munkáját (Bk)

ihaj-csuhaj ihaj-csuhaj isz vidámságot 
kifejező szó, főleg népdalokban, kurjantá- 
sokban Ihaj-csuhaj, sose halunk meg (Bá) 

ihas ihas mn (kiveszőben lévő) szomjas 
Ihas a tehen, agy neki vizet! (Ah)

ihatatlan ihatatlan mn ivásra alkalmat
lan, rossz minőségű Ennek a kútnak ihatat
lan a vize (Vr)

iható ihatôu mn Hég jó Méjg ihatóu is 
ez a pájinka (Dr)

ihol ihol, ihon mn 1. itt Ihum van a há
zok (V); 2. íme itt Ihun vagyok évvé a csa
vargó fijuvá (Fa)
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ijed ijjed, ijed [-ek, -ë — el ~ -sz, -t ~ 
-ett] tn ige félelem fogja el Ijjedne csak meg 
eccer, nem kastöna többet Jéccakánkjént (Fra) 

ijedelem ijjedelem, ijedelem [-Imet, 
-Íme] fh félelem Mire kellett észt a nagy 
ijjedelnet csináni? (Ki)

ijedezik ijjedezik, íjedezik [-ek, -ë ~ 
-el, -ett] tn ige meg-megijed Ne ijjedez, nem 
bánt it tjéged séjnki! (Fp)

ijedős ijjedőüs, ijedőüs mn félős termé
szetű Ojan ijjedőjjs, hogy este nem menne 
ki a nagyvilágír se (Ksz)

ijedség ijeccséjg, ijjeccsjég, íjeccsíg 
[-et, -e] fh rémület, félelem Nem kellet vóLi
na ijen nagy ijjeccsíget okozni (E)

ijedt ijett, íjett mn rémült Ojan ijjët, 
hogy szavát nem lehet vënnij S)

ijeszget ijezget, ijjezget, íjezget [-ek, -ë 
~ -el, -ett] ts ige többször megijeszt Ne ijjez- 
gezs má ászt a púját, nyavojáis tessz! (V)

ijeszt ijjeszt, ijeszt [-ek, -ë — -el, -ett] 
ijedelmet kelt A kutyává ijjeszti a pujákot (He) 

ijesztés ijesztéjs, ijjesztjés, ijjeszt is [-t, 
-e — se] fn félelemkeltés Ijjesztjéssé hatyta 
abba a csoklást (Or)

ikeg ikeg [-ek, -sz, -ett] tn ige erős zo
kogás után levegő után kapkodva sírdogál 
Szegjény gyermek nem lutta abbahagyni az 
ikegjést (Fp)

iker iker [ikret, ikrek, ikre] fh egy ter
hességből született testvérek Az ikrek na
gyon hasonlítanak egymásra (Np)

ikerablak ikerablak [-ot, -ok, -a] fn há
rom- vagy négyszárnyú széles ablak Kéjt 
nagy ikerablaka nyillik az itccára (F)

ikerágy ikerágy [-at, -ak, -a] fh rendsz. 
hálószobában két széles ágy egymás mellett 
Szjép simára veti az ikerágyat (Во)

ikertestvér ikertestvér, ikertestvér, 
ikertestvír, ikertesvér [-t, -ek, -e] fh iker Az 
ikertestvére lováp tanult, ti meg gyári mun
kás (F)

ikra1 ikra [~’t, ~’k, ~’ja] fh 1. a hal peté
je Amikor pucájuk a halat, a sárga ikráját 
kilökjük (Cs); 2. kaviár A piros ikrát szereti 
(Bk)

ikra2 ikra [~'t, ~’k, - ja ]  fh lábikra Úgy 
megütöttem az ikrám, hogy nem bírok járni 
(Vs)

iksz iksz [-et, -ek, -e] fh 1. az x betű 
neve Az iskolába tanútuk az ábécébe az ik- 
szet is (Bk); 2. a római 10-es szám jele [] 
Má févátotta az harmadik ikszel ’betöltötte 
a 30. életévét’ (Tú)

illa illa isz csak frazeológiai egységben 
a hirtelen eltűnés kifejezésére Illa berek, 
nádak, erek (Mu)

illat illat [-ot, -ok, -a] fh (ritka) kelle
mes szag Erőüs illata van ennek a lilijom- 
nak (Bó)

illatos illatos mn kellemes szagú Hű, de 
illatos a hajad! (Bat)

illeg-billeg illeg-billeg [-ek, -sz, -ett] tn 
ige magát kelletve lépked Illeg-billeg itt ez 
a jány egjész napokot (Th)

illegeti-billegeti illegeti-bil/egeti ts ige 
magát kelletve hajlong Illegeti-billegeti a 
derekát, nem szjégyelli magát! (Tb)

illem illem [-et, -e] fn viselkedési norma 
Aki nem tuggya az illemet, az ne járjon ven
dje ks jégbe (Csp)

illemhely illemhej [-et, -ek, -je] fh WC 
Az illemhejjet a kért vígíbe tette (R)

illendő illendő, illendőü mn a viselkedé
si szabályoknak megfelelő Nem illendőjj 
valakit korán reggé zavarni (Ksz)

illendőség illendőséjg, illendőüsjég, il
lendőikig [-et, -e] fn illem Má csak illen
dőüsígbű fogattam elé az ebídet (E)

illeszt illeszt [-ek, -ë — el, -ett] ts ige 
pászít Rosszul illesztette egymás melléj a 
padló udeszkát, az jer vannak ezek a nagy 
réjsek (H)

illesztget illezget [-ek, -ë — el -  sz, -ett] 
ts ige pászítgat Sokat illezgetemi észt a 
csempéjket, mer hibások (Vr)

illet illet ts ige jár neki Akit illet a ház, 
azéj legyen! (Tg)

illeték illetéjk, illetjék, illetik [-et, -e] fh 
hivatalos eljárásért fizetett pénzösszeg A 
ház átiratásajjér illetléket kellet fizetni (Bd)
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illetékes illetéjkes, illetékes, illetíkes 
mn jogosult Majd a: illetjékes hejjen elinté
zik az ügyünköt (J)

illetéktelen illetéjktelen, illetjéktelen, il- 
letíktelen mn jogtalan, törvénytelen Nem 
engedik, hogy valaki illetjéktelen haszonho 
jusson (Dr)

illetlen illetlen mn a viselkedési szabá
lyokkal ellenkező Illetlen dolog valakit ki- 
kűdeni a házbú (Be)

illető ilető, illetőíj [-t, -k, -je] fn egy sze
mély, akit nem akarunk megnevezni Be
mentem az illetőühö, asz monta, segít raj
tam (Ti)

illik illik [-ett] tn ige 1. pászol A zőüthö 
nem illik a kjék (Np); 2. való Öregasszon- 
nak má nem illik cicomázni magát (Fra); 3. 
jól hat A kjék szemihe igen illik a kiég bluzz 
(Bk) [] Illik neki, mint tehennek a gatya 
’nem illik’ (Kg)

illő Hő, illő íj mn és mn ign az illem sza
bályainak megfelelő Illőü hogy a fiju kez- 
gye az ismerkedést (Bá)

illőképpen illőkéjppen, illőiképpen, 
illőükíppen hsz az illemnek megfelelően A 
messzi vendjéget illőükjéppen kefogadni (Ki) 

ily ij mut névm (csak tárgyragos alak
ban használatos) ehhez hasonló Ijet még 
nem pipátam! (V)

ilyen ijen, ijjen mut névm ehhez hason
ló Ijen kis ügyes a mi onokánk is (E)

ilyen-amolyan ijen-amojan, ijjen-amoj- 
jan  htl névm nem valami jó Mijen az urad? 
Hát, ojan ijen-amojan (Vr)

ilyenforma ijenforma, ijjenforma mut 
névm ilyesmi Ijenforma nagy vóut a mi 
disznóunk is (M)

ilyenkor ijenkor mut hsz ehhez hasonló 
időben Ijenkor kesztük ë az aratást tavoáj 
is (Gy)

ilyen-olyan ijen-ojan, ijjen-ojjan nem 
vmi kitűnő Nekünk is van eggy ijjen-ojjan 
kis óutópnk (J)

ilyentájban ijentájba mut hsz ilyenkor 
Ijentájba szokot hazajönni (Vr) 

ilyentájt 1. ilyentájban

ilyesféle ijesféjle, ijesféjlle mut névm 
ilyesmi Eggy ijjesféjlle házat szeretnéinkfè-  
huzni (Ah)

ilyesvalami ijesvalami mut névm ehhez 
hasonló Ijesvalami anyagot kapott ű a roko- 
noktú (Bú)

ima ima [~’t, ~’k, —’ja] fn Istenhez fo
hászkodó szöveg Annyira szerette, hogy 
imába foglâta a nevit (Ksz)

imád imád [-ok, -ö — el — sz, -ott] ts 
ige nagyon szeret Imággya a jó u  házi boro
kot (Bk)

imádás imádás [-t, -a ~ -sa] fn rajongás 
Imádásik szerette ászt a csúf fijut (Во) 

imádkozik imátkozik [-ok, -5 ~ -ol, -ott] 
tn ige 1. imát mond Imátkozok a gyermeke- 
jimjér, hogy legyem mellettök az Isten (Tk);
2. könyörög Híjába imátkozot neki, as csak 
csináta a magájéjt (Bd)

imádott imádott I. mn ign imádásig 
szeretett Az agyon imádót pujáknak nehéjz 
az emberek koszt létesűni (Pf); II. fn a sze
retett nő V. férfi Híjába várta az imádottyát, 
nem jött (Mu)

imádság imáccság [-ot, -ok, -a] fn ima
Méjk imáccságot tuggya a gyermek,? (Fp) [] 
Csak az imáccsák tárcsa benne a lelket 
’alig él’ (Z)

imádságos imáccságos mn 1. vallásos 
Igen imáccságos asszony, állandóuan temp
lomba jár  (Tű); 2. álszenteskedő Csak az 
ijen imáccságos embértű ménesem meg a 
mindenhatójj! (Bk)

imbolyog imbojog, imbajog, imbajag 
[-ojgok, -joksz, -jgott] tn ige 1. dülöngél 
Má csak imböjgott a sok italtú (V); 2. bi
zonytalanul áll Igen imbojog itt ez a vitrin (Sí) 

imént imént, imjént, imínt hsz előbb Ipp 
az imínt mént ë (S) 

imhol ihun I. ihol
imide uni de hsz ide Imidé tettem, hova 

lét má? (Bú)
imide-amoda imide-amoda hsz ide-oda 

Jár imide-amoda, os semmi látattya nincs (Fr) 
imígy-amúgy imígy-amúgy, imigy- 

amugy hsz rendetlenül, úgy-ahogy Imigy- 
amucs csak édóugozunk (Th)
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imilyen-amolyan imijen-amojan műt 
névm I. ilyen-amolyan

iminnen-amonnan iminnen-amonnan, 
iminnen-amonnen hsz különböző helyekről 
Iminnen-amonnen összejön az a kis pjénz 
(Kb)

imitt-amott hsz 1. egy-egy helyen Má 
csak imitt-amott van a fán  barack (Tr); 2. 
néha Imitt-amott látom mjég (P)

immel-ámmal immel-ámmal, imme-ám- 
má hsz kedvetlenül, lustán Csak úgy immé- 
ámmá csinál vmit (Bs)

imperialista imperija/ista mn monopol- 
kapitalista Az imperijalista országok fegy- 
vérkeznek (Ge)

imperializmus imperializmus, imperija- 
lizmus [-t] fn monopolkapitalizmus Az im- 
perijalizmus a nvugati országogba vám meg 
(Kd)

imponál imponál, imponáll [-ok, -ász ~ 
-sz, -át -  -t] tn ige tetszik Imponál neki a 
naty pompa a vőülegjénnéj (D)

import import mn külföldről behozott 
Csupa import holmiba já r  (T ú)

imposztor imposztor [-t, -ok, -ja] fn 
huncut Az a kis imposztor minden hun- 
cuccságra kapható (Ke)

in in [-at, -a -  -nya] fn 1. az izmot rög
zítő fonalszerű anyag Ez a marhahús csupa 
in, daráni se tudom (Gl); 2. futónövény szá
ra A paszitj ina rácsavarodott a karóra (Bt); 
3. láb Szedd az inad, éjs sijesséj éfele! (K) 
[] Inába szált a bátorsága ’megijed’ (Th) 

inai inai [-ok, -ász — sz, -át ~ -t] tn ige 
fut Fog ű ináni esze néjkű, ha megjön az 
apja (Csp)

inas1 inas mn rágós Ne vegyéj többet 
ijen inas húst! (Sza)

inas2 inas [-t, -ok, -a — -sa] fn ipari tanu
ló Az inas rjégen mindenféjlle munkát csi
nál a mesteriné j  (T ú)

inaskodik inaskodik [-ok, -5 ~ -ol, -ott] 
tn ige tanulóként szakmát sajátít el Három 
éjyig inaskottam, mik kitanútam a cipéjsze- 
tet (Tú)

inaszakadtáig inaszakattájig szragos 
hsz utolsó erejéig A szegínt inaszakattájig 
dóugosztatták (Ke)

incidens incidens [-t, -e] ín összetűzés 
Vöt a szomszjédá ety kis incidensünk, azjér 
harakszunk (Csf)

incifinci incifinci mn 1. (tréf) kis ter
metű Eggy ijen kis incifinci jány is ugrán
dozik nekem? (Sza); 2. vézna Amojan kis 
incifinci fiju  vóut (Pk); 3. jelentéktelen Inci
finci ügyekké nem foglákozunk (Pf)

incselkedik incselkedik, incsékedik [-ek, 
-S ~ -el, -ett] tn ige 1. ingerkedik Ne incsé- 
keggy avvá a kutyává, máj mekharap (Ki); 
2. enyeleg Méjg alig láccik a főjjttű, de má 
incselkedik a fijukká (Pk)

inda inda [—’t, ~’k, ~’ja] fn a tök szára A 
száraz indát é ké takarítani (Ti)

indít indít, indít, indét [-ok, -6 ~ -ol, 
-ott] ts és tn ige 1. működésbe hoz Indizsd 
az ó urát, lássuk, mijen gyorsan futnak a ta- 
nullóuk! (Pf); 2. indul Indíccs innen, ne is 
lássunk! (Be)

