
ACTA HUNGARICA
2004, XV-ий рк  видання 

XV. évfolyam, 2004

Ужгород -  Ungvár 
2006





MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ 
UKRÁN OKTATÁS- ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ 
ЦЕНТР ГУНГАРОЛОГП

UNGVÁRI NEMZETI ̂ EGYETEM 
HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT

ACTA HUNGARICA
2004, XV-ий piK видання 

XV. évfolyam, 2004

Ужгород -  Ungvár 
2006



АНОТАЦІЯ
Acta Hungarica. Збірник наукових статей 

(Відп. ред. Лизанець П. М. -  Ужгород: Спек траль, 230 с.)

Збірник містить науковий доробок викладачів та аспірантів Ужгородського на
ціонального університету та інших вузів України і Угорщини. У XV номері ж. Acta Hun
garica представлено сучасні дослідження з мовознавства, літературознавства, історії, освіти 
та культури. Опубліковані в журналі і статті студентів угорського відділення.

ANOTÁCIÓ
Acta Hungarica. Tudományos cikkek gyűjteménye 

(Főszerkesztő: Lizanec Péter. -  Ungvár: Szpektral Kiadó, 230 old.)
A gyűjtemény az Ungvári Nemzeti Egyetem, Ukrajna és Magyarország felsőoktatási 

intézményei tanárainak és aspiránsainak tudományos munkáit közli. Az Acta Hungarica 
XV. száma különböző tudományos cikkeket tartalmaz a nyelvtudomány, az irodalomtudo
mány, történeim, oktatás és kultúra köréből. A kiadványban helyt kaptak az Ungvári Nem
zeti Egyetem magyar szakos diákjainak cikkei is.

Наукове фахове видання, затверджене постановою президії 
BAK України від 10 листопада 1999року. -№  3-05/11 

(Бюлетень БАК України. — 2000. -№  6. -  С. 34)
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ЗТ № 243 від 19 лютого 2002 р.

Рекомендовано до друку Редакційно-видавничою радою Ужгородського націо
нального університету від ЗО червня 2005, протокол № 3.

Kiadásra ajánlotta az Ungvári Nemzeti Egyetem Szerkesztői-Kiadói Tanácsa 
2005. június 30., 3. sz. jegyzőkönyv.

© HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT, 2006 
ЦЕНТР ГУНГАРОЛОГІЇ, 2006

ISBN 966-7400-33-6

Készült Ungváron a Szpektral Kiadónál 2006-ban 
Korrektúra: Fábián Miroszlava, Horváth Katalin 
Komputeres tördelés: Béres Erzsébet



Acta Hungarica

Журнал Ужгородського Центру гунґарології 
2004, XV-ий рік видання 

Відповідальний редактор:
Лизанець Петро Миколайович -  д.ф.н., професор 

Члени редколегії:
Белей Любомир Омелянович-д.ф.н., професор 
Виноградов Анатолій Олексійович -  д.ф.н.
Горват Катерина Іванівна -  к.ф.н., доцент 
Мандрик Іван Олександрович —д.і.н., професор 
Мегела Іван Петрович -  д.ф.н., професор
Німчук Василь Васильович -  д.ф.н., професор, член-кореспондент HAH України 
Сабадош Іван Васильович-д.ф.н., професор 
Фабіан Мирослава Петрівна-д.ф.н., професор

Редколегія: Україна, Закарпаття,
88000, Ужгород, вул. Замкова, 12, Телефон: 3-41-15

*  *  *

Acta Hungarica

Az Ungvári Hungarológiai Központ folyóirata 
2004, XV. évfolyam 
Felelős szerkesztő:

Lizanec Péter -  a filológiai tudományok doktora, professzor 
Szerkesztőbizottság:

Belej Ljubomir -  a filológiai tudományok doktora 
Fábián Mirosziáva -  a filológiai tudományok doktora, professzor 
Horváth Katalin -  a filológiai tudományok kandidátusa, docens 
Mandrik Iván -  a történelmi tudományok doktora, professzor 
Meheia Iván -  a filológiai tudományok doktora, professzor 
Nimcsuk Vaszil -  a filológiai tudományok doktora, professzor,

Ukrajna Nemzeti Akadémiájának levelező tagja 
Szabados Iván -  a filológiai tudományok doktora, professzor 
Vinogradov Anatolij -  a filológiai tudományok doktora 

Címünk: Ukrajna, Kárpátalja 
88000 Ungvár, Vár u. 12., Telefon: 3-41-15



■



NYEL VT UDOMÁNY

МОВОЗНАВСТВО



Л и зан ец ь  П етро
(Ужгород)

Україністика в Європі і у світі на порозі XXI століття: 
завдання та перспективи

На цій поважній Міжнародній науковій конференції не будемо 
торкатися теми про роль і місце української мови в Україні, хоч це пи
тання і в наш час є дуже важливим, актуальним і водночас дивним, ад
же ж дехто запитає, як це розуміти, що у соборній Україні немає єдиної 
державної мови? На папері є, але насправді немає. Вирішення цього 
питання дуже чітко, вдало і науково обґрунтовано у монографії члена- 
кореспондента HAH України Ореста Ткаченка і стисло викладено у 9 
пунктах на шести сторінках у підрозділі „Чи можуть бути в Україні дві 
загальнодержавні мови?” Автор доходить висновку, що „Душею кож
ної держави є нація, в Україні -  українська...” [Ткаченко 269], а ми доб
ре знаємо, що необхідною умовою існування нації є її національна мо
ва, яка на Україні має посісти гідне місце, поступово завойовувати сер
ця населення України і в першу чергу серця киян, населення нашої 
столиці, з якого беремо приклад. Це поступовий процес і для нього 
зараз створені всі умови, тому ми переконані, що це буде!

У доповіді ми хотіли б зосередити увагу науковців, політиків і 
української інтелігенції в цілому на пропаганду і поширення милозвуч
ної української мови і україністики в цілому в Європі і на інших конти
нентах світу. Це дуже копітка робота, але якщо нею зайнятися серйоз
но і конкретно, то вона дасть великі результати і сприятиме чимшвид- 
шому усталенню української мови як державної на всій території Ук
раїни.

Україністику ми розглядаємо як міждисциплінарну науку, яка 
займається дослідженнями української мови, літератури, усної народ
ної творчості, історії, етнографії, культури та мистецтва українського 
народу на різних етапах його формування і розвитку за кордоном. Ук
раїністика, якщо ще не стала, то повинна стати міжнародною науковою
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дисципліною подібно до германістики, славістики (а в її межах русис
тики, богемістики), фінно-угристики (унґаристики), тюркології тощо.

Завданням україністики, на нашу думку, повинно бути всебічне 
вивчення та викладання за кордоном усіх сукупних дисциплін з цієї 
проблеми. Необхідно підтримувати і розвивати національні науки, які 
розкривають, підсумовують і аналізують наші знання про минуле і су
часне українського народу, його контактів з іншими народами, глибше 
вивчати і досліджувати матеріальну та духовну культуру українців, яка 
є самостійною складовою універсальної людської культури, маючи 
свій оригінальний відтінок, унікальну цінність, а тому розробка цих 
важливих питань становить загальнолюдський інтерес.

У і 989 році був прийнятий закон “Про мови в Українській РСР” 
і постало питання про надання українській мові статусу державної, 
введення її як обов’язкової навчальної дисципліни у національні шко
ли, її ввели, однак, ми не вважаємо, що із уведенням викладання ук
раїнської мови у національних школах це питання буде вирішено. Аж 
ніяк!

Тепер, коли ми вступили до XXI сторіччя і нового тисячоліття, 
доцільно було б озирнутися назад і проаналізувати, чи багато зроблено 
нами за останні 16 років у розвитку і пропаганді української мови, нау
ки, освіти та загалом культури серед національних меншин на Україні і 
за її межами? Гадаю, що відповідь буде однозначною -  безперечно, ні.

Починати цю роботу необхідно з підготовки висококваліфікова
них кадрів з представників національних меншин та науковців тієї чи 
іншої країни, які не належать до національних меншин, але добре воло
діють їх мовами і хочуть присвятити своє життя науковим досліджен
ням цієї проблеми. У цьому плані велику роль повинна відіграти вища 
школа, де паралельно з навчанням студентів зростає і наукова підго
товка викладачів. Ми глибоко переконані, що підготовка спеціаліста- 
україніста за межами України можлива тільки шляхом його навчання в 
університеті, де науковій роботі, на відміну від педінститутів, зверта
ється значно більша увага. Тільки тут може здійснюватися підготовка 
наукових кадрів через аспірантуру, тільки при університеті може бути 
створена спеціалізована вчена рада по захисту дисертаційних робіт чи 
підготовка науковців через PhD. Якщо університету вдасться протягом 
п’яти років підготувати в тій чи іншій країні хоча б одного-двох спе- 
ціалістів-україністів, то це вже великий результат. Якщо серйозний 
спеціаліст присвятить своє життя і фахові знання певній україністичній 
темі, то це більше значить, ніж велика кількість тих, які лише цікав
ляться подібними питаннями.
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Основними завданнями навчальних та наукових закладів з ук
раїністики є готувати висококваліфікованих спеціалістів-філологів, ет
нографів, фольклористів, істориків тощо як із числа молоді україн
ської національної меншини, так і корінного населення, що не нале
жить до національних меншин, проте володіє українською мовою, ці
кавиться проблемами україністики і хоче в майбутньому свої знання 
присвятити цій проблемі.

У країнах, де компактно проживає українська діаспора, потріб
но створити кафедри української філології чи кафедри україністики 
широкого профілю, основним завданням якої була б підготовка квалі
фікованих кадрів з представників української діаспори, які в свою чер
гу готували б викладачів з україністики для шкіл з українською мовою 
навчання.

Перші кроки будуть важкими, бо прийдеться укладати навчаль
ні програми з кількох дисциплін українського профілю, готувати конс
пекти лекцій, розробляти методичні посібники для практичних занять, 
розробляти тематику курсових, бакалаврських та дипломних робіт, ке
рувати цими роботами, відкрити згодом аспірантуру і готувати наукові 
кадри. Випускники цього відділення зможуть успішно працювати не 
тільки в україномовних школах, але й редакціях газет, що виходять 
українською мовою, в україномовних виданнях, засобах масової інфор
мації (радіо та телебачення), у різних туристичних фірмах тощо.

Завданням кафедри україністики була б також розробка і видан
ня підручників для шкіл з українською мовою навчання, підготовка 
двомовних словників та іншої навчально-методичної літератури.

Молодь, яка володіє у цих країнах українською мовою, складає 
вступні іспити на відділення україністики і зараховується на п’ятиріч
не навчання, а ті що не володіють українською мовою, але бажають от
римати спеціальність з україністики, приймаються на однорічне підго
товче відділення, щоб освоїти українську мову і поступити через рік на 
відділення україністики.