indítvány indítván, indítvány [-t, -a ~ 
-nya] fn javaslat A fijatalok indítvánnyá 
vóut, hogy nyissunk várodát (Pf)

indok indok [-ot, -a] fn ok Ki tuggya, 
mijen indogbű ment ё tüllünk (Ri)

indokol indokol [-ok, -ősz — sz, -öt ~ 
-t] ts ige magyaráz Semmivé se indokőták az 
ébocsátást (Ti)

indul indul, indulI [-ok, -úsz ~ -sz, -út 
-  -t] tn ige 1. menni kezd Mikor indultunk a 
vonatho? (E); 2. kezd A terhessíg alatt in
dát ity hízásnak (Sza); 3. kezdődik Ojan 
eső íj indát, mintha dézsábá öntöttjék várna 
(Ng); 4. pályázaton részt vesz Indát a fel- 
vjételin, de hamoárki is esett (Bt)

indulás indulás fn induljunk Indulás, 
éjs má it se vagyunk (Но)

indulat indulat, indultat [-ot, -a] fn ha
rag Ojan indultat fogat é, hogy nem tuttam 
parancsom magamnak (Tát)

indulatos indulatos, indullatos mn ide
ges természetű [jen indullatos ember nem 
dóugoszhat üzledbe (Gu)

indulj indíj, induj msz indulásra szólító 
parancs Indúj! Jobra át! (Ba)

induló indulóu, indullóu [-t, -k, -ja] fn 
1. menetelési zenedarab A rádijóuba indu- 
lóukot adnak (Но); 2. versenyre benevezők
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A futóuversenyen indullóuk má gyülekeznek
(Ff)

ing1 1. inog
ing2 ing [-et, -ek, -e] fn 1. férfi fehérne

mű Az ünnepsjégre a fjérfijak söttet ruhába 
és fejjjér ingbe mentek (Pf); 2. kombiné Ely 
szál ingbe vóut az asszony (P); 3. csecsemő 
hátul összeköthető, részint batisztból, 
gyolcsból készült fehérneműje Hat kis inget 
kjészitett az ujszülötnek (Be) [] Se inge, se 
gatyája ’senkije, semmije' (Kd); Akinek 
nem inge, ne vegye magára ’akire nem vo
natkozik, ne figyeljen oda’ (Bá); Úgy njéz 
rá, mint a vjeres ingre ’haragosan, ulátatta! 
néz’ (Mes)

ingadozás ingadozás [-t, -ok, -a ] fh ha
bozás Láttam az ingadozássát, hát könnyű 
vóut rábeszjéni (Nf)

ingadozik ingadozik [-ok, -5 -  -ol, -ott] 
tn ige habozik Aki ingadozik, asz könnyű 
meggyőüzni (Nf)

ingalj ingaj, ingáj [-t — at, -a] fn női 
ing alsó része Ha a gyermek meg van ve
rőüdve, tűrűd te az ingajjaddá (V)

ingat ingat [-ok, -6 ~ -sz, -ott] ts ige 
mozgat Ingatta a fejit, onnét tuttuk, hogy 
beleeggyezett (Tg)

ingatag ingatag mn bizonytalan Igen in
gatag lábon áll ű méjg az uj munkahejjen (Bk) 

ingatlan ingatlan [-t, -ja] fh el nem 
mozdítható vagyon Méjg az ingatlannyát is 
dobra verte (Mi)

ingázik ingázik [-ok, -ö ~ ol, -ott] tn ige 
lakóhelyérői naponta beutazik a munkahe
lyére vagy a tanintézetébe, ill. hivatalába A 
tanitóuk ingáznak, igy nem sok mindembe 
vonhatóg be (E)

ingázó ingázó, ingázói/ [-t, -k, -ja] fn 
munkahelyére, tanintézetébe naponta beuta
zó személy Az ingázóuk éljék sokan vannak 
nálunk az iskolába (K)

ingelő ingelő, ingellőü [-t, -je] fh (ritka) 
a férfiing mellett fedő része Az ingellőü rjé
gen dupla anyagbú kjészűt (Bk)

ingerel ingerel [-ek, -ész ~ -sz, -ét ~ 
-elt] ts ige dühösít Addik fog ingerëni, mig 
megbánnya(E)

ingerkedik ingerkedik [-ek, -é — sz, -ett] 
kötekedik Ne ingerkeggy avvá a hamis ku
tyává, mér mekharap (Cse)

ingerlékeny ingerléjkeny, ingerljékeny, 
íngerlíkeny mn könnyen dühbe guruló Adó
tanába má rettenetesen ingerlíkem vój/t (Sza) 

inggallér ingalér, ingalléjr [-t, -ja] fh 
férfiing nyak körüli része Az ingalléjrja 
mindjég gyürőüdőüsöm vóut kivasáva (Mu) 

ingnyak ingnyak [-ot, -a] fh inggallér 
Az ingnyak igen hamar kikopik (Si)

ingó ingó, ingói/ fn elmozdítható va
gyontárgy Minden ingót/ és ingatlanát évet- 
tjék örekkorára (Bsz)

ingoványos ingoványos mn mocsaras In
goványos héjre nem ajánlatos jépjétkezni (Bd) 

ingruha ingruha [~’t, ~'k, ~ja] fh egyenes 
szabású, elől gombos női ruha Az ijen kövéjrek 
má csak ingruhába járhatnak (Kb)

ingujj inguj, ingúj [-at, -a] fh 1. férfiing 
ujja Szereti, ha az inguja nem hoszu (KP);
2. kabát Ebbe a hidegbe egjész nap ingujba 
dój/gozott (Mu)

ingyen inygyen, ingen I. hsz 1. fizetség 
nélkül Három napig dógosztam nálla iny- 
gyen (Be); 2. olcsón Na hát észt inygyen 
vetted (Bá); II. mn ingyenes ínygyen cse
lé jd  kéjne neki (Be)

ingyenbe inygyembe hsz pénzbe nem 
került vmi Annyit árút, hogy az utikőücs- 
csjég inygyembe jö t ki (Bá)

ingyenélő inygyenéjő, inygyenjélőü, 
inygyenílőü [-t, -k, -je] fh élősködő Nem fo 
gok egjész jé/etembe egy ínygy enjélöüt ki
szó j/gá! ni (Tk)

ingyenes inygyenes mn semmibe sem 
kerülő Inygyenes szanatóurijomi putyóukát 
kapott a gyártú (F)

ingyenjegy inygyenjegy [-et, -ek, -e] fh 
pénzbe nem kerülő vmilyen jegy A vasuta
sok minden éjybe eccer inygyenjegyet kap
nak az ország bárméjk rjészibe (Во)

ingyért inygyjér, inygyír hsz pénz nél
kül Inygyjér is nekem adod a jáccój/t? (Tk) 

inkább inkább, inkáb hsz 1. összeha
sonlításban vmi nyomósításaként Inkáb észt 
az anyagot szeretném, mint ászt (Asz); 2.
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ellenkezőleg Nem bánta meg a tetteit, inkáb 
méjg örűt a bajoknak (Dr)

inkubátor inkubátor, inkubátor [-t, -ok, 
-ja] fn 1. keltetőgép Az inkubátörbú vettünk 
hús csir kéjt, mer a kotlóu csak hármat kôÿ- 
tött (Csn); 2. speciális kórházi készülék ko
raszülötteknek Kéjt hóunapig vóut inkubá
torba, osz mijen kis vazsgyuróu lett (V) 

inkucorodás inkucorodás [-t, -a — sa] 
fii inzsugorodás Inkucorodássa van, rá se 
bir áni a lábára (Bsz)

innen inén, innéjt I. mut hsz 1. erről a 
helyről Ely lopottat se megyek innen (Ge); 
2. ekkortól Innen kezdve nem tartottuk a 
baráccságot (Sza); II. nu ezen az oldalán 
Még a fojóun innen vójjtunk, amikár a vo
nat má elindút (Th)

innen-onnan innen-onnan, innen-onnen 
hsz más-más helyről Innen-onnen összejön 
a havi kétszáz rube! (K)

innenső innenső, innensőd mn ezen az 
oldalon levő Az innensőd táblát má lehet 
aratni (Hl)

innét innjét, innéjt 1. innen 
innivaló innivalóp [-t, -k, -ja] fii 1. sze

szes ital A lakodalomba sokféjlle innivalóu 
vópt (Nb); 2. szomjúságot oltó folyadék Mi
jeit innivalóu van az ebíthe, kompóut vagy 
ásvámviz? (M)

inog inog [-ok, -sz, -ott] tn ige bizonytala
nul áll Méjkjedül ezarjétoja, annyira inog (A) 

ínséges inséjges, insjéges, insíges mn 
(ritka) nyomorúságos Röktön a háború után 
insíges időük jöttek ránk (Ksz)

instál instál, inistál, instáll [-ok, -ász ~ 
-sz, -át -  -t] ts ige kérve kér Vjénasszon Ijét- 
temre instájjam ászt a taknyost? (Bd)

instál instál, instáll [-ok, -ász — sz, -ál 
~ -t] ts ige kér, könyörög Ha nem akpàr 
éjönni, éjn nem fogom instúni (Pf)

instrukció instrukcijó, instrukcijóu, inszt- 
rukcija [-t, -k, -ja] fn utasítás Megatták az 
instrukcijóu, hogy ke bánni a tehnikává (Pk) 

inszpektor inszpektor [-t, -ok, -ja] fn 
tanfelügyelő Nac cihőu van az iskolába, in- 
szpektorokot várnak (Tú)

insztruktor insztruktor, instruktor [-t, 
-ok, -ja] fn tömegszervezeti tanácsadó A 
komszomolbizoccságba lett insztruktor (Th) 

insztrument insztrument, instrument 
[-et, -ek, -je] fn szerszám Djélután szubot- 
nyik, insztrumenteket adnak héjbe (Kh) 

intarziás intarziás, intárzijás mn bera- 
kásos Mozs divadba jöttek az intarzijázs 
bútorok (Nbe)

integet integet [-ek, -é ~ -el — sz, -ett] 
tn ige kezével többször int Mjék sokkájig 
integetett a vonat után (Tú)

intelligencia intelligencija, inteligencija 
[~’t, ~’ja] fn értelmiségi réteg Sajnos má a 

falusi inteligencija se törőddik annyira a 
művelőiidjéssé (F)

intelligens intelligens, inteligens mn 1. 
értelmes, tanult Egy inteligens ember van a 
csatádba (Vr); 2. kellemes megjelenésű Se- 
hun se tanút, méjgis inteligens embër (Si) 

internátus internátus, internât [-t, -ok, 
-a] fn 1. bennlakásos iskola Odaatták a jánt 
az internádba, hoty keveseb báj legyen vele 
(Но); 2. kollégium Az eggyetemisták mint 
kapnak internátot (Ко)

intéz intéz, in té t  [-ek, -e ~ -el, -ett] ts 
ige 1. rendez Úgy intéjszte a dóugát, hogy 
idejibe hazakerűjön (Vr); 2. vm ilyen ügy
ben eljár Három napol járta Sződllőüst, 
méjkse intéjzet semmit (Pf)

intézkedés intéjszkedés, intéjszkedéjs, 
intjészkedjés, intéjszkedís [-t, -ek, -e— se] 
fn eljárás Má tettek intéjszkedjéseket, hogy 
leváccsák afarmrú (V)

intézkedik intéjszkedik, intészkedik [-ek, -c 
— el, -ett] tn ige eljár Má intéjszkettek az 
ügyibe (Но)

intéző intéjző, intéjzőii [-t, -k, -je] fn 1. 
személy, aki vmilyen ügyben eljár Nem 
lessz ot semmi báj, jó u  intéjződje van (Kb); 
2. (rég) gazdasági vezető Az intéjző nem so
kat törőüdött az ur birtokává (Gy)

intrika intrkia [~’t, ~’k, ~Ja] fii áskáló- 
dás Az ujj elnök nem szereti az intrikákat (E) 

intrikus intrikus [-t, -ok, -a] fn áskálódó 
Az ojan intrikustú menekeggyen az embér (Tk)
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invalidus invalidus, invalid [-ot, -ok] fh 
rokkant személy Az invalidoknak nem kë 
semmijjér sárba áni (Bk)

invitál invitál, invitál! [-ok, -ász ~ ász, 
-át ~ -t] ts ige kedvesen hív Invitáták a ven
deget ety saslikra, de nem ment (F)

íny íny, iny, lény  [-et, -ek, -e] fn foghús 
Viszket a picinek az innye, bisztos a foga 

jön  (P)
ínycsiklandó ínycsiklandó, incsiklan- 

dóu mn étvágygerjesztő Ojan incsiklandóu 
szagokot éjresztünk, hogy összefutott a nyál 
a szángba (Ksz)

ínyenc innyenc [-et, -ek, -e] fn a külön
leges ételeket kedvelő személy Ojan nagy 
innyenc, hogy külföldön csak az éttermeket 
járja  (Csf)

ipar ipar [-t, -ja -  -a] fh gazdasági ága
zat A gyárak az ipárba vágynak (Ke) [] Űzi 
az ipart 1 . erősen dolgozik; 2. erkölcstele
nül él

iparengedély iparengedéjj [-t, -ek, -e] 
fh ipari gazol vány Aki iparengedéjj néjkű 
vár otthon másoknak, asz megbüntetik (Si) 

iparos iparos [-t, -ok, -a] fn mesterséget 
folytató szakember Rjégen az iparosokot 
megbecsűte a njép (Bk)

ipse ipse [~'t, ~’k, ~’je] fn férfi kissé le
kicsinylő megnevezése Mit akárt itt az ip
se? (Bó)

ipszilon ipszilon [-t] fh az y betű Ipszi- 
lonná írják a nevököt (Ah)

ír1 ír, ir [-ok, -sz, -t] ts ige 1. betűket , 
számokat ró folyamatosan egymás után A 
púja má nullás osztájba tanul oroszul, ol
vasnak, Írnak (Nf); 2. tudat Má ászt is me
gírták, mikor lessz a lakodalom (Bk) [] Észt 
ird a kjémjébe ’jegyezd meg!’; Az arcára 
van írva ’látszik rajta’ (R)