Бажано, щоб протягом п’яти років навчання студенти писали 
курсові, бакалаврську та дипломну роботи українською мовою. Сту
денти повинні виступати з доповідями на наукових гуртках з україніс
тики, студентських внутрівузівських та міжвузівських наукових конфе
ренціях. а також міжнародних наукових форумах. Наукова підготовка 
молоді з україністики є надзвичайно важливою, адже викладачі покли
кані підготувати і видати у своїх країнах цілий ряд дуже потрібних з 
україністики праць, як це зробили і ми в Інституті гунгарології з унта- 
ристики: Угорські народні казки [Lizanec, 1973], Угорські народні ба
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лади [Lizanec-Vaszócsik, 1974], Антологію угорськомовної художньої 
літератури [Lizanec, 1985]. укласти різні одномовні та двомовні слов
ники [Lizanec, 2001-2005], Словники угорських говірок Закарпаття 
[Lizanec-Horváíh, 2001-2005], Лінґмістичні атласи угорських говорів 
[Lizanec, 1992-2005], досліджувати міжмовні [Лизанець, 1970-1976] та 
міжлітературні контакти української мови та літератури з мовами і лі
тературами відповідних країн, укласти фразеологічний двомовний 
словник [Лавер-Зикань, 1985] та цілий ряд інших наукових праць.

Дещо відмінний підхід до викладання українознавчих дисцип
лін та дослідження питань україністики буде в тих країнах, де україн
ська діаспора компактно не проживає, але зараз на цьому питанні ми 
зупинятися не будемо.

Розробка наукових проблем з україністики ставить на порядок 
денний відкриття Центру (Інституту) україністики, основне завдання 
якого -  підтримувати і координувати у тій чи іншій країні наукову, пе
дагогічну і дослідницьку діяльність у галузі вивчення української мо
ви, літератури, історії, етнографії та культури, сприяти згуртуванню і 
співробітництву дослідників, викладачів та спеціалістів, які працюють 
у цих галузях наук у вузах, наукових установах, школах, видавництвах, 
редакціях газет і журналів як на території України, так і за кордоном, а 
також пожвавленню і всебічному дослідженню матеріальної і духовної 
культури української діаспори в її тісному взаємозв'язку з культурою 
основної нації цієї держави та її національними меншинами.

Центр україністики повинен фінансуватися Міністерством осві
ти тієї країни, де він створений за підтримки української держави. До 
наукової роботи необхідно широко залучати і студентів, організовува
ти міжнародні та міжвузівські наукові конференції. У нашому універ
ситеті Центр гунгарології фінансується Міністерством освіти і науки 
України, то чому, наприклад, не можна було б створити Центр украї
ністики в Угорщині, Канаді, США чи інших країнах з фінансуванням 
відповідних держав? Це, безперечно, можна зробити, але треба, щоб 
була настирливість з боку науковців та відповідних міністерств Украї
ни. Важливим є початок, а далі вже все піде своїм шляхом. Ці наукові 
Центри не тільки дадуть нового наукового імпульсу дослідженням 
важливих питань, але й зблизять науковців різних країн, про нас бу
дуть багато чути, читати, знати, а це значить -  нас сприйматимуть у 
світі, ми в цьому розумінні станемо світовою державою. Кращих шля
хів входження в Європу немає.

Наукові дослідження це тільки один бік справи, а публікація їх 
результатів -  інший. Тому дуже важливо приділяти цьому питанню ве
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ликої уваги, адже друкований орган на роки і сторіччя збереже наші 
знання про дослідження з україністики у світі. Друкований орган по
ширять серед шкіл, вузів, наукових закладів, бібліотек, його розішлють 
в інші країни і він слугуватиме найкращим документом для майбутніх 
поколінь.

Створивши друкований орган Центру україністики (наприклад, 
“Україністика", “Acta Ukrainistika” чи інша назва), необхідно розроби
ти його теоретичні засади і детальну наукову спрямованість. Бажано, 
щоб цей друкований орган видавався мовою тієї країни, де створений 
цей Центр, і таким чином, можна було б краще пропагувати досліджен
ня з україністики в цій країні. Окремі статті доцільно публікувати і сві
товими мовами поряд з українською та відповідними резюме.

Створення друкованого органу з україністики за кордоном і за
безпечення його функціонування як постійного видання дає набагато 
більший результат, ніж проведення важливих, цікавих заходів, бо пер
ший залишається на роки, а різні, навіть цікаві заходи скоро забу
ваються. Журнал є міцною зв'язуючою ланкою і фіксатором наукових 
відкриттів.

На базі Центру україністики за кордоном бажано було б створи
ти україномовні наукові товариств викладачів та студентів, що володі
ють і українською мовою. Метою цих товариств могло б бути, серед 
іншого, організація і проведення наукової роботи з метою розширення 
міжнародних наукових зв'язків між ученими України і науковцями тієї 
країни, де діє Центр україністики та науковцями інших країн. Вони 
займатимуться організацією та проведенням наукових конференцій, 
симпозіумів, нарад і наукових форумів. Крім того, члени товариств що
місяця проводитимуть засідання, де науковці -  члени Товариства чи за
прошені гості виступатимуть зі своїми доповідями (бажано україн
ською мовою), після чого за чашечкою кави проходитиме їх обгово
рення.

Було б дуже добре, якби україномовні наукові товариства за 
кордоном теж мали свій друкований орган, наприклад, “Вісник украї
номовного наукового товариства", в якому друкуватимуться виголоше
ні на його засіданнях наукові доповіді українською мовою з резюме 
іноземними мовами.

Ми б хотіли свої пропозиції підтвердити багаторічним досвідом 
і відповідними фактами, а саме: підготовкою кадрів з унгаристики в 
Ужгородському національному університеті з числа угорців, які ком
пактно проживають в Україні на території Закарпаття. В УжНУ у 1963 
році відкрили угорське відділення, у 1964 році -  кафедру угорської мо
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ви та літератури (зараз кафедра угорської філологи"). Перші кроки були 
важкими, але було бажання працювати. S це дало значні результати: на 
сьогодні тут створено цілу мереж) навчальних та наукових закладів: 
кафедру угорської філології, Інститут гунгарології, який має свій дру
кований орган „Acía Hungarica” (вийшло уже 15 номерів), аспірантуру, 
спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій з і 
спеціальності „фінно-угорські та самодійські мови. Угорська мова”, 
створені наукові товариства -  Закарпатське угорськомовне наукове то
вариство викладачів, до якого увійшли кандидати і доктори наук, що 
володіють угорською мовою, Закарпатське угорсько мовне наукове то
вариство студентів та молодих дослідників. Ці товариства теж мають 
свій науковий друкований орган „Вісник”, 5 номерів якого теж побачи
ли світ. Опубліковано понад 100 монографій та окремих видань і 
близько 1000 наукових статей.

Такий хід і розвиток могла б мати і україністика, в сусідніх з 
Україною країн та інших країнах, де компактно проживає українська
діаспора (див. Таблицю).

Підсумовуючи сказане, хочу відзначити, що робота по створен
ню україномовних навчальних та наукових закладів за кордоном є ду
же важкою, копіткою, але в той же час благородною справою. Своєю 
доповіддю ми прагнули поділитися своїм досвідом створення кафедр, 
відділень. Центрів (Інститутів) національних меншин, в тому числі і 
для українців, що проживають за кордоном та української діаспори.

Успішне вирішення вищевказаних завдань і проблем сприятиме 
піднесенню ролі української мови зміцненню її авторитету на світовій 
арені та посиленню її впливу на задоволення нагальних потреб міжна
родної спільноти.

Ми переконані, що при цілеспрямованій роботі науковців і ос
віту українська мова та суміжні дисципліни (література, усна народна 
творчість, історія, етнографія та українська культура взагалі) прокла
дуть собі дорогу до народів інших країн, до сердець багатомільйонної 
аудиторії за кордоном і принесуть нашій державі, на наше глибоке пе
реконання, значно більший авторитет у світі, ніж економіка і політика 
разом узяті. Виконавши це завдання, підготувавши спеціалістів- 
україністів у різних країнах світу, ми будемо мати чимало друзів, про
пагандистів нашої милозвучної мови, літератури, розмаїтої культури і 
важкої, але справедливої історії, тоді і у нас на Україні по-іншому ста
витимуться до рідної мови. Отже, роль вищої освіти та науки у підго
товці кадрів з україністики за кордоном має вирішальне загальнодер
жавне значення.
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Lizanets Petro
Ukrainian studies in Europe and the world at the threshold 

of the XXI st. century: tasks and perspectives 
Summary

The present article deals with the Ukrainian language abroad, its problems and 
perspectives. Much attention is paid to the tasks of the Ukrainian language learning and 
teaching, its place among other world languages, its role in the lives of both Ukrainians 
living in Ukraine and those who live abroad. On the example of the Hungaroiogical centre 
functioning in Uzhhorod, it is suggested to create the similar one but based on the 
Ukrainian language and literature investigations abroad.
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(Ungvár)

Orosz-ukrán elemek a kárpátaljai magyar 
diákifjúság nyelvhasználatában

Az ifjúsági nyelvnek nevezett nyelvváltozat nem véletlenül kapta jel
zőjét. Nyelvhasználatára jellemzők a neologizmusok, az argotika. illetőleg 
szleng szavak, a szókölcsönzések. A nyelvhasználat az életkor szerint lép
csőzetesen alakul, a beszélők fokozatosan módosítják beszédszokásaikat, 
ahogy haladnak előre a korban, s ez valamennyi nemzedék életében ismétlő
dik. A fiatalok nyelvhasználatáról szólva több kutató úgy véli, hogy „ez a 
fiataloknak a helyi (vernakuláris) szubkultúrában való aktív részvételével, 
illetőleg azzal a társadalmi-lélektani tényezővel függ össze, hogy hajlanak a 
megszokottal, az általánossal való szembeállásra, illetőleg egyediségre, 
másra törekszenek nyelvi tekintetben is (normaellenesség). A fiatalok köré
ben az egyívású s egyenrangú csoport hatása minden más hatást megelőz, 
így a barátok, haverok nyelvi hatása is nagyobb, mint például a szülőké 
vagy az iskoláé (csoporton belüli hatás, galerieffektus)’' [4, 96].

Az alábbiakban arról a kutatásról szeretnénk beszámolni, amelyet az 
Ungvári Nemzeti Egyetemen tanuló kárpátaljai magyar hallgatók körében 
végeztünk passzív módszerrel. Hasonló vizsgálatok folytak az ukrán diákság 
[10], a kárpátaljai magyar fiatalok [8], szlovákiai ifjúság [5] körében is.