ír2 ír, ir [-t] fn (csak összetételben) or
vosság, gyógyír Igya csak meg észt a kis 
pájinkát, ez gyóugyir lesz magának (B) 

ír3 ír, ir [-t, -ek] fh Írországban élő sze
mély Az Írek megfent elégedetlenkednek (H) 

iram iram [-ot, -ja] fh gyorsaság Úgy 
rohant, hogy nem bírtuk tartani vele az ira
mot (Bó)

iramodik iramodik [-ok, -ö ~ -sz, -ott] 
tn ige lendületbe jön, gyors futásba kezd A 
tolvaj után iramodott, el is kapta azon me- 
legibe (Ki)

irán irán [-t, -ok] fh Iránban élő nép Az
iránok hardzba vannak Irakká (Bk)

iránt iránt nu 1. v m i felé Torony iránt 
megindul hazafele (Tú); 2. vkiről, vmiről 
Sokat kéjrdezőüsködött a baráttya iránt 
(Té); 3. miatt Sokat aggóydik a pujája iránt 
(Vr)

irány irány [-t, -a] fn 1. útvonal Csap 
irányába nagy a forgalom  (Sz); 2. célpont 
Az iskola után irány az eggyetem! (Bsz) 

irányít irányít, irányit, irányét [-ok, -5 
-  -ol -  -sz, -ott] ts ige 1. küld Ide irányítot
ták az irodára, hogy itt ërendezik az ügyet 
(E); 2. vezet Tarzsd a volánt, oszt irányizsd 
az ójjtójjt! (Or); 3. igazít Irányiccsam má 
udba, nem tudom, hun lakik az elnök (Be) 

irányítás itányítás, irányítás, irányjétás 
[-t, -a] fh vezetés Rossz az irányítás, azjér 
nem megy a munka a kolhozungba (Kf) 

irányoz irányoz [-ok, -ö — ol, -ott] ts 
ige célba vesz Mekhűt a vjér bennünk, ami
kor ránk irányoszta a puskát (Mu)

irányul irányul [-ok, -úsz ~ -sz, -út ~ 
-t] tn ige indul Pont nállok irányútunk (S) 

irányvonal irányvonal, irámvonál [-at, 
-a] fh 1. kijelölt út A turisták több irányvo
nalon ismerkednek a területté (Mi); 2. 
vmely cél érdekében kijelölt magatartási 
mód, eljárási forma A vezető vonalát követi 
a njép (Be)

írás írás, írás [-t, -ok, -a] fn betűvetés 
Ojan kacifántos az írása, hogy alik tuggyuk 
olvasni a levelit (Fra)

írásbeli irázsbeli [-t, -k, -je] fn írásban 
elvégzendő feladat, felelet Az orvosim min
den vizsga irázsbeli (Gu)

írásos írásos [-t] I. mn írásba foglalt Itt 
az irásozs bizony it jé  к (Ho); II. fh sűrű, egy
színű fonallal készített hímzés Az irásosog- 
bú kevjés van a stafirungba (M)

írástudó írástudó, Írástudóit mn 1- írni- 
olvasni tudó Rjégen keveseb vóut az Írástu
dón embér, mint az analfabéta (Np); 2.
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okos, értelmes Nagy Írástudódnak számics- 
csák Maris nénit a faluba (Ff)

ira t  irat [-ot, -ok, -a] fh 1. okmány Az 
iratokat má beatták a kiutazásho (Np); 2. 
feljegyzés Minden iratot gondoson őüriz (Bd) 

íra t  írat, irat [-ok, -5 -  -ol, -ott] ts ige 1. 
kér V . kötelez vkit, hogy írjon Az onokájává 
Írassa a levelet, mer ű nem lát írni (Z); 2. 
jogilag vmit átruház A jányára Íratta a há
zat (Kd)

íratlan íratlan, Íratlan mn törvénybe 
nem foglalt, le nem írt Az íratlan normákot 
izs be ke tártani (Kg)

irdatlan irdatlan mn igen nagy Sose lesz 
letörve ez az irdatlan tábla máljek! (Bat)

írdogál írdogáll [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ -t] ts 
ige írogat Had irdogájon az a púja, lega
lább addik csendbe van (H)

ireg-forog irek-forog [irgek-forgok, 
ireksz-forogsz, irget-forgott] tn ige forgoló
dik Csak irek-forog, a munka meg áll (Ko) 

irgalmas irgalmas mn könyörülő Az ir
galmas Isten segít má azon csak (Bk)

irgalmatlan irgalmatlan mn 1. könyör
telen Irgalmatlanul megverem, ha előükerül 
az a púja (Ti); 2. igen nagy Irgalmatlan ety 
kutyája van magának, hájjá (V)

irgalmaz irgalmaz [-ok, -ö -  -ol, -ott] tn 
ige kegyelmez A biróuságon ősz nem irgal
masztak neki (Kh)

irgalom irgalom [-Imát, -Ima] fn kegye
lem Nem vóut abba az idő jibe séjnkinek ir
galom  (Mf)

irgelődik-forgolódik irgelődik-forgoló- 
dik, irgelőüdik-forgolóudik 1. ireg-forog 

irha irha [~’t, ~'k, - ja ]  fh 1. (biz) az 
ember bőre Aki fjélti az irháját, az ne koc- 
kásztasson! (Mi); 2. birkabőrből készült 
b.unda Mos nagy. divat az irha, csak igen 
sogba kerüli (Mu)

irigy irigy, irjégy, irégy, irigy mn önző, 
mástól mindet sajnáló Az irigy embérnek ke
vés az öröme (F) [] Irigy, mint a kutya ’nagyon 
irigy’; Inkáb legyen száz irigyed mint ety sa- 

jnálkozód ’jobb, ha irigykednek, mert az azt 
jelenti, hogy jól megy a sorod’ (Sz)

irigyel irigyel, irjegyei, irigyel [-ek, -ësz 
— -sz, -ét -  -t] ts ige vkitől vmit elkíván

Ojan utállatos termjészete van, hogy méjg a 
levegöß is irjégyli mástú (H)

irigykedik irjétykedik iritykedik, iréty- 
kedik, iritykedik [-ek, -ë ~ -el -  -sz, -ett] tn 
ige állandóan irigyel vmit Ahejjet, hogy ma
ga is iparkodna, iritykedik másokra (Dr) 

irigység iritység, irjétysjég, iritysíg [-et, 
-e] fn 1. irigy természet Az irítysíge nem 
haggya nyugotton Uni (Ksz); 2. rosszakarat 
Méjg iritysígbű se monthatnak rá rosszat (Tg) 

irka irka [~’t, ~’k, ~’ja] fh füzet Teli van 
az irkája pacává (Tk)

irka-firka irka-firka [~’t, ~'k, -  ja] fn 1. 
kusza vonal Es csak irka-firka, nem írás 
(Bf); 2. haszontalan írás Mire való ez a sok 
irka-firka? (Tg)

irkafirkál irkafirkál, irkafirkáll [-ok, 
-ász -  -sz, -át -  -t] ts ige 1. vonalakat húzo
gat Csak irkafirkállok ety kicsit (Th); 2. íro
gat Irkafirkáll, ahejjet, hogy lendítene vala
mit a házba (Ah)

irkái irkái, irkáll [-ok, -ász -  -sz, -át ~ 
-t] ts ige (pejor) gyakran ír Irkája a levele
ket, pedig választ nem is kap (Tg)

irkálás irkálás, irkállás [-t, -ok, -a] fh 
gyakori írás Mire való ez az irkállás, ha 
vállaszra sejérdemesitik (Ge)

írmag írmag, irmag, irmog fh (csak ki
fejezésekben) utolsó mag Kiirtotta ászt a 
fájtát, hogy irmogja se maratt (Csn)

írnok írnok, Írnok [-ot, -ok, -ja] fh má
solatokat készítő hivatalnok A biróuságra 
ment ë dóugozni írnoknak (Si)

írnokoskodik írnokoskodik, irnokosko- 
dik [-ok, -ö -  -ol, -ott] tn ige írnoki teendő
ket végez A katonaságná irnokoskodott (Tg) 

író1 író, iróu [-t, -k, -ja] fn szépirodalmi 
műveket alkotó személy Eggy iróu járt itt a 
faluba, kéjrdezgette az embereket erű-árú (I) 

író2 író, iróu [-t, -ja] fn vajköpüléskor 
megmaradó savanykás folyadék Amikor töp 
tehenünk voß, visz hejjett iroß  ittunk (Pf) 

íróasztal Íróasztal, iróuasztal [-t, -ok, 
-ja] fh írásra használt fiókos asztal Iróuasz- 
talt vettünk a fijunak, hogy nyugotton tanú
hasson (Tű)
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iroda iroda [~'t, ~’k, ~'ja] fh ügykeze
lést végző szerv Férnentiink a: irodára, mér 
a fejőünőjiknek rosszá számöták afizetesi (Nf) 

irodalom irodalom [-Imát, -Imák, -Ima] 
fn szépirodalmi tantárgy Irodalombé ötössé 
van, de a nyelftant nem tuggya (Mu)

íródik Íródik, iróudik [-ott] tn ige vmi- 
nek az írása folyamatban van Csak nem 
iróudik az a levél! (Ksz)

irodista irodista [~’t, ~'k, - ja ]  fn irodá
ban dolgozó személy Méjg az irodisták is 
kimentek krumplit szedni (Fp)

írogat írogat, irodát [-ok, -6 — ol — sz, 
-ott] ts ige 1. ritkán ír Méjg irogat eggy-egy 
levelet, ősz lassan az is émarad (Но); 2. las
san elsajátítja az írást Má valahogy irogat is 
ez a gyermek (V)

írógép Írógép, irópgéjp [-et, -ek, -e ~ 
-je] fn billentyűk leütésével nyomtatott be
tűket író eszköz Az irodába mindent iróu- 
géjpen ke írni, nem kéjzzé (Be)

iromány iromány [-t, -ok, -a] fn irat 
Kellenek méjg ezek az irományok? (T)

irom ba iromba [~’t, ~’k, ~'ja] fn tarkás 
szürke tyúk, kendermagos A pucjer nyakú 
irombát váktuk le vasárnapra (Vr)

írósvaj irósvaj, iráusvaj [-at, -a] fn lágy 
vaj A púja igen szereti az iróusvajat (Pk) 

írószer írószer, iróuszer [-t, -ek, -e] fn 
íráshoz szükséges eszközök Ëment a fijam 
beszerezni magának az iróuszereket, mér 
lassan itt a szeptember elseje (Ng)

irt irt [-ok, -ö ~ -ol — sz, -ott] ts ige 
pusztít, kivág Híjába irtom a legyet, ha 
nagy gazdaság van az udvarba (I)

irtás irtás [-t, -a] fn 1. pusztítás Felesle
ges fáradozás a legyek irtása (Ti); 2. kivá
gott fák gyökereinek a kiszedése Az irtás
kor kiszedegy gyökereket el lehet vinni (J);
3. irtott hely Az irtásom búzát is vetettünk (G) 

irtó irtó, irtójj mn borzasztó Irtóu jóu- 
pofa ember vóijt (Gl)

irtókapa irtókapa, irtóukapa [~’t, ~'k, 
~'ja] fh gyökérvágó kapa A szomszjéttú is 
kjértünk irtóukapát, hogy az egjés család 
kimehessen dóugozni (Sz)

irtózás irtózás, irtóuzás [-t, -a] fn fé
lelemmel vegyes idegenkedés A nagy ir
tó uzástú szó uni se tudott (Np)

irtózat irtózat, irtóuzat [-ot, -a] fh fé
lelmetes undor Méjg njézni is irtóuzat vóut, 
ahogy ászt a genyes sebet kezëtjék (F)

irtózik irtózik, irtó űzik [-ok, -ö — ol, - 
ott] tn ige iszonyodik Irtóuzik a sok hírnyóu 
láttán (Ff)

irtóztató irtósztató mn iszonyatos 
Irtósztató, ahogy kúszik ára a nagy magos 
fára  (Tk)

irul-pirul irul-pirul, irul-pirull [-ok, - 
úsz — sz, -út — t] tn ige szégyenében v. 
zavarában el-elpirul Csak irút-pirút, muk
kanni se tudott (Csf)

is is I. ksz mondatrészek és mondatok 
összekapcsolására 1. összetartozás kife
jezésére A fija  is, a jánya is ott időzött vele 
(J); 2. ellentétes összefüggések kifejezésére 
Mennéjnk is meg nem is (Ge); 3. erősítés 
kifejezésére Le is ut, fe l is ut (Fr); 4. foko
zás jelölésére A rjégi időügbe ety hóunapig 
is étartott az aratás (V); II. hsz 1. nyomó- 
sítás kifejezésére Figyelek is én rá! (Rf); 2. 
óhajtás kifejezésére Jóu is vóum má ety kis 
nyugalom (Dr); 3. bisonytalanság kifejezé
sére Hogy is vóut az a kibíkülés? (Nd); 4. 
feddés kifejezésére Hogy is tuttad igy 
éhagyni magad? (V)

isiász isiász [-t, -a ~ -sza] fh zsába Uty 
kínozza az isiász, hogy nem bir leűni (Ng) 

iskola iskola [~'t, ~’k, ~ja] fh 1. tan- 
intézmény Osztű má iskolába fog  járni az 
onokánk (Tát); 2. oktatás Nyáron, amikor 
nincs iskola, dóugozik a ftju  a kolhozba 
(Csn); 3. tanulmány A gyár ékütte valami 
iskolába (Tű) [] Az iskola mellé járt ’nincs 
végzettsége’ (Th); Csak tánciskolája van 
’nincs végzettsége’ (Tú)

iskolaigazgató iskolaigazgató, iskolai
gazgatón [-t, -k, -ja] fh az iskola vezetője 
Az iskolaigazgatóutú függ asz, hogy jó u  
vagy rossz az iskola (Bf)

iskolakerülő iskolakerüllő, iskolak- 
erüllőü [-t, -k, -je] fn az iskolából ok nélkül 
sokat mulasztó tanuló L e j j e b b  iskolak-
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érül lő j  le: belöijlle, ha nem nevelik a púját 
othon (Tú)