A kárpátaljai diákság -  mint a lakosság idősebb nemzedékei -  na
gyon sok kölcsönszót használ: a közel 600 lexéma közül az eddigi gyűjté
sünk alapján mintegy 160 —, azaz több mint 1/4-e — orosz, illetve ukrán ere
detű szó. Nagy részük benne van a Lizanec-atlaszban (6), illetőleg A kárpát
aljai magyar nyelvjárások szótárában (7) és egyéb kiadványokban ( 1, 2, 3. 8, 
10). Tematikailag ezek felölelik az élet minden területét. Például: táplálko
zással kapcsolatos szavak: hűljön, bulocska, hulka, buhánka, csáj, csaja, 
grecska, holupci, kotleta, minerálka, nafta, poncsik, poncsiki, skvárka, sze- 
mocska, szil 'atka, szirniki, szír, szók, szosziszki, szia gram, vafli, zakuszka, 
zsárena kártoska stb. ; használati tárgyak: bánka, batri, baterejka, hint, blok- 
not, butilka, csájnyik, dzsinszi, fortocska, gr i lka, hálát, kepka, kapison, kro- 
szi, kroszovki, klán, klijonka, kurtka, márli, szkovorotka, májka, roszkladus- 
ka, slipi-slopi, slopec, s l ’opi, s l’opka, sorti, szpicski, tápki, tápocska stb.; 
közlekedési eszközök: elektricska, pázik, tácska, tázik, marsutka, mikrobusz.
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Az alábbiakban csak azokkal foglalkozunk, amelyek főleg a diákifjúság 
nyelvhasználatára jellemzőek. A jelentés és az eredeti szóalak pontosítására 
ukrán (9) és orosz (11) értelmező szótárokat használtunk fel.

I. az oktatással kapcsolatos kölcsönszók: avtomat (argó or. авто
мат 'automatikus beírás az indexbe’), bomba (argó or. бомба 'vizsgán 
használt tiltott segédeszköz'), egzámen (or. экзамен 'vizsga'), gramota (or. 
грамота 'oklevél'), gruppá (or. группа ’egyetemi csoport’), iszpit (ukr. Ic- 
num ‘vizsga’), kursz (or. курс 1.'évfolyam' 2. ’előadássorozat egy tantárgy
ból’), konszpekt (or. конспект 'jegyzet'), kurszova (ukr. курсива 'évfo
lyamdolgozat'), nákáz (ukr. наказ ’írásbeli parancs’), pápka (or. папка 
’irattartó’), pára (or. napa ’2x45 perces egyetemi óra’), plán (or. план 
’munkaterv’), prikáz (or. приказ ’írásbeli parancs’), propuszk (or. пропуск 
’belépő’), proverka (or. проверка 'létszámellenőrzés’), spargalka (biz. or. 
шпаргалка 'puska’), szdácsa (or. сдача 'vizsgázás'), szmena (or. смена 
’váltás’), szpiszok (or. список ’névsor’), szprávka (or. справка ’igazolás’), 
sztipi, sztipengyija (or. стипендия ’ösztöndíj’), udosztoverenyije (or. удос
товерение ’igazolvány’), ukáz (or. указ ’parancs’), zacsot (or. зачет ‘beí
rás’), zacsoíka (or. зачетка ’indexkönyv’), zajava (or. заяви ’kérvény’), 
zapiszka (or. записка ’feljegyzés’), zsurnál (or. журнал ’napló’); 2. 
intézmények, hivatalok: avgyitórija (or. авдитория ’előadóterem’), biblioté
ka (or. библиотека ‘könyvtár’), büfét (or. буфет ’büfé’), buhalterija (or. 
бухгалтерия ’könyvelőség'), dékánéit (or. деканат 'dékáni hivatal'), dé
zsái'ka (or. дежурка 'az ügyeletes szobája’), jidálnya (ukr. ïдальня ’étkez
de’), kancell ária (or. канцелярия ’iktató’), kontóra (or. контора ’iroda’), 
koridor (or. коридор 'folyosó’), korpusz (or. корпус ’épüpetszárny'), kuril- 
ka (argó or. курилка ’dohányzó’), májszternya (ukr. майстерня 'műhely’), 
medpunkt (or. медицинский пункт 'rendelő'), obcsi, obsi, obscsezsit. ob- 
csáha. obsezsit (or. общежитие ’diákszálló’), prijomna (or. приемная ’fo
gadó'), rektorát (or. ректорат 'rektori hivatal'), sztudkom (or. студенчес
кий комитет ’diákbizottság’), sztolova (ukr. cmo.ioea’étkezde’); 3. foglal
kozások: dezsurnyik (or. дежурник ’ügyeletes’), fizruk  (or. физический 
руководитель 'testnevelő tanár’), komendant (or. комендант ’a diákszálló 
vezetője’), laborántka (or. лаборантка ’laboráns ’), milipista (or. мили
ционер argó 'mílicista* mulatságos neve), nacsalnyik (or. начальник ’fő
nök'), siska (argó or. шишка 'főnök'), ohrana (or. охрана ’őrző-védő szol
gálat’), szekretárka (or. секретарка ‘titkárnő’), sztároszta (or. староста 
'diákvezető az évfolyamon’); 4. karok megnevezése: ekonomicsnij (ukr. 
eKOHouÍ4/tuíi  ‘közgazdasági kar’), filfák  (or. филологический факультет 
'filológiai kar’), fizmát. (or. физико-математический 'fizika—matematikai 
kar’; korábban egy kar volt), himfák (or. химический факультет 'vegyi

15



kar’), injáz (or. факультет z/ностранного языка, ’idegen nyelvek kara" ré
gebben így nevezték a mai román—germán filológiai kart), iszífák (or. 
исторический факультет 'történelmi kar’), jurfák  (or. юридический фа
культет ’ jogi kar’), medfák (or. „медицинский факультет ’orvosi kar’); 5. 
nemek megnevezése: bába, bábá, bábi, bábka, bábuska (az or. бабушка 
’nagymama’ becézett alakjai; lányok említő neve is), csuvák (argó or. чувак 
’fiú’), csuviha (argó or. чувиха ’lány’), VáVká, (argó or. лялька ’lány’), 
(argó or. баба ’lány’), iyolká (argó or. тёлка ’lány’), pácán (or. пацан 
’fiú’); 6. tevékenység: dezsurál (or. дежурить ’ügyeleteskedik'), kácsál 
(argó or. качать ’szivat’), naftázik (or. нафта ’olaj' képzett argó 'iszik’), 
remonta! (or. ремонтировать ’javít’), szutkázik (az or. сушка ’24 óra" 
jelentésű szóból); 7. szórakozás, szenvedély: grisa (az or. гроша 'pénz’ 
mulatságos ferdítése), kávéén (or. КВН — ’vidámak és leleményesek klubja 
nevű csapatok vetélkedője’), vecser, vecserinka (or. вечер, вечеринка ’est, 
valamilyen rendezvény’), íuszovka (argó or. тусовка ’baráti kör’); 8. embe
ri jellemvonások: buharik (argó or. бухрик ’rendszeresen iszogató’), pijáni- 
ca (argó or. пянгщя ’rendszeresen iszogató’), krutoj (argó or. крутой ’va- 
gánykodó ’). szkupij (or, скупый ’fösvény ’), tumán (argó туман ’buta’), 
öblöm (argó or. облом ’szégyen’); 9: egyéb: bidon (argó or. бидон ’lányok 
alakjára vonatkoztatva: olyan, mint a bődön’), bocska (argó or. бочка 'lá
nyok alakjára vonatkoztatva: olyan, mint a hordó’), grip (or. грип influen
za’). gyidu. gyigyi (or. дедушка 'nagyapa' becézett alakjai), stukutura (ar
gó or. штукатура 'smink a lányok arcán’); 10. ösztöndíj: szpipi. sztipen- 
gyiju (or. стипендия ’ösztöndíj’); 11. közlekedési eszközök: tácska (argó 
or. тачка ’taxi, jármű’), tázik (argó or. тазик ’autóbusz’), marsutka (az or. 
маршрутка argó маршутка 'minibusz' vicces neve); 12. töltelékszó: vopse 
(or. вообще 'általában').

Az orosz és ukrán nyelv különböző rétegeiből kölcsönözték a iexé- 
mákat: például az irodalmi nyelvből: konszpekt,pára.prikáz,propuszk, szo- 
sziszki: argotikus elemeket is használnak: nafta, obcsáha, siska, tázik, tács
ka; a népnyelvből származik a vecser, vecserinka. A kölcsönszók nagy há
nyada főnév, jóval kevesebb a melléknév és az ige (ez utóbbiak az -ál, -ol, - 
zik képzővel), viszonyszók és mondatszók nincsenek a gyűjteményben, a 
vopse töltelékszó. Sajnos a fiatalok — fiúk-lányok egyaránt — egyéb olyan 
orosz eredetű durva tölteiékszót is használnak, amelyet a nyomdafesték nem 
tűr. Egyes kölcsönszók több alakban használatosak: ezeket az alakváltozato
kat az eredeti nyelvből vették át: bábi, bába, bábuska. bábka, obcsi, obsi, 
obscsezsit, obcsáha, obsezsit, szpipi, sztipengyija, vecser, vecserinka. Az 
egyetemi karok megnevezésére jellemző a szószerkezetekből alakult rövidí
tések használata. Egy kivételével mind orosz eredetű, csak az ekonomicsnij
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ukrán, valószínűleg azért, mert ez a kar jóval később alakult, mint a többi. 
Archaizmus az injáz és a fizmat. Arra is van példa, hogy mindkét nyelvből 
átvették és használják a lexámákat. Ilyen az ’étkezde' jelentésű sztolova és 
jidúlnya szót.
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Борбель Ед1т
Роешсыа та украшсыа елементи у мовленш 

угорських студенте Закарпаття 
Резюме

У мовленш угорських студента Закарпатья багато запозичених лексем з ро- 
сшсько!' та украшських мов. С серед них слова з лНературно! мови, менше жарг oiii î- 
míb. Семантичний anajiin дозволяе вид1лити юлька труп лексики за ïx мотивац1ею. 
Можна видшиги профестйне ядро i загальнопобутовий шар. До профес1йното входять 
слова, нов’язан1 1з студентським побутом. Загальнопобутовий шар складаеться Í3 назв 
предмета, явищ, дш та побуту.
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Бу д н ік о в а  Л еся
(Ужгород)

Префіксальне словотворення назв осіб у словацькій 
та українській мовах

Назви осіб е вагомою частиною лексики усіх слов’янських мов. 
Утворюються такі назви різними способами: суфіксальним, префік
сальним, префіксально-суфіксальним, синтаксико-морфологічним та 
ін. Найбільше назв осіб утворено суфіксальним способом, але якийсь 
відсоток припадає і на префіксальне творення. Префіксальне словотво
рення назв осіб було об’єктом дослідження як словацьких (Я. Горець- 
кого [8], Ю. Фурдіка [7]), так і українських (Л. Л. Гумецької [4], В.С. Ільї- 
на [5], К. Г. Городенська [3]) дослідників. Однак у зіставному аспекгі пре
фіксальне словотворення назв осіб мало привертало увагу дослідників.

У нашій статті, яка є продовженням низки досліджень творення 
назв осіб у словацькій та українській мовах, розглянемо у зіставному 
аспекті префіксальне словотворення атрибутивних та агснтивних назв 
осіб чоловічого роду у словацькій та українській мовах. Завданням є 
описати та показати продуктивність та валентність префіксального 
словотворення назв осіб у словацькій та українській мовах.

За допомогою префіксів за матеріалами “Vel’kého slovensko-rus- 
kého slovníka*1 [9] у словацькій мові утворено понад 70 атрибутивних та 
агентив них назв осіб, що становить 0,4 % усіх назв. В українській мові 
за даними “Великого словника сучасної української мови” [1] префік
сами утворено близько 60 агентивних та атрибутивних назв осіб. Для 
творення таких назв осіб використано 10 слов’янських та 8 іншомов
них префіксів. У цьому дослідженні розглянемо творення назв осіб 
тільки префіксами слов'янського походження. Розглянемо їх по поряд
ку у спадній продуктивності.

Назви з префіксом pod-
За допомогою префікса pod- у словацькій мові утворюються 

здебільшого агентивні назви осіб. В українській мові ньому префіксу 
відповідає префікс під-, який слугує для творення як агентивних, так і 
атрибутивних назв осіб.
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У словацькій мові є 13 агентивних назв осіб, утворених за допо
могою префікса pod-. Цей префікс приєднується до суфіксальних імен
ників. Подібно назви осіб утворюються і в українській мові, де зафік
совано 7 агентивних та 2 атрибутивні назви.

У словацьких агентивних назвах осіб, утворених префіксом 
pod- виділяється декілька груп назв осіб за способом або видом діяль
ності. За допомогою цього префікса утворюються агентивні назви осіб 
із значенням "помічник когось" (podkastelán, podnotár, podstarosta, pod- 
richtár). В українській мові також наявні подібні агентивні назви осіб 
(підмайстер, підпекар, підписар, підштурман). Окрім того, наявна і ат
рибутивна назва із префіксом під—  підбрехач — "той, хто допомагає 
брехати" [1].

У словацькій мові префікс pod- слугує для творення і назв 
військових звань (poddőstojník, podplukovník, podporucík). В українській 
мові є назви осіб типу підполковник, підпоручик.

Префікс pod- утворює і назви осіб у значенні "молодший, дріб
ний чиновник" (poddozorca, podtajomník, podúradník). В українській мо
ві теж наявні подібні назви осіб, але в значно меншій кількості (підлі
кар, підскарбій).

У словацькій мові із префіксом pod- наявні також агентивні 
назви осіб у значенні "заступник когось" (podpredseda, podzupan).

На відміну від словацької, в українській мові за допомогою пре
фікса під- утворюються і атрибутивні назви осіб (підбрехач, підпарубок).

Назви з префіксом пе-
За допомогою префікса ne- і у словацькій, і в українській мовах 

утворюються атрибутивні та агентивні назви осіб.
У словацькій мові зафіксовано 8 атрибутивних та 4 агентивних 

назв осіб, утворених за допомогою префікса ne-, які поєднуються як з 
матеріально вираженою, так і з нульовою суфіксацією. В українській 
мові засвідчено 10 атрибутивних назв осіб із цим префіксом.

Атрибутивні назви осіб з префіксом ne- у словацькій мові ха
рактеризують особу за її внутрішніми якостями, як негативними (песіо- 
vek, neodborník, nepodarok, netvor, neverec, nevlastenec), так і позитив
ними (nefajciar. nepijan). В українській мові також наявні подібні назви 
осіб (недруг, незнайко, некурець, нелюб, нелюд, непрофесіонал).

Агентивні ж назви осіб словацької мови позначають особу за 
характером її діяльності (neclen, nerobotnik, nevodic. nevojak). В україн
ській мові є назви осіб типу неплатник.

Назви з префіксом pred-
За допомогою префікса pred- у словацькій мові утворюються
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здебільшого агентивні назви осіб. В українській мові назв осіб, утво
рених цим префіксом, не виявлено.

У словацькій мові зафіксовано 4 агентивні назви, утворені за 
допомогою цього префікса, які позначають особу за видом або спосо
бом її діяльності, де префікс приєднується до іменників, які уже міс
тять один суфікс (predhistorik, predrecník, predspevák, predlanecník).

Назви з префіксом nad-
За допомогою префікса nad- у словацькій мові утворюються 

агентивні та атрибутивні назви осіб, в українській -  лише атрибутивні.
У словацькій мові префіксом nad- утворено 3 агентивні та 1 ат

рибутивна назва осіб, а в українській -  3 атрибутивні назви.
Префікс nad- у словацькій мові слугує для творення військових 

звань (nadporucík, nadpráporcík) та назв осіб за посадою (nadlesník) і 
приєднується до іменників з експліцитним суфіксом.

За допомогою цього префікса в словацькій мові утворена одна 
атрибутивна назва nadclovek. В українській мові виявлено такі назви 
осіб, як надлюдина, надреволюціонер, надстроковик [1].

Назви з префіксом proti-
За допомогою префікса proti- у словацькій мові утворюються 

агентивні та атрибутивні назви осіб. В українській мові назв осіб із 
префіксом проти- не виявлено.

У словацькій мові наявні 3 атрибутивні та 1 агентивна назви 
осіб, утворені цим префіксом. Це такі назви осіб, як protichodec, protih- 
rác, protikandidát, protipápez.

Назви з префіксом sú-
За допомогою префікса sú- у словацькій мові утворюються зде

більшого атрибутивні назви осіб. В українській мові також за допомо
гою цього префікса утворюються переважно атрибутивні назви осіб.

У словацькій мові знаходимо 3 атрибутивні назви, утворені пре
фіксом sú-. Це назви, які позначають осіб за характером їх поведінки 
(súbezec, súdruh, súverec) і приєднуються до іменників з матеріально 
вираженою суфіксацією або з нульовою. В українській мові наявні такі 
назви осіб, як сумісник, супротивник, супряжник.

Назви з префіксом рга-
За допомогою префікса рга- і у словацькій, і в українській мо

вах утворюються атрибутивні назви осіб та назви родичів.
Як засвідчує Л. Л. Гумецька, префікс пра- являє собою залишок 

приіменного слова, що не розвинувся у прийменник [4, 106]. За слова
ми Н. П. Миронюк, уже найдавніші пам’ятки давньоруської мови фік
сують утворення із префіксом пра-. Як зазначає дослідниця, іменники
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із цим префіксом позначають далекий ступінь спорідненості, напри
клад, прабаба, прабатько, правнук, прадід, прамати, праотець, праро
дич, пращур [б, 39-41].

Однак у словацькій мові знаходимо декілька назв осіб із атрибу
тивним значенням, утворених за допомогою цього префікса (praclovek, 
praobyvatel’). В українській мові наявні назви осіб типу правиборець, 
прародич [2].

Назви з префіксом ра-
За допомогою префікса ра- у словацькій мові утворюються ат

рибутивні назви осіб. В українській мові за допомогою цього префікса 
утворюються назви спорідненості: пасербиця, пасерб, пасинок.

У словацькій мові знаходимо 2 атрибутивні назви осіб, утворені 
префіксом ра-. Це назви, які позначають особу за її внутрішніми 
якостями, здебільшого негативними (paumelec, pavedec). В українській 
мові, як зазначає В. С. Ільїн. префіс па- слугує на позначення неповно
го вияву означуваного коренем чи початковою основою слова (пару
бок) [5, 14]. В українській мові значенню словацьких назв осіб з пре
фіксом ра- відповідають назви осіб із запозиченим префіксом псевдо- 
(псевдохудожник, псевдонауковець) [1].

Назви з префіксом od-
За допомогою префікса od- у словацькій мові утворюються ат

рибутивні назви осіб. В українській мові цьому префіксу відповідає 
префікс від-.

У словацькій мові знаходимо 1 атрибутивну назву особи, утво
рену префіксом od-. Це назва, яка характеризує особу за її внутрішніми 
негативними якостями (odl’ud). В українській мові наявні такі атрибу
тивні назви осіб, як відлюдник, відлюдок, утворені префіксально-суфік
сальним способом.

На відміну від словацької, в українській мові атрибутивні назви 
осіб утворюються за допомогою префіксів без- (безвірник, бездолець, 
безщасник), недо- (недобиток, недолюдина, недоук, недоумок), на- (на
хлібник). В. С. Ільїн указує на назви осіб, утворені префіксом по- (по
братим, поплічник), при- (прибічник, прихвостень) [5, 14]. Однак, як 
бачимо, майже кожний із наведених тут прикладів є або префіксально- 
суфіксальним, або звичайним префіксальним дериватом, що постав на 
базі вже похідної основи.

Отже, у словацькій мові атрибутивні та агентивні назви осіб 
утворюються за допомогою 10 префіксів слов'янського походження. 
Серед агентивних назв осіб найпродуктивнішими є префікси pod-, nad-, 
серед атрибутивних -  ne-, pred-. В українській мові найпродуктивніши
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ми префіксами виявилися під-, не-, недо-. Специфічними префіксами 
словацької мови є префікси pred-, proti-, sú-, ра-, української мови -  
без-, недо-, при-, на-. В українській мові атрибутивні назви осіб ут
ворюються також префіксально-суфіксальним способом, наприклад, 
відлюдник, відлюдько. У словацькій мові агентивних чи атрибутивних назв 
осіб, утворених префіксально-суфіксальним способом, не виявлено.
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Les ja Budnikova
Prefix word-forinaíion of names of persons in the Slovak and 

Ukrainian languages 
Sumniary

Prefix formation of nomina attributiva and nomina agentis of persons in the 
Slovak ianguage in comparison with corresponding names in Ukrainian is considered in the 
article. Mechanism of forming of these names, productivity and valency of the prefixes of 
Slavonic origin in both languages is determined.
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Kovács András
(Budapest, ELTE, PhD-hallgató)

Som családnevei

Ma már aligha szorul külön bizonyításra az élő személynevek gyűj
tésének és tanulmányozásának fontossága. A személynévállományról, fejlő
désük törvényszerűségeiről csak részletes gyűjtés során alkothatunk képet. 
A korábbiakban már bemutattam Som kereszt- és ragadványneveit, a teljes
ségre való törekvés szellemében most családneveit veszem vizsgálat alá.