iskolaköteles iskolaköteles mn iskolás 
korú A : iskolaköteles púja méjg nem válló
hát munkát (Té)

iskolás iskolás 1. mn 1. iskolába járó Az 
iskolás pujákot csak njégy óurát szabad 
dójjgosztatni (V); 2. iskolai Az iskolás 
irkákot be kë fedni (Ff); II. fn iskolába járó 
gyermek A : iskolások is: szfép párba men
nek hazafele (Vr)

iskolatáska iskolatáska [~'t, ~'k, ~’ja] 
fii taneszközök hordozására használt táska 
Szfép hátra akasztós iskolatáskák vannak a 
bogába (E)

iskolaudvar iskolaudvar [-t, -a] fii az 
iskolaépülethez tartozó udvar A tized osz- 
tájosokot a: iskolaudvaron fogják búcsusz- 
tatni (Bsz)

iskoláz iskoláz [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts 
ige 1. taníttat Csak akkor fogjuk iskolázni a 

fijut, ha lássuk, hogy jó  и tanulláu (Tk); 2. 
szőlővesszőket hajtat A : udvari lugasra 
iskolázzuk észt a csemegeszőjjllőüt (Mu)

iskolázatlan iskolázatlan mn tanulatlan 
Iskolázatlan embernek lassam má a kol
hozba sincs mit keresni (E)

ismer ismer, ösmer, esmer, esmér [-ek, - 
sz, -t] ts ige 1. tudja, hogy vki kicsoda, vmi 
micsoda Jóu ismértük a: apját (H); 2. 
tájékoztat Ismeri a törvényeket, nem lehet 
becsapni (Tú); 3. tekintettel van vkire, 
vmire Nem ismer a se embért, se Istent (He)

ismeretlen ismeretlen, ösmeretlen, es- 
meretlen mn nem ismert Ösmeretlen em
berré csak nem ve székelhetünk a: uccán 
(Cs)

ismeretség ismerecséjg, ismereccsfég, 
ismereccsíg [-et, -e] fn ismerősi kapcsolat 
Nagy ismereccsjége vám, mindent é tud 
intéfzni (Cse)

ismerkedés ismerkedéfs, ismerkedés, 
ismerkedís [-t, -e] fn ismeretkötés Kelle
metlen ismerkedéssé kezdőgdött a
baráccságok (Tk)

ismerkedik ismerkedik, ösmerkedik [-ek, 
-ë — el, -ett] tn ige ismeretet köt Mos méjk

csak ismerkedik az iskolává a púja a nullás 
osztájba (Fp)

ismertet ismertet, ösmertet [-ek, -ë —  
el, -ett] ts ige tájékoztat A : elnök ismertette 
a napirendi pontokot a gyűlilésre (Pf)

ismertetőjel ismertetőjel, ösmertetőüje! 
[-et, -ek, -e] fn megkülönböztető jel Van 
eggy ismertetőüjele, a jé jl szemire vak (Ng) 

ismét ismfét, isméft hsz (ritka) megint 
Isméfcs csak kibíkűtek (Sza)

ismétel ismétel, isméje! [-ek, -ész ~ - 
sz, -ét -  -t] ts ige vmit kétszer, többször tesz 
Ojan gyenge tanullóg hogy osztájt ismékéit 
(Tú)

ismétlés isméjléfs, ismfétlfés, ismétlís [- 
t, -ek, -e] fii tanult ismeret felelevenítése A: 
iskolába é j  vjégim má csak isméjlfések 
vannak (Fra)

ismétlődik isméftlőüdik tn ige újra meg
történik Ha a: eset isméftlőüdik, jelenesük 
a: iskolaigazgató unak (Pf)

ispán ispán [-t, -ok, -ja] fn birtok
felügyelő Nagyon hajtotta: az ispán a 
szegjen nfépet (Pf)

ispotály ispotáj [-t, -ok, -a] fii (rég) 
kórház Amikör meksebesűt a fronton, is- 
potájba vitték  (Np)

istálló istálló, istálló и [-t, -k, -ja] fii 1. 
lovak ólja Téjen a: istállódba kötik a lovat 
jéccakára (Ki); 2. rendetlen épület, helyiség 
Abba a: istállóuba nem lehet embereket 
vinni (Té)

istálló/ istálóz, istállóuz[-ok, -ö ~ -ol, - 
ott] ts ige ólban nevel Ezeket a tinóukot 
istáUóuzzuk, úgy aggyug be húsnak (Pf) 

istápol istápol [-ok, -ó — sz, -öt ~ -t] ts 
ige gyámolít Istápöd má itt eszi a szegfény 
öreganyámot! (Be)

isten isten [-t, -ek, -e] fn 1. emberfölötti 
lény, a világ ura és teremtője Imátkoz: az 
Istenhe, ha meg akarsz szabadúni tiille 
(Ge); 2. köszönésekben üdvözlés kifeje
zésére Aggyon Isten, hozott Isten (Np); 3. 
gyakori kötött szókapcsolatokban elho
mályosult jelentéssel Hála Istennek, álgyon 
meg a: Isten, a: Isten se bír vele stb. (D)
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istenadta istenadta [~’t, ~’ja] fn
szánalomra méltó személy Segiccsetek azon 
a: istenattán, mer tejesen ëzüllik (Bf)

istenáldás istenáldás [-t, -a] fn 1. sze
rencse Nincs abba a házba istenáldás (Si); 
2. gyermek Jött ott az istenáldás, ha kellet, 
ha nem (Ke)

istenes istenes mn hívő Világíletíbe iste
nes ember vóut (T)

istenesen istenesen hsz alaposan Istene
sen megmondogattam neki (Sí)

istenháza istenháza [~’t] fh templom 
Minden nap járja az istenházát, mégizs go
nosz (Nf)

isteni isteni mn (túlzó) szép, finom Iste
ni halásziéjt főjjsztek kinn a Latorcán (Tát) 

istenigazából istenigazábul, istenigazá- 
bú hsz nagyon Istenigazábú megmondogat
tuk neki (Kg)

istenkáromlás istenkáromlás fh károm
kodás isten nevével Má hágatni is rossz 
ászt az istenkáromlást, amies csinál (Ksz) 

istenkedik istenkedik [-ek, -ë ~ -el, -ett] 
tn ige hízeleg, hálálkodik Híjába istenkedel 
it nekem, má éjn nem hiszek neked (E)

istenkísértés istenkiséjrtéjs, istenkjé- 
sjértjés, istenkísírtís [-t, -e] fn vakmerőség 
Istenkjésjértjés vóut nekiindúni annak a 
nagy zimankó us jéccakának (E)

istentelen istentelen mn 1. istenben nem 
hivő Minden fajzattya istentelen vópt (Fr); 
2. hsz nagyon Istentelen vihar kerekedett (Ti) 

istentisztelet istentisztelet [-et, -e] fn 
prédikáció Vasárnap má az uj pap tártya az 
istentiszteletet (Sz)

istenverés istenveréjs, istenverLés, isten
ver is [-t, -ek, -e] fh 1. baj, csapás Nem ke 
attú nagyobb istenverís (Ko); 2. bajt okozó 
személy Hun lehet az az istenveriése? (Nb) 

istennyila istennyila [~’t] fh 1. villám 
Beleütött az istennyila, ősz menten mekhát 
(D); 2. durva beszédben erős indulat kifeje
zésére Mi az istennyilát akarsz it? (Bá) 

istráng istráng [-ot, -ok, -ja] fn a hámot 
és a hám fát összekötő kötél, szíj, lánc Az 
istrángá verte ë a púját (Bd) [] (tréf) Az ist
rángját neki! ’a mindenét!’ (Bd)

iszákos iszákos mn rendre sok szeszes 
italt fogyasztó Iszákos az apjok, azjér nem 
haladnak semmire (Fo)

iszap iszap [-ot, -ja] fn rendsz. állóvizek 
tapadós üledéke Iszapot kellet rakni a lábá
ra (Bk)

iszapos iszapos mn iszapot tartalmazó 
Semmi nem näß ebbe az iszapos főikibe (Bat) 

iszappakolás iszappakolás [-t, -ok, -a] 
fh iszappal való borogatás Ëment a tengőre, 
öcs csinálok neki iszappakolás okot (Gu) 

iszik iszik [-ok, -6 ~ -ol, ivott ~ ihutt] ts 
ige 1. folyadékot fogyaszt Minden este iszik 
ety pohár melek tejet (V); 2. szeszes italt fo
gyaszt rendszeresen Rettenetesen iszik az 
utóbbi időbe (Sza); 3. magába szív Issza ez 
az anyag a nedvet (Tú)

iszkiri iszkiri mn (tréf) futás Megijjet- 
tünk, oszt iszkiri, haza! (Ts)

iszkol iszkol [-ok, -ősz -  -sz, -öt ~ -t] tn 
ige kotródik Iszköjjunk, mér ëkap a kerül- 
lőQ! (Csl)

iszogat iszogat [-ok, -5 -  -ol, -ott] ts ige 
kortyolva iszik Ojan beteg má, hogy a le
vest is csak iszogassa (Or); 2. be-berúg Má 
iszogat is valamikor (Во)

iszony iszony [-t, -a] irtózat Ojan iszony 
fokta ë a halót láttán, hogy el áj út (Vs)

iszonyatos iszonyatos mn 1. iszonyú 
Iszonyatos vóut jéccaka kin járni (Bk); 2. 
rettenetesen nagy Iszonyatos erôüvë ment 
neki fele a bika (Pf)

iszonyodik iszonyodik [-ok, -ö ~ -ol, 
-ott] tn ige irtózik Iszonyodik a vjértű (Kb) 

iszós iszós, iszóus mn ivós, a szeszes 
italt kedvelő Nem valóu vele lakodalomba 

járni, mer nagyon iszóus ember (Th)
isztikél isztikél, isztikéjl [-ek, -ész ~ 

-sz, -ét ~ -t] ts ige vetésről gyomot írt A szu- 
róukát isztikéjüka buzábú (Tk) Vö: isztike 

ital ital [-t, -ok, -a -  -ja] fh 1. ivásra al
kalmas folyadék Aggyatok akármijén italai, 
mer szomjan halok! (V); 2. szeszes ital Az 
ital kivetke szí ette emberi formájába (Bat); 
3. kevés, kb. egy pohárnyi Ha megörekszik, 
nem lessz, aki eggy itä vizet aggyon neki (Kf)
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italos italos ran 1. szeszes italt rendsz
eresen fogyaszt Italos fiatalemberekké nem 
engedünk udvarötatni a jánnak (J); 2. ré
szeg Italoson nem Jér semmit, ha sziggyák a 
fjé ifit (Но)

italozás italozás [-t, -ok, -a] fn 1. sze
szes ital rendszeres fogyasztása Az italozás
nak méjk sose vóut jó u  vígé (Vs); 2. szóra
kozás, mulatás Hallaccik, hogy má fojik az 
italozás nállok (Z)

italozik italozik [-ok, -ö — ol, -ott] tn
ige szeszes italt fogyaszt Előüször csak rit
kán italozik az ember, majd oszt egyre sűr- 
jebben  (Th)

itat itat [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige 1. inni
ad Má három ó urakkor téjën itassuk a jóu- 
szágot (Ki); 2. szeszes ital fogyasztására 
késztet Kis munkájjér ügyi pjénszt nem vesz 
é, oszt itassák (Or)

itatás itatás [-t, -ok, -a -  -sa] fn 1. álla
tok vízzel való ellátása Itatásra fëhâjcsuk a 
marhát a kutho (Vr); 2. állatok vízzel való 
ellátásának időpontja Oszt itatásra ithun le
gyen az a púja! (Csf)

itatós itatós, itatóus [-t, -ok, -a] fn nedv
szívó papír A maji iskolások má nem is 
tuggyák, mijen az itatóus (T)

itatóspapír itatóspapír, itatóuspappir 1. 
itatós

ítél Héj, i/Jél, itjéll, ítil [-ek, -sz, -t] ts 
ige 1. vmire kötelez Tiz évi börtönre itjél- 
űék, kettőül tő ütőt ki belőülle (Or); 2. vmi- 
nek a jogosságát eldönti A meccsen a biróu 
jogosson itjélte a góult (Nb); 3. értékel Jóu 
k é j  mázsára iljél/em észt a hízóul (Tk) [] Ki 
mint él, úgy ítél ’az ember saját erkölcsi 
normái szerint vélekedik másokról is’ (Tű) 

ítélet itéjet, iljélet, ítílet [-et, -ek, -e] fn 
1. bírói döntés Az utóusóu tárgyaláson 
menták ki az itíletet (Ksz); 2. vélemény 
Könnyű másokrú itilletet mondani (Kd); 3. 
erős vihar, zivatar Ebbe az itjélledbe a púja 
kim van a mezőiin a jószággá (H)

ítéletidő itéjetidőü, itjélletidőü, ítílleti- 
dőü  [-d, -k] fn viharos, zivataros időjárás 
Ojan itéJletidőQ vóut, hogy a házak tetejit 
csak uty szaggatta a széjvihar (Bat)

ítéletnapig ítéjetnapig, itíletnapig hsz 
örökké Elűne itt itjéletnapiig (Th)

ítélkezik iléjjkezik, itjélkezik, itílkezik 
[-ek, -ë — el, -ett] tn ige véleményt mond 
Az álnok ember itjélkezik másokrú lekkönnyeb- 
ben (V)

ithonnan itthonnen, ithunnen hsz itt
honról Tiz álfákkor ment ë itthonnen (Fp) 

itóka Пока, itóuka [~’t, ~’k, ~'ja] fn sze
szes ital Az uszonyok koszt is vám má ojan, 
aki nem veti meg az itokát (Asz)

itókás itokás, itóukás mn kissé ittas 
Nem vóut még rjészek, csak itóukás (Rf) 

itt itt, it mut hsz 1. ezen a helyen It szü
lettem, ebbe a házba, itt is akarok mekháni 
(E); 2. ebben az esetben It má nem tehetünk 
semmit (Uh); 3. ebben a percben, nyomban 
Annyira megijjet, hogy az gondöta, itt esik 
össze (Be)

ittas ittas mn részeg Nap mint nap itta
son já r  haza (V)

itten itten mut hsz itt Na, itten is va
gyunk má (Fra)

itteni itteni I. mn az ide tartozó Az itteni 
klubba jó u  műsorokot csinátak vasárnapon- 
kjént (Pf); II. fn ide való Az ittenijeken kí
vüli idegenyek is el-éjönnek (Pf)

itthon ithon, ithol, ithun hsz 1. vkinek a 
szülőhelyén, a szülőházában Ithom maratt a 
faluba (Bk); 2. az a hely, ahol vki otthono
san mozog, jól érzi magát Itt az iskolába 
éjrzem magam ithon csak (Tú)

itthonjában ithonnyába, ithonnyában 
hsz itthon körül Ha ithonnyába van, csak a 
jóuszák körül mozog (Ng)

ittlét illet, itléj [-e ~ -je] fn itt tartózko
dás Az itléjemrű séjnki se tud (Kf)

itt-ott ilt-ott hsz 1. helyenként Itt-ott 
akad má csak a fán barack (Be); 2. ritkán 
Hát má csak itt-ot tanákoznak (Bk); 3. kö
rülbelül Itt-ott egy mázsa búzát is éhordott 
má tülünk (I)

ityeg ityeg tn ige (csak tréfás kérdésben) 
Hogy ityeg a fityeg? ’mi újság?’ (Bá)

ív ív, iv fn útszakasz Kerűjön is ë nagy 
ívbe, nehogy a szemem elibe kerűjön! (Be)
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ivadék ivadék, ivadéjk, ivódjék, ivadík 
[-ot, -a ~ -ja] fii leszármazott Méjg az ivó
djék] át se akarom ismérni (Ah)

ivás ivás [-t, -ok, -a] fii 1. folyadék fo
gyasztása Nagy melegbe kerűni kê a sok 
ivást (Tú); 2. szeszes ital rendszeres fo
gyasztása A sok ivás má évette az eszit (Bá) 

ívás ívás, ivás [-t, -ok, -a] fn a halak 
szaporodási időszaka Ivás kor nem szabad 
lenne halászni (Во)

ivászat ivászat [-ot, -ok, -a] fn részeges
kedéssel járó mulatozás Ideje let várna vjé
gét vetni a nagy ivászatnak, nem származik 
abbií semmi jó  и (Ki)

íz' iz, íz, éz [-t, -ek, -e] fn ízlelőszervben 
keletkezett érzet Amijóuta megbetegedet, 
semminek nem éjrzi az ßzjö t (Gy) [] Nincs 
se ize, se bűze ’ízetlen, szagtalan’ (Ко)

íz2 íz, iz [-et, -ek, -e] fn 1. a végtagok 
mozgatható része Evákta a középsőd ujját, 
ősz mozognak az izek (Tú); 2. rész Izekre 
szette szß t az egiész játjékajit (Be)

izé izé, izéj [-t, -k, -je] fn 1. konkrét je
lentés nélküli sző, amelyet akkor használ
nak, ha vminek a nevét hirtelen elfelejtik 
Megvettem a fijunak az izéjt, eszpandert, 
vaty hogy is hijják (M); 2. trágár kifejezések
ben a legdurvább neveket helyettesítő szó 

izeg-mozog izeg-mozog [izgek-mozgok, 
izeksz-mozoksz, izgett-mozgott] tn ige 
fészkelődik Nem tud megűni ez a púja 'nyu- 
gotton, feszt izeg-mozog (Но)

izék izék, izjék, izík [-et, -je] fn kukori
ca, napraforgó száraz hulladéka Nyáron 
izjékké tűzetünk a főjjzjésnéj(V)

ízel izei [-ek, -ész — sz, -ét — t] ts ige 
kóstol ízelem észt a levest, valami mjék hi- 
jánzik belőülle (Be)

izéi izéi, izéül [-ek, -ész ~ -sz, -ét -  -t] ts

és tn ige 1. általános jelentésű szó, elfelej
tett kifejezés helyettesítésére használatos 
Izé üli ászt a csavart, os sehogy nem tuggya 
betenni a hejjire (Ng); 2. viccel Ne izéjj má 
velem örökösön (Be); 3. durvább hangulatú 
szavak helyettesítésére Má megjént az ud
vara izéjt a macska (Bk)

ízes ízes mn finom ízes jételeket főüzött 
a nagyannya (Bd)

ízesít izesit, ízesít [-ek, -é — el, -ett] ts 
ige ételt kellemes ízűvé tesz A gujáslevest 
kemjémmaggal is izesiti (Ge)

ízesítő ízesítő, izesitőjj, ß zesß töü  [-t, -k, 
-je] fn ételek fűszerezésére való készítmény 
Máma má mindembe belerakják a delikát 
Ízesítő lit (Fp)

ízetlen ízetlen, izeden mn 1. jellegzetes 
íz nélküli Észt az Ízetlen ß te lt nem fogja  
megenni a család (Mu); 2. buta, sértő tréfa 
Mekséjrtőüdött eggy ízetlen viccjér (Vr) 

izgága izgága mn 1. kötekedő, ideges 
természetű Séjnki nem áhatot meg az előüt 
az izgága ember előütt (V); 2. részeges, 
könnyelmű Az az izgága fijok mindembít ki
forgatta az öregeket (J)

izgalmas izgalmas mn 1. fordulatos cse
lekményekben gazdag A tennap esti film  
jó  и izgalmas vóut (Tú); 2. érdekes Az izgal
mas nő üköt szerette (K)

izgalom izgalom [-Imát, -Írnak, -Ima] fn 
1. idegfeszültség Nagy izgalomba vóutak az 
ellenőürzéskor (Bcs); 2. nyugtalanság Ojan 
nagy izgalommá várta a levelet afijutú (D) 

izgat izgat [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige 1. 
bosszant Izgat má, hogy atta le a jány a 
vizsgát (Bsz); 2. érdekel Ejngem nem izgat, 
kivé jár a vóut menyasszonyom (Bá); 3. lá
zit A komonisták harcra izgatták az embe
reket (I)
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ja 1 ja  msz 1. a megértés jelölésére Ja, 
hát a mútkori igíretemre gondöt? (P); 2. e- 
redményes gondolkodás kifejezésére Ja, 
eszembe jutott annak az embernek a neve (Si); 
3. igen Ja, ja  értem miről van szó (Asz)

ja1 ja  isz bizony Ja, gyërmekem, nem tu
dót te méjg, mi az jelet (Np)

jácint jácint, joácint [-ot, -ok, -ja] fn 
kék, fehér, rózsaszín stb. virágzatú, illatos 
hagymás dísznövény (Hyacinthus) A ker- 
työk teli vóut szebné szeb jácintal (R)

jáj já j msz megszégyenítés kifejezésére 
Jáj, megjént odapisitéj(Bk)

jaj jaj, jáj, jocj, já j I. isz 1. fájdalmat fe
jez ki Jaj, de mekszúrta az ujjom ez a szá
raz szuróuka (Gy); 2. óhajtást fejez ki Jaj, 
csak lenne má vasárnap (Во); 3. örömet fe
jez ki Jaj, de gyönyörű malacok van ez alatt 
a koca alat (Tk); 4. csodálkozást fejez ki 
Jaj, hogy megnőß t  ez a fijup! (Dr) stb, II. 
[-t, -ok, -a ~ -ja] fn panaszkodás Nem aka
rok jajokot hágatni (Vr)

jajaj ja j aj isz 1. fájdalmat, szomo-rúsá- 
got kifejező szó Jajaj, baj asz, ha az ember 
megörekszik (Но); 2. bizonyosságot kifeje
ző szó Jajaj, hogy ot leszünk a lagzin (Pf) 

jajdul jajdul, jöjdull, joájdul [-ok, -úsz 
-  -sz, -út ~ -t] tn ige felnyög Jájdút eggyet, 
ősz meg is hoát (Mu)

jajgat jajgat, jajgat, joá jgat [-ok, -6 ~ 
-ol, -ott] tn ige 1. fájdalmasan sír Úgy ja j
gatott a, hogy a pogány is mekszánta vóuna 
(Mf); 2. panaszkodik Örökösön joájgat, pe
dig megvan mindene (K); 3. fél Ne jájgas, 
minden rendbe tessz! (Hl)

jajkeserű já j keserű, jajkeserőü, jajkese- 
rüö mn keserves Jajkeserüö lesz máj nek
tek, ha apátok mostohát hoz (Bd) 

jajkeserves I. jajkeserű 
jajszó jajszó, ja j szó u, joaj szóu [-t, -k, 

-ja] fn 1. jajgatás Annak egy jájszóu nem 
hatyta el a száját (Dr); 2. panasz Jajszóu 
néjkü tűrt egy jéleten át (Fra)

jajveszékel jajveszéjkel, jájveszékel, 
joajveszéjke! [-ek, -c ~ -élsz, -ét ~ -t] tn ige

siránkozik, vészjóslóan jajgat Ne jájveszéj- 
këjetek, minden jóura fordull (Bk)

jambó jambó, jambóu [-t, -k, -ja] fii kör 
alakú posztó v. kötött sapka A fijatalok hör- 
gyák a jambóut tavasszá meg ôÿsszë (Fp) 

jámbor jámbor, jámbor mn szelíd Az 
ojan jámbor emberré mindenki evöüdik (Vr) 

jampec jampec [-et, -ek, -e] fn öltözkö
désével feltűnni vágyó, bohém fiatalember 
Az ijen jampecek nem valódi komöj 
munkára (Tú)

jampi jampi [-t, -k, -ja] fn 1. fii 1. jam
pec; 2. a János név csúfolódó formája

janicsár janicsár [-t, -ok, -ja] fn áruló
Mindenkit janicsárnak nevez, aki nem éjrt 
vele eggyet (Sz)

január január, januvár [-t, -ja] fn az év 
első hónapja Januvárba kemjény hidegek 
vóijtak (V) 

jány 1. lány
járás1 járás [-t, -ok, -a] fn 1. menés 

Ügyes járása van (Ng); 2. mozgásirány A 
nap járásábú is megmonygya, hány ójjra 
van (F); 3. bizonyos idő alatt gyalog megte
hető távolság Berekszász eggy óura járásra 
van innen (Mu) [] Tuggya a járást ’ismeri 
az utat’ (Mu)

járás2 járás [-t, -ok, -a] fii közigazgatási 
egység A Sző üllő ősi járás valaméjk falujá
ba valóp(D)

járás-kelés járás-keléjs, járás-keljés, 
járás-kelís [-t, -ek] fii sürgés-forgás, intéz
kedés Előüször nem tuttuk mire vjélni a 
nagy járás-keljést, azut láttuk, hogy vendjé- 
gek jöttek (Fp)

járat1 járat [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige 1. 
járni késztet Járassa a púját, pedig am még 
ahho kicsi (Fra); 2. újságot, folyóiratot 
megrendel Járassák a sok újságot, ősz nem 
olvassák (Té); 3. taníttat Eggyetemre járas
sa minden pujáját (Be); 4. öltöztet Szípen 
járattya a jányait (Kd); 5. udvarokat 
magának Járassa maga után a fju t, 
hozzámenni meg nem akoár ( Vr)
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járat2 járat [-ot, -ok, -ja] fn 1. menet E- 
romlott a csavar járattya, mos má kilökhes
sük (Ff); 2. útvonal Mozdonyvezetőü az li
ra, most a Csap Szjánki járaton dóugozik 
(Cs) [] Mi járadba vagy? ’Milyen ügyben 
jöttél?’ (R)

járatlan járatlan mn 1. tapasztalatlan
Fijatal, méjg járatlan az ügyek intézísibe 
(Tg); 2. ritkán használt Azon a járatlan utón 
feboruü a szeker (Pk)

járatos járatos mn 1. vhová rendszere
sen járó Nem vagyok nála járatos, igy ősz 
nem is sokat tudok rulluk (Bf); 2. tájékozott 
Járatos a kolhozi ügyegbe, benne van a ve- 
zetőüsjégbe (Pf) Vö.: jártas

járda járda  [~'t, ~’k, ~'ja] fn 1. aszfalto
zott gyalogjáró a házsorok alatt A járdán 
nem tehet biciglivë menni (Dr); 2. aszfalto
zott keskeny út az udvaron A járdát, ha má 
megvan, tisztán toárcsuk (Be)

járdogál járdogál, járdogáll [-ok, -ász
-  -sz, -át — t] tn ige 1. néha jár egy keveset 
A nagy beteksig után mos má járdogál (Ksz); 
2. járni tanul Tisz hóunap utáni má lassan 
járdogál a kicsi (Ke)

járgány járgány [-t, -ok, -a] fn rossz ál
lapotban lévő személykocsi, motorkerékpár 
stb. Ez a járgám minden kilaméjteréj be
döglik (J)

járkál járkál, járkált [-ok, -ász ~ -sz, -át
-  -t] tn ige 1. ide-oda megy Idegessígibe le
f t  járkát a házba (Kd); 2. többször elmegy 
vmiért Annyit járkát azír az óutóujír, hogy 
má belefárad (Ke); 3. udvarlás céljából 
igyekszik vki mellett lenni Annyit járkált 
utánna, hocs csuda, hogy bele nem fárad  
(Uh); 4. megy Mos má járkált az éjn ono- 
kám is (I)

jár-kel jár-kel [-ok -ek, -sz, -t] tn ige jön
ni egy Ittjár-kel az ablak elő üt napestig (Cs) 

jármű jármű, jármű [-t, -k, -je] fh köz
lekedési eszköz Csak akad valami jármű, 
ősz hazakerülünk (R)

járogat járogat [-ok, -5 -  -ol -  -sz, -ott] 
tn ige 1. eljár Járogat ahoz a jánho ritkán 
(Fra); 2. járdogál Még járogat níha az öreg, 
de má nem bírja magát (E)

járóka járóka, járóuka [~’t, ~’k, ~’ja] fn 
hempergő A kicsi nem szivessen van a jái- 
róukába (Bk)

járókelő járóukelőü, járókelő [-t, -k] fh 
sétáló gyalogos Annyi ott a korzóun a j á 
róukelőü, hogy lípni alig lehet (Но)