Som (korábban Деренковец, ma Шом) magyar település a Bereg
szászi járásban, Beregszásztól 22 km-re északnyugatra. Lakosainak száma 
közel I 100 fő. A falu neve a som növénynévből eredeztethető [9, 198J. A 
nagy múltú község lakossága túlnyomórészt református vallású, anyaköny
vét 1763-tól vezetik. Az ősi a Lónyai családon kívül a Bernáth, Bay és Bár- 
czy családok is rendelkeztek itt földterületekkel. A helyiek földművelés és 
állattenyésztés mellett a vasútnál, beregszászi vállalatoknál, ill. Magyaror
szágon dolgoznak. (Részletesebben lásd Lehoczky Tivadar [13, 655] és Boí- 
lik— Dupka [2, 62—64] munkáiban.)

Már magában a családnév meghatározásban benne van a kötődés, az 
összetartozás, az egy közösséghez való tartozás. A családnév vagy vezeték
név az egy családhoz tartozók közös neve szemben az egyéni személynév
vel. Apajogú társadalomban az apa, anyajogúban az anya neve öröklődik. 
Nálunk és Európában köztudottan az apa neve a mérvadó [10, 4].

A családnevek gyűjtésekor szinkrón módszert alkalmaztam. Szülőfa
lum élő névanyagát -  a keresztnevekhez hasonlóan [12] -  egyházi anya
könyvek és egyéb (orvosi, iskolai) nyilvántartók alapján vizsgáltam 1942— 
2002 között. Azért volt indokolt a világi nyilvántartókkal való összevetés, 
mert az anyakönyvekben szereplő nevek nem tükrözhették a falu teljes név
anyagát. Az ily módon összeállított adattárból (az adattárat terjedelmi okok 
miatt itt nem közlöm) a két névjegyzék apróbb eltérése volt megfigyelhető. 
A református egyházi anyakönyvek egyes neveinél különböző kezdőbetűket 
találtam, melyek a hivatalos formából hiányoztak (F. Küdöböcz Endre, H. 
Nagy Imre). A hivatalos formából való hiányuk arra enged következtetni, 
hogy ezeket a kezdőbetűket csak helyi megkülönböztetésre, a jegyző, a ma
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ga könnyebb eligazítása céljából használta. Például az 1953-ban megkeresz
telt Simon Zoltán vezetékneve mellett zárójelben a Juhász név szerepel. Az 
első gondolatom maga a foglalkozásnévvel való elkülönítés volt. Valóság
ban viszont itt az anya leánykori neve olvasható (ez természetesen nem zárja 
ki a név foglalkozásra utaló eredetét). Hajdú Mihály az ilyen típusú neveket 
a kettős családneveknél tárgyalja, melyek akkor alakulnak ki, amikor egy 
közösségen belül több azonos nevű ember él. Sok esetben csak a kezdőbetű 
marad fenn: V Kovács. T. Kovács [5. 35-43]. Sajnálatos, hogy a falu hivata
los (esetünkben ukrán) névanyagából ezen jellegzetes és ősi szignók, meg
különböztető jelek/nevek hiányoznak.

Azonos névre is találtam példát a községben, közülük egyet emelnék 
ki. 1981-ben két Ködöböcz Tibor nevet anyakönyveztek. Ilyen esetekben a 
megkülönböztetés -  főleg az iskolás évek alatt -  az apa nevével történik. 
Jelen helyzetben érdekes módon az apa és anya neve is megegyezik, viszont 
a név előtt egyik nyilvántartóban sincs semmiféle jelzőül szolgáló elem 
vagy megkülönböztető jel. A közösségen belüli érintkezésben mindez ra
gadványnevek használatával oldódik meg (Kormos vagy Filler Ködöböcz és 
Badar Ködöböcz). Az önálló betűjeiíeí való családnév-megkülönböztetés a 
faluban csak a 60-as évekig volt használatban elsősorban a leggyakoribb ve
zetékneveknél.

A családnevek gyakorisági vizsgálata
Az 1942—2002-ig terjedő időszakban 147-féle anyakönyvezett csa

ládnevet gyűjtöttem, melyet 1 154 újszülött viselt. Átlagban tehát egy névre 
8 személy jutott. Nézzük a 15 leggyakoribb nevet, zárójelben terheltségi 
mutatójukat: Ködöböcz (122), Nagy (100), Baksa (67), Barta (58). Deme 
(52). Simon (47), Tóth (43), Barkaszi (35), Kódus (31), Fejes (24), Kovács 
(23), Farkas (21), Szabó (21), Horváth (19), Kelemen (18), összesen 681 
személy, mely a névanyag közel 60%-át teszi ki. Az itt szereplő nevek a fa
lu legmegterheltebb és legjellemzőbb nevei. Ez utóbbit például az is alátá
masztja, hogy a Ködöböcz név hallatán legtöbb esetben Somra asszociálnak.

Az alábbiakban közlöm a legelterjedtebb Öt név eredetének magya
rázatát. A gyakorisági vizsgálatban első helyen szereplő Ködöböcz név 60 
év alatt 122 alkalommal lett feljegyezve, és hét év kivételével az egész idő
szakban képviselve volt. Mizser Lajos szerint kun-besenyő alapszava a küt- 
'óv. őriz (állatot)' ehhez járul a tagadó aoristos Sg. 3. személyi! -bes (mes) 
alakja. Az eredeti alak Kütemes lehetett. A Nagykunságban ma is élő név. 
[14, 306]. (Az osztályozásnál, bár idegen eredetű, de Mizserhez hasonlóan 
én is a világi személynevekhez sorolom.)

A hátralévő négy név esetében Kálmán Béla A nevek világa című 
könyvét veszem alapul. A második legtöbbször előforduló név a Nagy
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(100). A testalkatra, testi tulajdonságra vonatkozó név jelenthet nagyobb ter
metűt, idősebbet vagy gazdagabbat [6, 43]. Egy zárójeles megjegyzés e név
típus községbeli gyakoriságának magyarázataként. Idősebbek visszaemléke
zése szerint a somiak mindig is magas, sudár termetűek voltak. Sokszor, ha 
ismeretlenül jelentek meg egy-egy szomszédos község szórakozóhelyén (ak
kor még a bálban), a helyiek termetükből ítélve, ránézőleg meg tudták álla
pítani. hogy leendő vendégeik nagy valószínűség szerint Somból érkeztek.

A harmadik leggyakoribb név a Baksa (61). Kialakulásának magya
rázata a valószínűleg egyszerű apanévből keletkezett vezetéknév: Bak, Ba
ka, Bakó, Bakos, Bakóc, Baksa. Ugyanez a kialakulási mód jellemző a Bar
ia. valamint a Deme stb. nevekre is [6, 76].

A Barta (58) vezetéknév lehetett egy viszonylag hosszú név, melyet 
két szótagra csonkítottak. Berta ~ Barta ~ Bertái ~ Bartal (Bertalan rég. 
Bartalan) [6, 17; 63; 76].

A Deme családnév, mely az anyakönyvben 52-szer fordul elő, a De
me-  Döme (Demeter) keresztnévből alakult [6, 17; 63].

Kálmán Béla szól a régies írású vezetéknevekről is. Kiemeli az v-os, 
-fi szóbelseji és szóvégi -h stb. alakokat, melyek egykor nemesi származásra 
utalhattak (egyértelműen ez természetesen nem mutatható ki) [6, 88]. Som
ban a következő típusokkal találkoztam: Jedlinszky, Sárinszky, Istvánfy; 
Bartha, Tóth, Horváth stb.

A családnevek jelentéstani vizsgálata
A családnevek jelentéstani csoportosítása sokat vitatott alapkérdése a 

nevek elemzésének és különösen a szinkrón vizsgálatok esetében okoz gon
dot. Az osztályozásnál voltak nevek, amelyek más csoportokba, vagy egy
szerre több csoportba is beilleszthetők. Ezt Virág Gábor azzal magyarázza, 
hogy a névadásra számtalan történelmi, gazdasági, lélektani mozzanat volt 
hatással [15, 54]. Az ilyen neveket az osztályozás során zárójelben közlöm. 
Som névanyagának feldolgozásakor elsősorban B. Gergely Piroska [1], Haj
dú Mihály [4], Kázmér Miklós [8], Kniezsa István [10, 11] és Mizser Lajos 
[14] munkáit vettem alapul.

Személynévi alapszavú családnevek
Az alapszó régi magyar személynév: B. Gergely Piroska szerint vi

szonylag ritkán előforduló típus. A következő nevek sorolhatók ide: Bakos, 
(Farkas), Csele.

Az alapszó egyházi keresztnév vagy annak alakulata. A család
nevek egyik legnépesebb típusát a keresztnévi alapszavú nevek alkotják. 
Kialakulásuk az apanévvel való megkülönböztetéssel függ össze. Az apa
névből lett családnevek legnagyobb része a XIII—XVI. század idején diva
tos keresztnevekből alakult: Antal, Baraté, Danku (Dankó-Dániel), Dávid,
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Deme, Demeter, Demjén, Ferenci, Gál, Istvánfi, Izsák, Jakab, Kelemen, 
Koszta (Kosta), Kóla, László, Lőrinc, Magúra (Mag(ura)dolna ’Magdolna 
ura’), Márkus, Orbán, Péter, Rázsó (Rásmán), Simon, Tangel (Dániel), Tá
tik (Bertot-Bertold). Az alapszó világi keresztnév: Badó (Bőd), (Baksa), 
Buda, Ködöböcz, Lénárt (Lénárd-Leonhart ’erős, mint az oroszlán), 
Nyeste, Orgován.

Az alapszó becézőnév: Balta, Barta, Bence, Benkő, Dankai, Dankó, 
Kati, Miskó.

Hely- és településnévi alapszava családnevek
Az alapszó településnév. Ezt a típust tekinthetjük a legősibbnek. 

Szinte minden helységnévből alakulhatott családnév [7]. A falvak nevei 
csak közvetlen környezetükben voltak ismeretesek, s gyakoriságuk kisebb 
népmozgást, más faluból való házasodási szokást jelenthet. A távolabbi vi
dékekről érkezettek főleg város-, megye- vagy tájneveket kaptak. Az ilyen 
jellegű vezetéknevek a nemességnél általában a birtokot jelölték: Barkaszi, 
Beregszászi, Berényi, Biri, Csatári, Dubai, Gerzsenyi, Gönczi, Huszti, Jenei, 
Kárpáti, Kóródi, Kőszegi, Makai, Novák, Ombódi, Palinszki, Pallagi, Ráko- 
sinec (Rákos), Sárinszky, Sárközi, Szanyi, Szatmári, Szentléleki, Szilágyi, 
Szucsák, Tari, Telegdi, Udvarhelyi, Várady.