járom járom  [-rmot, -rmok, -rma] fh 
igavonó ökrök nyakába tehető páros fakeret 
Egy járom kéjt ökröt fog  össze (I)

járomfő járomfő, járomfű [-t, -k, -je] fh 
a járom felső fája A járomfű domború, hoty 
szípen feküggyön az ökör nyakán (Sza) 

járomszeg járomszeg [-ek, -et, -e] fh 
két fapálca, amely az ökrök nyakát a külső 
oldalról a járomba zárja A járomszeget ki
húzzuk, oszt uty fogjuk ki az ökrököt a já 
rombú (Or)

járőr járőr, járőür [-t, -ok, -je] fn rend
felügyelő katona Akkoriba jéccaka csak a 
járöűröknek lehetett uccán lenni (Tú)

jártányi jártányi mn épp csak a járásra 
elegendő erő Jártányi erôÿm sincs, nem bí
rok éjm má kapáni (Mu)

jártas jártas mn 1. bejáratos U jártas a 
tanjétóu úrná, megírássá hát a právkát 
(Gy); 2. vmit jól ismerő A szüvjézsbe na
gyon jártas, szjép mintákot szed (V)

jártat jártat [-ok, -5 — -ol ~ -sz, -ott] ts 
ige 1. lépésben vezet Mielőüt kikössük a lo
vat, mindjég jártassuk ety kicsit, hogy az 
izzaccság émújon rulla (V); 2. kicsi gyere
ket járásra késztet Jártattam a picit sokat, 
hogy mektanújon járni (Np)

járvány járván [-t, -ok, -a] fn epidémia 
Ján’ám van, igy ősz nem viszük a kicsit óvo
dába (Cs)

járványos járványos mn járványként 
terjedő Amikor járványos beteksígek van
nak, nem kê ojan héjre menni, ahon sok em
ber van (Fp)

jászol jászol, jászöl, jászól [-olt -  -szlat, 
-szlak, -szia -  -ja] fn fából készült lábakon 
álló vályúszerű etető A jászóult teliraktam szé
nává, ha megeszi a tehen, itassátok meg (Nf) 

játék játéjk, játjék, játík [-ot, -ok, -ja] fh 
1. gyerekek szórakozásból végzett tevé
kenysége Nállunk dáugosztak a puják, mer
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ára tanítottam üköt, hogy já t  jégbú nem léi
nek meg (Bk); 2. fondorlatos cselekvés sora 
Akkár méjg nem tuttam, mire megy a játjék 
(Pf) [] Játjékot iiz vkivel ’nem veszi komo
lyan’ (Во)

játékos játéjkos, játjékos, játíkos I. mn 
játszani szerető Ojan játjékos termjészetű 
púja vóut (Fra); II. fii sportoló A fodbalcsa- 
pat játjékossai mind mekkapták a préjmijo- 
mot (V)

játékvasút játékvasút, játjékvasut, játík- 
vasut [-at, -ak, -ja] fii villanyárammal v. 
elemmel működő játékszer, amely kör ala
kú sínpárból és szerelvényből áll A játjék- 
vasuttá ety fé jl napot is éjáccik a púja (Ki) 

játszadozik jáccadozik [-ok, -6 — ol, 
-ott] tn ige időnként elmélyülten játszik 
Jáccadozik má a kicsi, de azír eggy ember
nek mindjég rá kë figyéni (Z)

játszhatnék jáchatnéjk, [-ja] fn játszani 
való kedv Ha neki jáchatnéjkja van, séjnkit 
se enged dógozni (K)

játszik jáccik [-ok, -5 — -ol, -ott] ts és 
tn ige 1. játékkal foglalatoskodik Ourákon 
át jáccik a babákká (Fp); 2. szerencsejáték
ban részt vesz Kártyán jáccanak minden es
te (J); 3. viccel Ne jáccom velem eggy ojan 
kis pisis jány (Bd); 4. vmilyen gyermekjá
tékban szerepel Bijócskát jáccanak (Be) [] 
Az diósávaljácik ’az állását kockáztatja’ (KP) 

játszó jáccó, jáccóu  [-t, -k, -ja] fn já
tékszer Annyi jáccó úja van ennek a pújá
nak, hogy el jég lenne eggy óvodának (V) 

játszótárs jáccójjtárs [-at, -ak, -a] fn 
1. az, akivel játszik Kicsi korugba jáccótár- 
sak vóutak (Во); 2. vkivel egyenrangú Ve
lem ne viccéjen, nem vagyok éjn jáccóutár- 
sa (Cs)

játszótér jáccóutéjr, jáccóutér [-et, -ek, 
-e] fn játszásra kijelölt terület Az óvodába a 
jáccóutéjren van homok, minden (Pf)

játszva jácva, jácval hsz könnyen Jácva 
mekkapállunk ijen jó u  főüdbe hat sort egy 
nap (Pf)

java java, jova [~’t] fn 1. vminek a leg
jobb része A paprika jovát a pijacra bár
gyúk (Bk); 2. haszna Mindenki a maga jo 
vát njézi (Bó)

javában javában, jovába hsz teljes len
dülettel Méjg jovába toàrtott a betakarítás, 
amikor beátak a fagyok (F)

javakorabeli javakorabeli, jovakorabeli 
mn középkorú Eggy ojan jovakorabeli em
ber jö d  be a házba (Z)

javall javall, jovall [-ok, -ász ~ -sz, át ~ 
-t] ts ige jónak mond, ajánl Montam neki, 
nem jovallom neki ászt a jánt, nem asszon- 
nak valóu a (D)

javasasszony javasasszony [-t, -ok, -a] 
fn jósolással és kuruzslással foglalkozó nő 
Megmonta a javasszon, hogy megrontották 
a fiju t (E)

javaslat javaslat [-ot, -ok, -a] fn indít
vány Vő un egy javaslatom, holy kéjn jo b 
ban mekszervezni a tavaszi vetjést (Vr) 

javasol javasol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt —t] 
ts ige indítványoz Asz javasöták akkor, hoty 
héj beli legyen az elnök (Vr)

javít javít, jovit, javít jcrvjét [-ok, -ö ~ 
-ol, -ott] ts ige 1. elromlott tárgyat használ
hatóvá tesz Mostanába má csak jaciccsa a 
cipő üköt, ujjat nem csinál (Tú); 2. hizlal Jo- 
vitok méjg ety kicsit a hizóun, ősz levágjuk 
(Tk); 3. trágyáz Ha nem javiccsuk a fő  üdét 
minden évbe, nincs jó u  termjés (Mf)

javítás javítás, jovitás [-t, -ok, -a] fir 1. 
igazítás Ety kis jovitás kéjne a ruhán, hoty 

fe  lehessen venni (Bú); 2. hibásan leírt sza
vakat helyesen ír le Az óurán javítás lesz 
magyar tolbanondázsbú (V)

javító javító, javitóu, jovitóu [-t, -k, -ja] 
fn javítóintézet Jovitóuba vittjék a fijokot, 
ojan jó u  nevëtjék( M)

javítóvizsga javítóvizsga, javítóuvizsga 
[~’t, ~’k, ~’ja] fii pótvizsga Három javitóu- 
vizsgája vóut óugusztuzsba (F)

javul javul, jovull [-ok, -úsz ~ -sz, -út -  
-t] tn ige 1. erkölcsileg jobbá válik Jovul, 
jovul, de nem lessz abbú rendes ember sose 
(Fp); 2. hízik Lassan jovul! ez a malac na
gyon (Tb); 3. kitisztul Nem tudni, jovull-jé 
az időíj djélutánra (Kf); 4. gyógyulóban 
van Má jovull az operállása (Th)
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já ra t2 járat [-ot, -ok, -ja] fn 1. menet El
romlott a csavar járattya, mos má kilökhes
sük (Ff); 2. útvonal Mozdonyvezető ü az lí
ra, most a Csap-Szjánki járaton dóugozik 
(Cs) [] Mi járadba vagy? ’Milyen ügyben 
jöttél?’ (R)

járatlan  járatlan mn 1. tapasztalatlan
Fijatal, méjg járatlan az ügyek intézísibe 
(Tg); 2. ritkán használt Azon a járatlan utón 
Jeborull a szeker (Pk)

járatos járatos mn 1. vhová rendszere
sen járó Nem vagyok nála járatos, igy ősz 
nem is sokat tudok rulluk (Bf); 2. tájékozott 
Járatos a kolhozi ügyegbe, benne van a ve- 
zetöüsjégbe (Pf) Vö.: jártas

já rd a  járda [~’t, ~’k, ~’ja] fh 1. aszfalto
zott gyalogjáró a házsorok alatt A járdán 
nem lehet biciglivë menni (Dr); 2. aszfalto
zott keskeny út az udvaron A járdát, ha má 
megvan, tisztán toárcsuk (Be)

járdogál járdogál, járdogáll [-ok, -ász 
~ -sz, -át -  -t] tn ige 1. néha jár egy keveset 
A nagy beteksig után mos má járdogál (Ksz); 
2. járni tanul Tisz hóunap utám má lassan 
járdogál a kicsi (Ke)

járgány járgány [-t, -ok, -a] ín rossz ál
lapotban lévő személykocsi , motorkerékpár 
stb. Ez a járgám minden kilaméjteréj be
döglik (J)

járkál járkál, járkáll [-ok, -ász ~ -sz, -át 
~ -t] tn ige 1. ide-oda megy Idegessígibe le
je  járkál a házba (Kd); 2. többször elmegy 
vmiért Annyit járkál azír az óutóujír, hogy 
má belefárad (Ke); 3. udvarlás céljából 
igyekszik vki mellett lenni Annyit járkáll 
titánná, hocs csuda, hogy bele nem fárad  
(Uh); 4. megy Mos má járkáll az éjn ono- 
kám /s (I)

jár-kel jár-kel [-ok -ek, -sz, -t] tn ige jön- 
megy Itt jár-kel az ablak élőül napestig (Cs) 

járm ű jármű, jármit [-t, -k, -je] fh köz
lekedési eszköz Csak akad valami jármű, 
ősz hazakerülünk (R)

járogat járogat [-ok, -ö ~ -ol ~ -sz, -ott] 
tn ige 1. eljár Járogat ahoz a jánho ritkán 
(Fra); 2. járdogál Még járogat níha az öreg, 
de má nem bírja magát (E)

járóka járóka, járóuka [~’t, ~'k, ~’ja] fh 
hempergő A kicsi nem szivessen van a já 
ró ukába (Bk)

járókelő járóukelőji, járókelő [-t, -k] fii 
sétáló gyalogos Annyi ott a korzó un a já 
róukelőД hogy lípni alig lehet (Но)

járom járom [-rmot, -rmok, -rma] fii 
igavonó ökrök nyakába tehető páros fakeret 
Egy járom kéjt ökröt fo g  össze (I)

járomfő járomfő, járomfű [-t, -k, -je] fn 
a járom felső fája A járomfű domború, hoty 
szípen feküggyön az ökör nyakán (Sza) 

járomszeg járomszeg [-ek, -et, -e] fh 
két fapálca, amely az ökrök nyakát a külső 
oldalról a járomba zárja A járomszeget ki
húzzuk, oszt uty fogjuk ki az ökrököt a já 
rombú (Or)

járő r járőr, járőür [-t, -ök, -je] fn rend
felügyelő katona Akkoriba féccaka csak a 
járőröknek lehetett uccán lenni (Tú)

jártányi jártányi mn épp csak a járásra 
elegendő erő Jártányi eröüm sincs, nem bí
rok éjm má kapáni (Mu)

jártas jártas mn 1. bejáratos U jártas a 
tanjétóu úrná, megírássá hát a právkát 
(Gy); 2. vmit jól ismerő A szüvjézsbe na
gyon jártas, szjép mintákot szed (V)

já rta t jártat [-ok, -5 -  -ol ~ -sz, -ott] ts 
ige 1. lépésben vezet Mielöüt kikössük a lo
vat, mindjég jártassuk ety kicsit, hogy az 
izzaccság émújon rulla (V); 2. kicsi gyere
ket járásra késztet Jártattam a picit sokat, 
hogy mektanújon járni (Np)

járvány járván [-t, -ok, -a] fn epidémia 
Ján’ám van, igy ősz nem viszük a kicsit óvo
dába (Cs)

járványos járványos mn járványként 
terjedő Amikor járványos beteksígek van
nak, nem kë ojan héjre menni, ahon sok em
ber van (Fp)

jászol jászol jászöl, jászol [-olt -  -szlat, 
-szlak, -szia ~ -ja] fn fából készült lábakon 
álló vályúszerű etető A jászóult teliraktam szjé- 
nává, ha megeszi a tehen, itassátok meg {Nf) 

játék játéjk, játjék, já tík  [-ot, -ok, -ja] fh 
1. gyerekek szórakozásból végzett tevé
kenysége Nállunk dóugosztak a puják, mer
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ára tanítottam üköt, hogy játjégbú nem tél
nek meg (Bk); 2. fondorlatos cselekvés sora 
Akkor méjg nem tuttam, mire megy a játjék 
(Pf) [] Játjékot ü: vkivel ’nem veszi komo
lyan’ (Во)

játékos játéjkos, játjékos, játíkos I. mn 
játszani szerető Ojan játjékos termjészetü 
púja vógt (Fra); II. fh sportoló A fodbalcsa- 
pat játjékossai mind mekkapták a préjmijo- 
mot (V)

játékvasút játékvasút, játjékvasut, játík- 
vasut [-at, -ak, -ja] fh villanyárammal v. 
elemmel működő játékszer, amely kör ala
kú sínpárból és szerelvényből áll A játjék- 
vasuttä ety féjl napot is éjáccik a púja (Ki) 

játszadozik jáccadozik [-ok, -ö -  -ol, 
-ott] tn ige időnként elmélyülten játszik 
Jáccadozik má a kicsi, de azír eggy ember
nek mindjég rá kê figyëni (Z)

játszhatnék jáchatnéjk, [-ja] fn játszani 
való kedv Ha neki jáchatnéjkja van, séjnkit 
se enged dógozni (K)

játszik jáccik [-ok, -6 — ol, -ott] ts és 
tn ige 1. játékkal foglalatoskodik (Jurákon 
át jáccik a babákká (Fp); 2. szerencsejáték
ban részt vesz Kártyán jáccanak minden es
te (J); 3. viccel Ne jáccom velem eggy ojan 
kis pisis jány (Bd); 4. vmilyen gyermekjá
tékban szerepel Bujócskát jáccanak (Be) [] 
Az álásávaljácik ’az állását kockáztatja’ (KP) 

játszó jáccó. jáccóg  [-t, -k, -ja] fn já
tékszer Annyi jáccógja van ennek a pújá
nak, hogy eljég lenne eggy óvodának (V) 

játszótárs jáccógtárs [-at, -ak, -a] fn 
1. az, akivel játszik Kicsi korugba jáccótár- 
sak vóutak (Во); 2. vkivel egyenrangú Ve
lem ne viccéjen, nem vagyok éjn jáccóutár- 
sa (Cs)

játszótér jáccóutéjr, jáccóutér [-et, -ek, 
-e] fn játszásra kijelölt terület Az óvodába a 
jáccóutéjren van homok, minden (Pf)

játszva jácva, jácval hsz könnyen Jácva 
mekkapállunk ijen jó u  fôÿdbe hat sort egy 
nap (Pf)

java java, jova [~’t] fn 1. vminek a leg
jobb része A paprika jovát a pijacra bár
gyúk (Bk); 2. haszna Mindenki a maga jo 
vát njézi (Bó)

javában javában, jovába hsz teljes len
dülettel Méjg jovába tgártott a betakarítás, 
amikór beátak a fagyok (F)

javakorabeli javakorabeli, jovakorabeli 
mn középkorú Eggy ojan jovakorabeli em
ber jö d  be a házba (Z)

javall javall, jovall [-ok, -ász ~ -sz, át ~ 
-t] ts ige jónak mond, ajánl Montam neki. 
nem jovallom neki ászt a jánt, nem asszon- 
nak valóg a (D)

javasasszony javasasszony [-t, -ok, -a] 
fn jósolással és kuruzslással foglalkozó nő 
Megmonta a javasszon, hogy megrontották
a fijut (E)

javaslat javaslat [-ot, -ok, -a] fii indít
vány Vóun egy javaslatom, hoty kéjn job
ban mekszervezni a tavaszi vetjést (Vr) 

javasol javasol [-ok, -ősz — sz, -öt ~-t] 
ts ige indítványoz Asz javasöták akkor, hoty 
héjbeli legyen az élnök (Vr)

javít javít, jovit, javít ja \’jét [-ok, -5 ~ 
-ol, -ott] ts ige 1. elromlott tárgyat használ
hatóvá tesz Mostanába má csak jaciccsa a 
cipő üköt, ujjat nem csinál (Tú); 2. hizlal Jo- 
vitok méjg ety kicsit a hizáun, ősz levágjuk 
(Tk); 3. trágyáz Ha nem javiccsuk a fő  üdét 
minden évbe, nincs jóutermjés (Mf)

javítás javítás, jovitás [-t, -ok, -a] fh 1. 
igazítás Ety kis jovitás kéjne a ruhán, hoty 
fé  lehessen venni (Bú); 2. hibásan leírt sza
vakat helyesen ír le Az óurán javítás lesz 
magyar tolbanondázsbú (V)

javító javító, javitóg jovitóu [-t, -k, -ja] 
fn javítóintézet Jovitóuba váljék a fijokot, 
ojan já g  nevéttékj M)

javítóvizsga javítóvizsga, javitógvizsga 
[~’t, ~’k, —’ja] fh pótvizsga Három javitóg- 
vizsgája vógt óggusztuzsba (F)

javul javul, jovull [-ok, -úsz — sz, -út -  
-t] tn ige 1. erkölcsileg jobbá válik Jovul, 
jovul, de nem lessz abbú rendes embér sose 
(Fp); 2. hízik Lassan jovull ez a malac na
gyon (Tb); 3. kitisztul Nem tudni, jovull-jé 
az időü djélutánra (Kf); 4. gyógyulóban 
van Má jovull az operállása (Th)
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jázmin jázmin [-t, -ja] fn sárga v. fehér 
virágú díszcserje (Jasminum) A jázminnak 
nagyon erőifiz szaga van, iccakára nem 
szabad a szobába hagyni (Ksz)

jé j é j  isz meglepődés kifejezésére Jéj„ 
hát mégis éj ötletek (T)

jég jég, jéjg  [jeget, jege] fh 1. befagyott 
víz Egiész nap a jégén sikanyóuzik ez a pú
ja  (Tk); 2. jégeső A jé g  mindent évért (Kf) 
[] A jéjjí hátán is megiél ’ügyes, életrevaló’ 
(Gy); Ëment Nyáríttyembe jeget aszáni 
’viccesen feleletként, ha vkiről nem akarják 
megmondani, hová ment’ (B)

jégcsap jéjkcsap, jékcsap [-ot, -ok, -ja] 
fh csepegés közben megfagyott víz Az eresz 
teli van jéjkcsapokkâ (Ko)

jegenye jegenye [~’t, ~’k, ~je] fh ma
gas, egyenes nyárfafajta (Populus nigra ita- 
lica) Egyenes termetű, mint a jegenye (Во) 

jegenyés jegenyés, jegenyék  [-t, -e] fn 
jegenyefákkal benőtt terület A jegenyéjzsbe 
szeretet nyáron lepihenni (Tú)

jéger jéger, jéjger [-t, -ek, -je] fh férfi 
hosszú alsónadrág Ez a fiju  téjlen se akar 
jégért venni (Cs)

jeges jeges mn jeget tartalmazó Kiveszi 
a hűtőj/bű ászt a jeges tejet, ászt issza (Bk) 

jegeseső jegeseső, jegesessőü [-t, -k, -je] 
fh jégeső Ojan jegesessőü eset, hogy a főfit 
terítve vóut jéggé (T)

jéghideg jéjkhideg, jékhideg mn nagyon 
hideg Ennek a pújának jéjkhideg a lába, ne
hogy megbetegeggyen (Bó)

jégkatlan jékkatlan, jéjkkatlan [-t, -ok, 
-nya] fn nagyon hideg helyiség Abba a jéjk- 
katlamba nem ühet az embér egiész nap (Tk) 

jégkorong jékkorong, jéjkkorong [-ot] 
fh jéghoki A televizijóba djélután fognak 
jéjkkorongot mutatni (Bat)

jégpálya jéjkpája [~’t, ~’k, ~’ja] fh kor
csolyázásra használt tér A pújának felöntöt
té k  az udvoárt vízzé, az befagyott, ősz let 
nékijek jéjkpája (Mu)

jégszekrény jékszekrény, jéjkszekrjény, 
jéjkszekríny [-t, -ek, -e] fh élelmiszerek fris
sen tartására való jéggel hűtött szekrény A 
jéjkszekrjémbe ety héjig is eláll a leves (Be)

jégvirág jégvirág, jéjgvirág [-ot, -ok, 
-ja] fii ablaküvegre virágszerűen ráfagyott 
vízpára Reggére a jéjgviráktú nem láttunk 
ki az ablakon (G)

jégzajlás jégzajlás, jéjgzajlás [-t, -ok, 
-a] fh jégtáblák sodródása a folyón Jéjgzaj- 
látskor le ne engeggyétek a púját a Tiszára (T ú) 

jegy jegy [-et, -ek, -e] fn 1. vmilyen díj 
befizetését igazoló lap Berekszázba húsz 
kopeket fizetek jegyre, ha vonatom megyek 
(Tú); 2. iskolai érdemjegy Ősz mijen jegyet 
kaptá mámmá? (Ti); 3. jegyesség Má jegy
be jár a fiija avvá a péterfalusi jánnyá (Bat); 
4. vásárlásra adott utalvány Akkoriba jegere 
atták a lisztet (Tb)

jegyben-gyűrűben jegybe-gyürübe hsz 
tétlenül Itt ül jegybe-gyürübe, ety tűt nem 
kjéppes áréjp tenni (Tk)

jegyes jegyes [-t, -ek, -e] fh jegyespár, vő
legény és menyasszony Má pedig jegyesek 
vóutak méjkse lett a házasságbú semmi (H) 

jegyez jegyez [-ek, -c ~ -el, -ett] ts ige 1. 
beír Mindenki jegyezze magának, mennyid 
dóugozott (Pf); 2. jeggyel ellát Tintává je 
gyezem a kislibákot, hogy ne cseréjjem  
össze a máséjyá (Bd)

jegykendő jetykendő, jetykendőij [-t, -k, 
-je] fh díszesen hímzett v. szőtt kendő, amit 
a menyasszony ad ajándékba a vőlegénynek 
és a nagyon kedves lakodalmi vendégeknek 
Má ekíszitettük joányunknák à jegykendőü- 
köt (Nd)

jegyrendszer jegyrendszer [-t, -ek, -e
-  -je] fh közszükségleti cikkek jegyre törté
nő árusítása Jegyrendszer vóut, hát nagyom 
be kellett osztani az ílelmet (Bf)

jegyszedő jetyszedő, jetyszedőü [-t, -k, 
-je] fh belépőjegyeket ellenőrző személy 
Jetyszedőü a moziba, máshon má nem bír 
dáugozni (Tú)

jegyváltás jegyváltás, jegyvátás [-t, -a] 
fii eljegyzés Virágvasárnap vóut a jegyvá
tás (Th)

jegyzék jegyzéjk, jedzjék, jegyzik, jedzík 
[-et, -ek, -je] fh írásbeli felsorolás Jedzjégbe 

foglátak nálla mindent a hászkutatáskor (B)
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jegyző jegyző, jedzőjj [-t, -k, -je] fn 1. 
falvakban közigazgatási vezető/) jedzőüad  
Írást árú, hogy valódba kolhozista vagyok 
(Tb); 2. jogi alkalmazott Az ankettát a 
jedzôÿvë csinátatluk meg (Be)

jegyzőkönyv jegyzőkönyv, jedzőükönyv 
[-et, -ek, -e] fn protokoll um Jedzőükönyv be 
veitek mindent, amit a tárgyalásom mondott
(E)

jehovista jehovista [~’t, ~'k, ~'ja] fn Je
hova tanúja A jehovisták sose mennek sza
vazni (V)

jel jel, jê l  [-t -  -et, -ek, -e] fn 1. vonal 
Mekhuszta a jelet, ameddig a mijéjnk a kért 
(Vr); 2. cselekvést engedélyező jelzés, moz
dulat Kijáccotta az őürszemet, éjs jelt adott 
ára, hogy mehetünk (Té); 3. jelkép A gyűrű 
annak a jele, hogy az illető ü má ë van köte
lezve (Ti); 4. bélyeg Minden tehenem van 
egy je l  (Fp); 5. életjel Sokkájig nem adót 
je lt magárú (K); 6. vmi meglétét biztosító 
esemény, adat Ement vele moziba, ez má 
annak a jele, holy szívesen fogaggya az ud
varlást (V)

jelen jelen I. fn mostani idő A jelem  
megmutassa, kinek mennyit jért a fogatko- 
zása (Np); II. fn-i mut névm Jelen levélbe 
tudatom veled, hogy jóul vagyunk (E)

jelenleg jelenleg hsz 1. most Jelenleg 
méjg bírom magam, de mi lesz kjésőüb, nem 
tudom (Nf); 2. egyelőre Jelenleg ennyibe 
maradunk (T)

jelenlévő jelenlevő, jelenljévőü [-t, -k, 
-je] fn az itt megjelenő A jelenljévőü kol- 
hosztagok jó  и ismerik a gazdaság hëjzetit (Pf) 

jelent jelent [-ek, -ë -  -el -  -sz, -ett] ts 
ige 1. tudomására hoz Mindent jelentünk az 
elnöknek, ami a gazdaságba törtjénik (Pf); 
2. jelez vmit Ha megiratták vele a zájávát, 
a má asz jelenti, hogy mehed dóugozni 
(Bő); 3. vminek jelentősége van Az ü igírete 
nem jelent semmit (Bf)

jelentéktelen jelentéktelen, jelentjékte- 
len, jelentíktelen mn 1. nem fontos Jelen
téktelen ember ű a gyárba (H); 2. csúnya 
Ojan kis jelentéktelen jánka vóut, ősz hoty 
kivakaráuzott (Bf)

jelentés jelentéjs, jelentés, jelentís [-t, 
-ek, -e -  -se] fn beszámolás, tájékoztatás 
Ement az elnökhö jelen tést adni (Pf)

jelentkezés jelenkezéjs, jelenkezjés, j e 
le nkezís [-t, -ek, -e] fn 1. beiratkozás Az 
irodám van a jelenkezjés a kirándullásra 
(Np); 2. kézfeltartás annak jelzésére, hogy 
vki vmit tud A mi osztájungba ojan nagy 
vóyt a jelenkezjés, hogy a tanitóu as se lut
ta, kit kéjrdezzen (V)

jelentkezik jelenkezik [-ek, -ë -  -el, 
-ett] tn ige 1. vmire vállalkozik Ementünk 
vaty haton, jelenkeszlünk önkíntesnek (Vs); 
2. kezét feltartja Ha tudunk jeleni az óurán, 
akkor jelenkezünk (V)

jelenvaló jelemvaló, jelemvalóp mn he
lyénvaló 1Nem jelemvaló и dolog mekplety- 
káni valakit (Tk)

jeles1 jeles mn és fh I. mn kitűnő Eső и 
osztájtú jeles tanullóu vóut (V); II. fh kitűnő 
érdemjegy Csupajeleseket kap orozbú (He) 

jeles2 jeles mn vmilyen jellel megjelölt 
Pont a jeles libájim lopták ë (H)

jelez jelez [-Izek, -Izë — Izei, -Izett] ts 
ige tudat Má jelesztjék a rokonok, hogy a 
nyáron jönnek (Во)

jellegzetes jellegzetes mn jellemző Jel
legzetes kacsázó и járássá van (Sza)

jellem jellem [-et, -ek, -e] fn karakter 
Csökönyös jelleme van, semmit se hagy be- 
beszjéni magának (E)

jellemrajz jellemrajz, jellemrájz [-ot, 
-a] fh karakterisztika Az van a jellemrájzá- 
ba írva, hogy jó  и munkás (M)