A helység valamely részén lakó: Végső, Róják.
Köznévi alapszava családnevek

Az alapszó nép- vagy néprésznév. A népnévből keletkezett család
nevek utalhatnak szülőföldre, korábbi lakhelyre, kereskedelmi kapcsolatok
ra, de lehettek ragadványnevek is: Horváth, Kun, Német, Olasz, Orosz. Tóth, 
Voloscsuk.

Az alapszó mesterséget, foglalkozást jelölő köznév. Az azonos ke
resztnevet viselők egyik leggyakoribb megnevezési módja a foglalkozásuk 
neve, mely főleg a falusi jobbágyság és a városi polgárság körében jelen
hetett meg.

a) Iparos, kézműves mesterségre utaló nevek: Borbély, Fazekas, Ko
vács, Mészáros, Molnár, Sütő, Szabó, Takács, Varga.

b) Mezőgazdasági foglalkozásra utalók: Kecskés, Kertész, Méhes 
( ’méhész’).

c) Fuvarozásra, közlekedésre utalók: Kocsis, Révész.
d) Katonaságra utalók: Csatlós. (Hajdú), Huszár.
e) Tisztségviselésre utalók: Deák, Kulcsár, Papp.
í) Az alapszó hangszerre utal: Hegedűs, Sipos, (Tuba).

Az alapszó emberi tulajdonságra utaló köznév. Utalhatnak nemre, 
életkorra, testi, lelki tulajdonságra, vagyoni helyzetre.
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a) Testi tulajdonságra vonatkozó alapszavúak: Angolét. Balog(h),
Bajusz, Fejes, Kondor. Kiss, (Nagy), (Pősze), Veres.

b) Vagyoni helyzetre utaló alapszavúak: Gazdag, Kódus.
Az alapszó anyagot jelölő köznév: Vas.
Az alapszó növénynév: Babják, Borsos, Borsós, Rózsa.

Egyéb családnevek
Idegen eredetű családnevek: Cigánkov, Dzsanda, Djacsenkó, Du- 

benkó, Fedinisinec, Hlogyán, Jedlinszki, Koloszovszki, Kopincu, Koszuk, 
Krmárnicki, Kuleba, Maruska,, Popovics, Rauch, Rizdorfer. Roszoha, Sver- 
ha, Vovcsok, Zsupán.

Bizonytalan jelentésű családnevek: Bics, Dudics, Hagya, Kicska, 
Kukri. Pacuk.

Hajdú Mihály egyik tanulmányában a családnév-változások szocio
lógiai hátteréről ír. 11. József névadó rendeletétől (1787) tilos volt a család
név megváltoztatása. 1814-től Ferenc császár az udvari kancellária jóváha
gyása mellett engedélyezte a családnevek változtatását. 60-70 évvel ezelőtt 
kérkedés vagy szégyen volt néveredetiségről, névváltoztatásról beszélni. A
II. világháború után mindez megszűnt kérkedés lenni. A névváltoztatás kor
szaktól, földrajzi helytől, de leginkább társadalmi helyzettől függ [3, 5-7].

Somban névváltoztatásról két esetben lehet szólni. Az elhagyott név 
mindkétszer, a gyakorisági listán is az előkelő, 9. helyen szereplő Kódus 
név. A név alapjelentése rendszeres kereset nélküli, kéregetésből élő, vagyo
ni lag tönkrejutott személy, tehát pejoratív töltést hordoz. Az egyik családnál 
ez nevezhető meg névváltoztatási indítéknak. Hivatalosan felvett nevük a 
Kárpáti lett, ami a közeli hegyvonulat ill. Kárpátalja, mint területnévre ve
zethető vissza. A másik famíliánál a névváloztatás szociológiai okra vezet
hető vissza, ez esetben a család a feleség szlovák csengésű Novák nevét vet
te fel, s örökíti tovább.
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Ковач Андрш 
Пр1звища села Шом 

Резюме

Одни з кайважливших завдань мовознавства е зб!р та вивчення ivteH та 
npÍ3Bitm людей. В статп автор розглядае прозвища села Шом з точки зору ïx частота 
вживания та значения.
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A barkaszói általános iskolások nyelvjárási 
attitűdjéről

A szociolingvisztika térhódítása a dialektológiai kutatásokban is új 
távlatokat nyitott (Balogh 1978: 45; Kiss 1999: 418-425, 2002: 3-20). Kü
lönös jelentőségű a határon túli magyar nyelvjárások vizsgálatát tekintve, 
hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy a nyelvjárási jelenségek leírásánál feltétle
nül figyelembe kell vennünk az ország társadalmi körülményeit, a hatalom 
kisebbségi nyelvhasználathoz való viszonyulását. Kiss Jenő szavaival: 
„Nyelvjárásleírás kommunikatív dialektológiai értelemben nemcsak a nyelv
járásnak mint sajátos nyelvrendszernek a lingvisztikái leírását jelenti, ha
nem annak leírását is, hogy> ez a jelrendszer milyen szociológia és lélektani 
tényezőktől irányítva és befolyásolva működik'’ (Kiss 1990: 38). Örvende
tes, hogy az utóbbi években egyre több tanulmány foglalkozik a kárpátaljai 
magyarság nyelvhasználatával szociolingvisztikai szempontból (Csernicskó 
1998: 319, A mi szavunk járása, 2003). Az ezzel foglalkozó munkák azon
ban kontrasztív módszernek. Beregszászi Anikó és Csernicskó István hívják 
fel a figyelmet erre egyik cikkükben: ,Máig nem készült el példáid az egyes 
határon túli magyar közösségek nyelvhasználatának belső rétegződését fel
táró, az ott folyamatban lévő nyelvi változásokat rögzítő alapos elemzés'' 
(Beregszászi-Csernicskó 2004: 196).

Célomul tűztem ki, hogy szülőfalum, a munkácsi járási Barkaszó 
nyelvjárási jelenségeiről, nyelvhasználatáról, a végbemenő változásokról át
fogó leírást adjak. Tudjuk, hogy a nyelvjárási jelenségek visszaszorulásának 
legfőbb oka ,p  beszélők az adott nyelvhez/nyelvekhez és nyelvváltozatokhoz való 
viszonyulásának megváltozása" (Kiss 1996a: 151). Ebből következően, ha egy 
többségében nyelvjárást beszélő településen végbemenő nyelvi változásokat 
próbáljuk megragadni, magyarázni, vizsgálnunk kell a beszélők attitűdjét is.

Ezért is tartottam fontosnak, hogy első lépésként képet kapjak a falu 
lakóinak nyelvi attitűdjéről: az államnyelvhez, a magyar nyelvhez, illetve 
nyelvjárásukhoz való viszonyukról. Elismert tény, hogy a nyelvhasználatot 
a „külső'’ tényezők mellett a „belső” tényezők is nagymértékben befolyásol
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ják (Gal 1992: 48). Kétnyelvű környezetben pedig a nyelvmegtartást tekint
ve is döntő tényező lehet. Ha ugyanis a beszélők anyanyelvűket (anyanyelv
járásukat) szépnek, értékesnek, hasznosnak tartják, nő a nyelvváltozat hasz
nálati színtereinek száma, ezáltal csökken a nyelvcsere, nyelvvesztés veszé
lye (Kiss 1990:41, 1998a: 315; Sándor K. 1995: 135).

A felmérésben részt vettek a Barkaszói Középiskola 5-9. osztályos ta
nulói. azaz 10-15 év közötti fiatalok. Azért választottam adatközlőim közé ezt a 
korosztályt, mert a szakirodalomban ismert tény, hogy erre az időszakra esik 
annak a normatudatnak a kialakulása, amely befolyásolja majd a későbbi felnőtt 
nemzedék nyelvhasználati szokásait, anyanyelvéhez, a nyelvjárásokhoz való 
viszonyulását (Felde 1992: 177; Kiss 1996a: 139. 1996b: 404, 1998b: 257).

Az adatgyűjtést kérdőívvel, személyesen végeztem 2004 szeptembe
rében. A vizsgálatban összesen 55 általános iskolás volt segítségemre, 26 
lány és 29 fiú. Valamennyien barkaszói születésűek, s itt is élnek. Az össze
hasonlítás és a látszólagosidő-vizsgálat miatt a fiataloknak ugyanarra a kér
désekre kellett válaszolniuk, mint a felnőtt lakosságnak. A kérdések összeál
lításánál figyelembe vettem a hasonló témájú tanulmányokat.

Leginkább Sándor Anna „A nyelvi attitűd kisebbségben” című mun
kájára támaszkodtam (Sándor A. 2001: 87-95). Ö a szlovákiai Kolonban vé
gezte kutatását 1997-ben.

Szintén gimnazisták körében végzett felmérést Okamoto Mari, aki a 
japán attitűdvizsgálatok figyelembe vételével dolgozott (Okamoto 2002: 
342-354).

Kiss Jenő „A nyelvi attitűd és másodlagos nyelvi szocializáció: vizs
gálatok nyelvjárási környezetben” című tanulmányában általános iskolások
nak, illetve az ő nyelvhasználatukat befolyásoló szülőknek, pedagógusoknak 
a nyelvjáráshoz való viszonyulását vizsgálja (Kiss 1996a: 139-151). A 
„Magyar nyelvjárási beszélők anyanyelvi tetszési indexéhez” címmel a szin
tén szülőfalujában végzett gyűjtés eredményeit közli (Kiss 2000: 465^68).

Kozík Diana szlovákiai magyar pedagógusoktól tudakolta, hogyan 
viszonyulnak a nyelvjáráshoz (Kozík 2004: 93-124).

Fodor Katalin és Huszár Ágnes anyanyelvi beszélőktől tudakolja, 
hogy hol beszélnek a legszebben magyarul. Ok hangfelvételek segítségével 
végzik az adatgyűjtést (Fodor-Huszár 1998: 196-210).

Kontra Miklós erre a kérdésre kérdőív formájában kereste a választ 
(Kontra 1997:224-232).

Imre Samu már 1963-ban foglalkozott ezzel a kérdéssel. „Hol be
szélnek legszebben magyarul?” című művében a nyelvatlasz anyagának 
gyűjtése során szerzett tapasztalatait foglalja össze (Imre 1963: 279-283).

Nagy segítségemre voltak a Magyar dialektológia című tankönyv és
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a Kiefer Ferenc szerkesztette A magyar nyelv kézikönyve egyes fejezetei.
Saját kérdéseimet az egyes eredmények ismertetésénél tüntetem fel.
Eddigi vizsgálódásaim alapján, valamint a tanulók többségének 

nyelvhasználatát ismerve, az alábbi eredményekre számítok:
L A barkaszói általános iskolás korú fiatalok nagyobb része, saját 

bevallásuk szerint, egynyelvű.
A magyar nyelvhez való viszonyulásuk pozitív.
Nyelvjárásukhoz való viszonyulásuk szintén pozitív.