jellemtelen jellemtelen mn becstelen, 
megbízhatatlan Jellemtelen ember, pjénzjér 
mindenre kjéppes (Ff)

jelöl jelöl [-ök, -ősz -  -sz, -öt -  -t] ts ige 
1. jellel ellát A nullás osztájba csillaggal je 
lölik a jó  и feleleteket (V); 2. javasol Briga- 
déjrosnak jelötjék, ősz nem válláta (Ti) 

jelvény jelvéjny, jelvény, jelvíny [-t, 
-ek, -e] fn kitűzhető kis fémlap Jelvénye
ket cseréjtek az iskolatanákozón (F)

jelzőlámpa jelzőlámpa, jelzőülámpa 
[~’t, ~'k, ~'ja] fn útkereszteződésnél felállí
tott közlekedést szabályozó készülék A je l
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megnyugtató Valahogy mos jóulesik a f ik -  
vís (E)

jólét jóuléjt, jópljét, Jolit, jólét [-et] fn 
gondtalan élet Igyekezet jóuljétet bisztosita- 
ni a csalággyának (Fo)

jóllakik jólakik, jóu l lakik [-ok, -5 — ol, 
-ott] tn ige 1. megfelelő mennyiségű eledelt 
fogyaszt el Míg jó n  nem lakik nem akar 
dóugozni (Fra); 2. megun Mú jóllakott a 
sok vendjéggé (Ff)

jól -rosszul jól-rosszul, jóu-rosszul hsz 
1. nem valami jól Hát, fizetnek, jóu-rosszul 
(Bk); 2. mikor hogy Jóu-rosszul csak meg
vagyunk eggyütt (Bó)

jómadár jómadár, jóumadár [-t, -ok, 
-ja] fh 1. szélhámos alak Nem kellett ijen 
jóumadárrá kezdeni (Tű); 2. kétes erkölcsű 
nő Jópmadarak azok a jányok, mindenkivé 
kikezdnek (H)

jómag jómag, jóumag fh gaz kópé, jó 
firma Jóumag vaty te, megtéred a pjénzed (Hl) 

jómaga jómaga, jó  um aga szem. és 
visszaható névm Jóuagam is vennéjk vaty 
húsz csirkét az inkubátorbú (F)

jómód jómód, jóumóud [-ot, -ja] fh jólét 
A nagy jóumóudba as se tuggyák mi csináj- 
janak (Mu)

jonatán jonatán [-t, -ja] fh jonatánalma
Téjlljére etettünk a pújának egy mázsa jo 
natánt (Pf)

jonatánalma I. jonatán 
jópipa jópipa, jóppipa [~’t, ~’k, ~ja] tn 

ige fn 1. csibész Az ijen jóupipák csak kigu- 
nyöják az embert (Té); 2. rossz erkölcsű nő 
Csak nem hagyom, hogy egy ijen jópipát 
vegyen el a fijam  (Vs)

jóravaló jóravaló, jóuravalóu mn ren
des Ha vóuna egy jóuravalóu asszonya, 
nem inna annyit (Pf)

jóság jóság, jóuság [-ot, -a] fh ember
ség, tisztesség Annak az embernek leláccik 
az árcárú a jóuság (Pk)

jósasszony jósasszony, jóusasszo, javas- 
asszony [-t, -ok, -a] fn jóslással foglalkozó 
nő Ëmentünk a jósasszonhoz, ősz megmo- 
nta, hogy a fijunkot megrontották (V)

jóslás jóslás, jóuslás [-t, -ok, -a] fn jö
vendölés Nem mindenki hisz a jópslásogba, 
kivát ha tenyjérbüjóusönak (V)

jósnő I. jósasszony
jósol jósol, jópsol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt ~ 

-t] ts ige babonás alapon jövőt mond Vala- 
méjk jóusasszon kártyábú, valaméjk lé
nyé jrbü jópsol (Bd)

jószág jószág, jóuszág [-ot, -ok, -ja] fh 
!. háziállat A téjl vjége fele má nem nagyon 
vám mibű jóu l jétetni a jópszágot (Bat); 2. 
korlátolt ember Az ijen jáuszágnak híjába 
magyarázni, megy a maga feje után (Ti) 

jószagú jószagu, jóuszagu mn kellemes 
illatú Az orgonátú jóuszagu az egjész ház (Ah) 

jószántából jószántából, jópszántábú, 
jóuszántábu! hsz saját akaratából Jóuszán
tábú nem ment vóun fjérhez ahoz a vjén 
csúf embérhe (Ff)

jószerével jószerivel, jóuszerivé hsz jó
formán Jóuszerivé as se tutta, mit hagyot rá 
a nagyapja (F)

jószívű jószivü, jópszivii mn 1. jóságos 
Igen jóuszivii embér vóut, mindenkit kisegí
tett a boájbú (B); 2. kétes erkölcsű Ki
emelitek az özvegyasszonhoz, asz monygyák 
jóuszivii vóut (H)

jótáll jótál, jóutáll [-ok, -ász -  -sz, -át ~ 
-t] 1. kezeskedik Amikor jépiteni kezdett, 
éjn álam ßrte  jóul (Bk); 2. felel Fangem 
séjnki ne idegesiccsem f i ,  mér nem állok 
jó  pl magamjér (Bk)

jótékony jótékony, jóutjékony, jóutíkony 
[-abb] mn segítőkész Jóutjékony ember, 
nem szeret ártani séjnkinek (Ki)

jótét jótéjt, jóutjét, jóptít [-et, -je] fh jó 
cselekedet A rossz embernek nehezire esik a 
jóutjét (Nf) [] Jóptjét hejjibe jópt várj ’a jó 
cselekedetet hasonlóval viszonozzák’ (Nf) 

jótevő jótevőp jóutevőü [-t, -k, -je] fn 
olyan személy, aki vkin segít Megmonta a 
javasasszon, hogy van a fijamnak egy jóute- 
vőüje is (V)

jóvágású jóvágásu, jóuvágásu mn jóké
pű Micsoda egy jóuvágásu ember lett abbu 
a nyápic fijubú (Z)

jóvá h agy jóváhagy, jó  uváhagy [-ok, -ö 
~ -ol — sz, -ott] ts ige 1. beleegyezik Máj 
ha az annya jóuváhaggya, csak akkor veszi 
el a jánt (Tú); 2. engedélyez Az ípítkezíst 
jóuváhatyták az irodán (Sza); 3. helyben
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hagy, megver Ászt a szegíny fijut jóuvá- 
hatyták a bálba (E)

jóvátehetetlen jóvátehetetlen, jóuváte- 
hetetlen hsz helyrehozhatatlan Jófivátehe- 
tetlen hibát csinát, amikár ojan fijatalon 
megnő fisüt (Gy)

jóvérű jóxéjrű, jóuvjérü, jóuvirü, jóuví- 
rű mn temperamentumos, tüzes Nem tud mi 
csinálni avvá a jóuvirü menyecskéivé a v ín- 
ember (Bá)

józan józan, jóuzan, rózan [-on, -abb] 
mn 1. olyan, aki nem fogyaszt italt A min- 
kábú jójjzanon jár haza (Rf); 2. megfontolt, 
kiegyensúlyozott Jóuzan jéletet f i i t  a nagy
apja, vóut is annak a pörtájám minden (Np) 

jön jön  [jövök, jössz, jött] tn ige 1. láto
gat Hóunap jön hozzám a nászom (Ts); 2. 
közeledik A naty fellegbű má láttam, hogy 
jö n  a vihar (Vr); 3. megy A kicsi hadjöjjön 
a nagyannyává a mezőfire (Fp); 4. bekövet
kezik Igen roszkor jött ez a lakodalom (Bá);
5. kerül Majd ebbe a sarogba jön a kicsi 
ágya (Bk); 6. mennyibe kerül Az új kabát 
kétszáz rubelbe jött (Tú); 7. leszid Nekem 
jött, asz monta, hogy éfin rontom a fiiját (Но) 

jön-megy jöm-megy [jövök-megyek, 
jösz-men(sz)c, jöt-ment] tn ige intézkedik 
Annyit jösz-menc az ügyibe, hogy az má sok 
(Mf)

jöttment jötment mn senkiházi íjen jöt- 
ment embértü nem veszem fié a séfit fis t (Fp) 

jövedelem jövedelem  [-lmet, -Írnek, 
-Íme] fii bevétel A család jövedelme havi 
háromszáz rubél (Pf)

jövedelmező jövedelmező, jövedelme
ző t/mn hasznot hozó Az idéfin a paradicsom 
vóut jövedelmezőű ( Kd)

jövendő jövendő, jövendő fi [-t, -je] fii 
jövő A jövendődbe tudni fogjuk, mikor ke 
vetni a paradicsomot (Ki)

jövés-menés jövéJs-menéfi, jövfis-me- 
nfiés, jövís-menis fn 1. sürgés-forgás Vóut 
nagy jövfiés-menfiés, amikö ellenőüi'zfiés jött 
(Be); 2. ide-oda járkálás Mire valóu az az 
állandóujövfiés-menfiés? (A)

jövet jövet hsz jövés közben Máj haza
fele jövet émegyek tojásfiér az anyóusho (V)

jövetel jövetel [-e] fn az a tény, hogy 
vki eljött Méjg nem tuggyuk, mi a; oka a 
jövtelinek (Tk)

jövet-menet jövet-menet hsz oda-vissza 
Berekszázba a: utat jövet-menet megjártam 
hús: kopegbű (Mu)

jövevény jövevéjny, jövevjény, jövevíny 
[-t, -ek, -e] fh 1. nem helybeli személy Jö
vevjény a faluba, séjnki se tuggya, honnen 
származik (Rf); 2. újszülött Na, vígre Uhun 
van a kis jövevíny (Sz)

jövő jövő, jövő  fi [-t, -je] fn 1. következő 
A jövöü héjlem má mekcsinájuk a nagy mo
sást (Vr); 2. az elkövetkező idő Emberek, 
oszt asz tuggyák, hogy a jövőübe ebbe a 
kolhozba séjnki semmit nem lophat bün
tetlenül? (Pf); 3. sors Mindenki szeretnéj, 
ha a pujájának jó u  jövöiije lenne (P)

jövöget jövöget [-ek, -c -  -el ~ -sz, -ett] 
tn ige el-eljön Jövöget hozzá a fiju, nem 
tudni, mi le: belőjillök (Tát)

judapor judapor [-t, -ja] fn jodoform 
Sárga judaporrö kente be a sebit (Tk)

júdás judás mn árulkodó Ettű a kis ju- 
dás pujátú semmit se lehet csináni, mindent 
émond a: annyának (Bó)

júdáskodik judáskodik [-ok, -5 ~ -ol, 
-ott] tn ige árulkodik A: iskolába nem sze
retik a: ojat, aki mindjég judáskodik a tani- 
tónak (T é)

jugoszláv jugoszláv mn Jugoszláviából 
való A : üzledbe szjép jugoszláv kabátokot 
hős ztak (Ко)

juh ju  [-hot, -hók, -ha] fii Ovis A kol
hozba rjégen fejtjék a juhokot, os csináltak 
a juhászok finom soájtot (Vr)

juhász juhász [-t, -ok, -a] fn juhnyájat 
őrző pásztor A juhászok tudnak jó u  birka- 
gujást fő  fizni (Gu)

juhászbojtár juházbojtár, juházböjtár 
[-t, -ok, -ja] fh juhász segédje Rjégen a ju 
házböjtár a juhászná lakott (V)

juhászkutya juhászkutya [~'t, ~’k, - ja ] 
fh nyáj őrzésére való kutya A jóu  juhászku
tya felír egy juházböjtárrá (Tk)

juhnyíró junyiró, junyiróu [-t, -k, -ja]
fh gyapjúnyíró olló A junyirófikot jóuelőüre 
kiéhezzük (V)
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juhsajt jusajl, jusoájt [-ot, -ok, -ja] fn 
juhtejből készült sajt Vettünk ety három ki
lós jusàjtatÇVs)

juhtúró juturó, juturóu 1. juhsajt
juj juj, jujj, ju j isz öröm, csodálkozás, 

fájdalom stb. kifejezésére használatos szó 
Juj, de szipen megvártad a ruhád! (Ke) 

július julius fn az év hetedik hónapja 
Juliuzsba má jovába fojt az aratás (Bf) 

június junius fii az év hatodik hónapja 
Juniuzsba jó u  pjénszt hoz a szarnáuca (Gy) 

juss juss, ju s  [-t, -ok, -a] fn 1. örökség ,1 
jussábú jép  hocs csak tatta fizetni az adós- 
ságajit (Ge); 2. jog Megmonta a násszának, 
hogy az ű pujájáhö ne legyen jussa (Tát) 

jussol jussol [-ok, -ősz — sz, -őt -  -t] ts 
ige örököl Ebbü a házbú séjnki nem fogjus- 
söni (Fr)

ju t ju t [-ok, -6 ~ -ol ~ -sz, -ott] tn ige 1. 
ér Este lett ősz, mire nállok jutottunk (Fp);

2. marad Annyit fogsz, hogy méjg a mos- 
Ijégba is ju t  (H); 3. vmilyen állapotba kerül 
Vínsígire kóuduzsbotra jutott (Fo); 4. kerül 
E nem tudom kiébzéni, hogy jutót léjgv a 
téjfilbe (Bt)

jutalmaz jutalmaz, jutámaz [-ok, -6 ~ 
-ol, -ott] fn erkölcsi v. anyagi kitüntetésben 
részesíti Az öreget, amikár nyugdíjba ment, 
ety televizijógvá jutálmaszta a vezetőüsjég  (Pf) 

jutalom jutalom  [-Imát, -Írnak, -Ima] 
fn díj Hát ez a kis óucsóu óura lett a nagy 
jutalom a sokévi munkájír? (E)

jutányos jutányos [-on, -abb] mn ol
csóbban Jutányos áron jutót hozzá a szjép 
naty hászho (Tú)

ju tta t juttat [-ok, -6 ~ -ol ~ -sz, -ott] ts 
ige vmiből vmennyit ad Úgy intéjzze má 
szomszjédasszon, hogy jusson a tej bű az éfn 
onokámnak is (D)
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