Eredmények. Csernicskó István „A magyar nyelv Ukrajnában (Kár
pátalján) című munkájában a kárpátaljai magyarságot „magyar-domináns” 
kétnyelvűnek tekinti, s ebből azt a következtetést vonja le, hogy a közössé
get a közeljövőben nem fenyegeti a nyelvcsere veszélye (Csernicskó 1998: 
199). Péntek János a mű recenziójában teszi fel a kérdést: „...a közösség 
minden tagjára, minden kisebb csoportjára egyformán érvényes-e?” (Péntek 
1999: 497).

A barkaszói község általános iskolásainak feltett erre vonatkozó 
kérdések a következő eredményeket hozták:

Első kérdésem a nyelvtudásra vonatkozott: A magyaron kívül beszél 
valamilyen nyelvet? Melyiket?

Az eredmények szerint a vizsgált általános iskolai csoport 83,64%-a 
a magyaron kívül nem beszél más nyelvet, csupán 16,36%-a vallja azt, hogy 
beszéli az angolt és az ukránt, esetleg az oroszt. Hozzá kell tennem, hogy a 
kiegészítő kérdésekből az derül ki, hogy nyelvtudásnak tekintik, ha valami
lyen szinten kommunikálni tudnak vagy megértetik magukat más anyanyel- 
vűekkel. Nemek közötti jelentős különbségre nem Egyeltem fel.

2. A második kérdésre (Munkahelyén/iskolában milyen nyelven be- 
szél/beszélt?) a válaszadók 100%-a a magyar nyelvet nevezte meg. Az ukrán 
és idegen nyelvű órákon történő teleléseket valószínűleg nem sorolják a be
széd. beszélgetés kategóriájába.

3 . Családtagjaival milyen nyelven beszél? A harmadik kérdésre adott 
válasz szintén egyhangú. Egy hatodikos kislány kivételével családtagjaival 
valamennyi adatközlő (92,31%) magyarul beszél. Az egy kivétel (7,69%)
édesapjával beszél ukránul.

4. Melyik szebb az orosz, az ukrán és a magyar nyelv közül? Erre a 
kérdésre a válaszadók 92,73%-a (51 személy) a magyar nyelvet jelölte meg, 
7,27%-a (4 személy) a magyart és az ukránt. Mind a négy személy hatodik 
osztályos, hárman közülük az első kérdésnél azt vallották, hogy beszélnek 
ukránul, egy fiú viszont a magyaron kívül nem beszél más nyelvet. A négy 
adatközlő nembeli aránya 50-50%.

5. Az utolsó kétnyelvűségre vonatkozó kérdés a következő: Melyiket
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használja gyakrabban? Az 55 adatközlő mindegyike (100%) a magyar 
nyelvet használja leggyakrabban.

Mint a fentebb ismertetett eredményekből kitűnik, a barkaszói általá
nos iskolások többsége egynyelvűnek mondható, s a kétnyelvűnek nevezhe
tő adatközlők esetében is magyar-domináns bilingvizmusról beszélhetünk. 
Az is kétségtelen, hogy érzelmileg a magyarhoz kötődnek, azt érzik csak 
magukénak. Ezt bizonyítja a 4. kérdésre adott válaszok aránya.

A további kérdésekkel arra próbáltam választ kapni, hogy a 10-15 év 
közötti barkaszói fiatalok hogyan viszonyulnak a nyelvjárásokhoz, s konkré
tan saját anyanyelvjárásukhoz.

Az első ehhez kapcsolódó kérdésem ez volt: 6. Véleménye szerint 
hol beszélnek a legszebben magyarul?

A válaszok 38,18%-a (21 személy) szerint Magyarországon beszél
nek a legszebben magyarul. 15 személy (27,27%) Barkaszót, 12 személy 
(21, 82%) Kárpátalját, három tanuló (5,45%) Budapestet nevezte meg. Két 
adatközlő (3,64%) szerint a magyarországi és a barkaszói emberek beszéde 
a legszebb, egy személy (1,82%) pedig a szernyeiek, a barkaszóiak és a ma
gyarországiak beszédét tarja a legszebbnek.

Ha a válaszokat két csoportba soroljuk (Magyarország és Kárpátal
ja), a következő értékeket kapjuk:

Osztály Magyarország Kárpátalja
5. 6 (42,86%) 8(57,14%)
6. 9 (69,23%) 4 (30,77%)
7. 9 (75%) 3 (25%)
8. 2 (33,33%) 4 (66,67%)
9. 0 10(100%)

Összesen 26 (47,27%) 29 (52,73%)

A tanulók nagyobb része (52,73%) a kárpátaljaiak nyelvhasználatát 
tarja a legszebbnek. Bíztató ez az eredmény, ha összehasonlítjuk a Sándor 
Anna által kapott adatokkal, aki a koloni középiskolás korú (14-18 éves) fia
talok körében végzett hasonló jellegű vizsgálatot. A szlovákiai tanulók 
63,33%-a a magyarországi beszédet tarja szebbnek, s csupán a megkérdezet
tek 6,66%-a mondja azt, hogy a szlovákiai magyarok szebben beszélnek, 
mint a magyarországiak.

A barkaszóiak válaszainak arányát nézve megfigyelhetőek osztá
lyonkénti eltérések. A hatodik és a hetedik osztályosok nagyobb része a ma
gyarországiak beszédét tarja a legszebbnek, ezzel szemben a kilencedikesek 
! 00%-a Kárpátalját nevezte meg a legszebb magyar beszéd területeként.
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Jelentős a különbség a lányok és a fiúk válaszait nézve is.A lányok 
61,54%-a (16 személy) tarja szebbnek a kárpátaljai magyar beszédet, a fiúk
nak viszont csak 44,83%-a (13 személy). Ezekből az adatokból arra lehet 
következtetni, hogy a lányok sokkal pozitívabban ítélik meg a kisebbségi 
nyelvhasználatot, s érzelmileg valószínűleg jobban kötődnek nyelvterületükhöz.

7. A következő kérdésem hasonlójellegű: Kárpátalján hol beszélnek 
a legszebben? Legcsúnyábban? 39 tanuló (70,91%) szerint Barkaszón be
szélnek legszebben Kárpátalja területén. A többi válasz nagyon változatos 
képet mutat: szavazatot kapott város is, s erősen táji színezetű nyelvet hasz
náló falu is. Két-két ember (3,64%) nevezte meg Munkácsot, Ungvári, Bá
tyút, Bereget (Nagybereg) és Csongort. Egy-egy szavazatot (1.82%) kapott 
Beregszász, Bótrágy, Halábor, Dobrony. Két személy pedig (akár az előző 
kérdésnél) Magyarországot írta válaszként. Ez a sokszínűség talán azzal ma
gyarázható, hogy ilyen kérdést olvasva a tanulók egy ismerős személyhez 
(rokonhoz, barátokhoz), esetleg kellemes vagy kellemetlen élményhez kötik 
egy-egy település nyelvhasználatát.

Nemek közötti feltűnő különbségről itt nem számolhatok be. A lá
nyok 69,23%-a, a fiúk 72,41%-a tartja a barkaszói beszédet legszebbnek 
Kárpátalján.

Az adatközlők 27,27%-a szerint a szomszédos Csongor község lakói. 
20%-uk szerint a szintén közeli dobronyiak beszéde a legcsúnyább. Mindkét 
falu nyelvhasználata bővelkedik feltűnő nyelvjárási elemekben, amelyek 
teljesen különböznek a barkaszói kiejtéstől, szóhasználattól.

A válaszadók jelentős százaléka (18,18% és 12,73%) nevezte meg a 
másik két szomszéd települést: az erősen í-ző Szernyét, és a beregszászi já
rási Rafajnaújfalut. Két szavazatot kapott Barkaszó is.Ugyancsak ketten em
lítették Beregszászt és Rákost, hárman Munkácsot. Három tanuló nem tudott 
„csúnyán beszélő” települést megnevezni.

A lányok és a fiúk válaszai között itt sem figyelhető meg említésre 
méltó eltérés.

A különböző osztályokban a következőképpen alakult a legszebben, 
illetve a legcsúnyábban beszélő kárpátaljai települések sora:

Osztály Legszebben
beszélnek

Legcsúnyábban
beszélnek

5. Barkaszó (64,29%) Csongor (28,57%)
6. Barkaszó (38.46%) Rafajnaújfalu (46.15%)
7. Barkaszó (75%) Csongor (25%)
8. Barkaszó ( 100%) Csongor (66.67%)
9. Barkaszó ( 100%) Dobrony (60%)
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Az eredményeket nézve kijelenthető, hogy a barkaszói nyelvjárásnak 
igen nagy presztízse van a falu fiataljainak körében.

A 8. kérdés ez volt: A barkaszóiak beszéde szép, csúnya vagy olyan, 
mint más magyarul beszélőké?

Csupán egy válaszadó tartja csúnyának a barkaszóiak beszédét. 31 
(56.36%) ítéli meg pozitívan, 22 (40%) semlegesen viszonyul hozzá. Érde
kes, hogy az idősebb adatközlők 100%-a kimondottan szépnek tarja anya- 
nyelvjárását. Ez ismét a dialektus magas presztízsét bizony ítja.

A válaszok nemek szerinti megoszlása a következőképpen alakult: a 
lányok 65.38%-a. a fiúk 48.28%-a szerint szép a barkaszói beszéd. Csak egy 
fiú mondja csúnyának.A koloni felmérés adataihoz hasonlítva a fenti számo
kat, ismét óriási különbség figyelhető meg. Míg a szlovákiai fiatalok eseté
ben a nőnemű adatközlők negatívabban viszonyulnak nyelvjárásukhoz, ad
dig a barkaszó iáknál a lányok ítélete pozitívabb, mint a fiúké. A különbség 
is jelentős: 17,1%.

9. A következő kérdés a különböző korosztályok nyelvhasználatával 
kapcsolatos: Van-e különbség az idősebbek és a fiatalok beszéde között? 
Melyik szebb?

A tanulók 43,64%-a gondolja úgy. hogy az idősebbek és a fiatalok 
beszéde között van különbség, s az előbbiek nyelvhasználata szebb. 36,36% 
a fiatalok beszédét tartja szebbnek (,r4 fiatalok műveltebbek. ”), 10,91% sze
rint pedig nincs különbség a két korosztály nyelvhasználata között (,plz idő
sebbeké olyan szép, mint a fiataloké”). Két személy lát ugyan különbséget, 
de nem nevezik meg, melyik tetszik nekik jobban.

A fiúk sokkal pozitívabban viszonyulnak az idősek nyelvhasználatá
hoz. 55.17%-uk tartja szebbnek, mint a fiatalokét, a lányok 34,62%-val 
szemben. Az eddigi eredmények azt mutatták, hogy a lányok kedvezőbben 
viszonyulnak anyanyelvjárásukhoz. Úgy tűnik azonban, hogy a fiatalosabb, 
köznyelviesebb nyelvhasználattal összehasonlítva az idősek nyelvjárásia- 
sabb beszédmódját már nem tartják olyan szépnek.

10. Tudjuk, hogy „ö gúnyolás elősegítfhet)i a nyelvjárástól való ér
zelmi elfordulást, a dicséret pedig erősít(het)i a pozitív attitűdöt” (Kiss 
1996a: 143). Ebben a korban különösen nagy hatása lehet. Ezért tettem fel 
az alábbi kérdést: Előfordult már, hogy gúnyolták barkaszóias beszédét?/ 
Kik? Milyen indokkal? A válaszok a következők: 16 személyt (29,09%) 
gúnyoltak, harmincnyolcat (69,09%) nem. Meglepő, hogy a 10-15 éves kor
osztály 29.09%-át már gúnyolták nyelvhasználata miatt. S kik? Általában 
más településen élő rokonaik, ismerőseik: „egy nagygejőci lány", „bátyit- 
siak ”, „ iskolások, indok nélkül ", „ a csongoriak azt mondták, hogy mi na
gyon csúnyán beszélünk. Nekem ezt az onokatesóm mondta”, „ ...azt mond-
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ták, hogy mi parasztok vagyunk, de én szerintem ez nem igaz”. A kilencedi
kesek valamennyien a csókolom” köszönés miatt lettek kigúnyolva.

A nemek között mutatkozó különbség nem túl nagy, csupán 3,18% a 
lányok javára, ilyen mértékű eltérésből következtetés nem vonható le.

Az előző kérdéseknél kapott eredmények azt bizonyítják, hogy a 
nyelvhasználatuk miatt elszenvedett sérelmek nem befolyásolták negatív- 
irányba az adatközlők nyelvjárásukhoz való viszonyulását.

A l l .  kérdés (Véleménye szerint 30-40 év múlva is barkaszóiamn 
fognak beszélni Barkaszón?) megfogalmazásakor. Sándor Annához hason
lóan. Kiss Jenő .A nyelvi attitűd és a másodlagos nyelvi szocializáció: vizs
gálatok nyelvjárási környezetben” című cikkében olvasható feltételezésre 
hagyatkoztam: „. .a nyelvjáráshoz való negatív attitűd inkább tagadó, a po
zitív pedig inkább igenlő válaszokat indukál” (Kiss 1996a: 145).

A megkérdezettek 70,9i%-a (39 személy) igennel, 29,09%-a (16 
személy) nemmel válaszolt.Az igenlő válaszok összességéből a tanulók 
anyanyelvjárásukhoz való pozitív attitűdjére lehet következtetni. Különös, 
hogy míg a kilencedik osztályosok 100%-a igennel válaszolt, a nyolcadiko
sok mindannyian tagadó választ adtak. Az igenekhez többször kapcsolódik a 
„reméljük” nyomatékosítás, a nemet pedig ..a korral együtt fog  fejlődni” 
megjegyzéssel magyarázzák.

A lányok és a fiúk válaszainak aránya között nincs jelentős különbség.
12. Kérdőívem következő pontja kimondottan az érzelmek felől kö

zelítette meg a kérdést: Sajnálná, ha kiveszne a barkaszói nyelvjárás?
Az adatközlők 98,18%-a sajnálná, ha kiveszne a barkaszói nyelvjá

rás. Csupán egy ötödik osztályos kislány adott nem választ a kérdésre. Olya
nok is pozitívan nyilatkoztak e kérdés kapcsán, akik az előzőekben negatív 
attitűdről tettek bizonyságot. Ez is azt támasztja alá. hogy az attitűdnek 
„fontos összetevője az érzelmi tényező” (Sándor A. 2001: 90).

Az utolsó két kérdés a tanulók nyelvhasználatára, illetve a különböző 
nyelvhasználattal szembeni attitűdjükre vonatkozott.

13. Saját meglátása szerint ön mindenkivel minden helyzetben egy
formán beszél? Mitől függ  beszédmódja?

A válaszok aránya nagyon kiegyenlített. A megkérdezettek 49,09%-a 
vallotta azt, hogy mindig mindenkivel egyformán beszél, 50,9%-nak be
szédmódját viszont befolyásolják bizonyos tényezők. S melyek ezek? A be
szédpartner, annak neme, kora. nyelvváltozata. Az ismerettség foka, a be
szédhelyzet, környezet. A tanulók megfogalmazásában: „függ a korosztálytól, 
ismerettségtöl nemtől”, „megadom a tiszteletet az idősebbeknek”, „attól, hogy 
az idősek szépen beszélnek”, „otthon másképp beszélek, mini a tanúira!”, „ha 
elmegj’ska városba, másképp beszélek”, „attólfügg, hogy beszélnek velem ”.
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A fenti eredmények nemek szerint így osztanak meg:

Nemek Igen Nem
Lány 9 (34,62%) 17 (65,38%)
Fiú 18 (62.07%) 11 (37.93%)

Itt jelentős különbségeket figyelhetünk meg. A számadatok alapján 
úgy tűnik, hogy a lányok sokkal inkább odafigyelnek nyelvhasználatukra, s 
gyakrabban befolyásoItatnak külső tényezők által.

14. Utoljára az alábbi kérdésre szerettem volna választ kapni: Mi a 
véleménye azokról, akik mindig és mindenhol barkaszóiasan beszélnek? 
Három tanuló kivételével mindenki válaszolt a kérdésre. Határozottan meg 
tudták mondani, hogy pozitívan vagy negatívan viszonyulnak az olyan em
berekhez, akik minden helyzetben nyelvjárásban beszélnek. Osztályonként a 
következőképpen alakul a válaszok aránya:

Osztály Pozitív attitűd Negatív attitűd
5. 11 (78,57%) 3 (21,43%)
6. 8(61,54%) 4 (30,77%)
7. 8 (66,67%) 2 (16,67%)
8. 0 6 ( 100%)
9, 10(100%) 0

Összesen 37 (67.27%) 15 (27.27%)

Az adatközlők 67,27%-a egyértelműen pozitívan viszonyul a mindig 
és mindenhol barkaszóiasan beszélőkhöz. Konkrétan ezeket írták róluk: ,Jó 
emberek”, „Nyelvszerető emberek”, „Megőrzik a barkaszói nyelvjárást”, 
„Hűséges a falusi beszédéhez”, „Becsülöm érte őket”, „Tetszik”, „Szerin
tem jó, hogyha nem változtatja meg a beszédét, mert akkor kényesen be
szé l”. „Ha ők barkaszóiasan beszélnek, akkor miért változtassa meg a be
szédét attól, hogy például városival beszél ”, „ Szerintem nagyon jó, mert a 
saját nyelvjárását beszéli, és nem veszi át az idegen nyelvjárást”.

A válaszadók 27,27%-a nem tarja jónak, helyesnek, ha valaki be- 
szédheiyzettől függetlenül csak a barkaszói nyelvváltozatot használja. Így 
indokolják: „Az én véleményem az, hogy mindenhol másképp kell beszélni”, 
,, Hát nem csúnya nyelv, meg ha beszélnek mással, akkor a hangsúlyon ész
reveszik és megszólják”, .,Nem úgy kell beszélni idegenekkel, mint ismerő
sünkkel ”.

Nemek szerint így oszlanak meg az eredmények:
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Nem Pozitív attitűd Negatív attitűd
Lány 19 (73,08%) 6 (23,08%)
Fiú 18 (62,07%) 8 (27.59%)

A lányok 73,08 százalékának pozitív attitűdje meglepő lehet, ha az 
előző kérdésre adott válaszaikkal hasonlítjuk össze. Saját bevallásuk szerint 
beszédhelyzettől függően ők különböző nyelvváltozatokat használnak, en
nek ellenére elnézőek azokkal szemben, akik nem így cselekszenek. Ez talán 
azzal magyarázható, hogy tanulmányaik során azt hallották, hogy bizonyos 
beszédszituációkban a köznyelvet kell használniuk, viszont anyanyelvjárá
suknak környezetükben nagy presztízse van, hiszen ,Jiarkaszón tisztán ma
gyarul beszélnek".

A fiúknál ilyen ellentmondások nem figyelhetők meg. Jelen kérdés 
kapcsán is többségük pozitív attitűdről vallott.

Összefoglalás. A kérdőívvel végzett gyűjtés kapcsán gyakran felme
rül a kérdés: megbízható eredmények kaphatók-e a szubjektív válaszokból? 
Attitüdvizsgálatnál viszont ez a szubjektivitás nem hátrány, mivel a nyelv
hez való viszonyulást többek között az érzelmek befolyásolják.

A dialektológiában az is elismert tény. hogy legideálisabb anya
nyelvjárásunkban gyűjteni. Így tehetünk szert a leghitelesebb nyelvi adatok
ra (Csüry 1936: 42; Végh 1972: 97; Kiss 1973: 217). Szerencsés helyzetben 
voltam, mivel pedagógiai gyakorlatomat szülőfalum iskolájában végeztem, 
így adatközlőimet, nyelvi szokásaikat ismerem, s a tanulók is közvetleneb
bül. lelkesen válaszoltak kérdéseimre.

A feldolgozás után kapott eredmények igazolták előzetes feltevései
met:

A falu magyar tannyelvű általános iskolásainak 83.64%-a egy
nyelvű, a maradék 16,36% is a magyar nyelvet használja gyakrabban.

A magyarhoz való viszonyulásuk is egyértelműen pozitív. A vá
laszadók 92,73%-a anyanyeivét szebbnek tarja az államnyelvnél és az 
orosznál is. Ez bizonyítja a magyar magas presztízsét.

Ugyanez elmondható a barkaszói nyelvjárás kapcsán is.
Ezek fontos tényezők a dialektus, s ezáltal a magyar nyelv fennmara

dásában. hiszen a pozitív kapcsolat a nyelvjárás továbbélését, stabilizáló
dását erősítő forrás ” (Kiss 1990: 41).

Vizsgálódásaim során felfigyeltem arra a jelenségre, amelyről Imre 
Samu már 1963-as cikkében szól a nyelvjárási beszélők kapcsán: „Úgy lát
ják, hog\ ők elég szépen „ majdnem írás szerint ” beszélnek, s a nem szépet 
inkább a másik község nyelvjárásában ismerik fel" (Imre 1963: 280), Ez 
magyarázat arra, hogy bár a saját nyelv használatukat szépnek, helyesnek,
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„kulturá!is”-nak mondják, a szomszédos települések feltűnőbb nyelvjárási 
jelenségeit erősen stigmatizálják. (.A szernyiek i betűsön beszélnek, a 
dobronyiaká betűsön, meg azt mondják: lóka”). Ezt támasztják alá a Kár
pátalján hol beszélnek a legszebben? Legcsúnyábban? kérdésre kapott vála
szok is.

A különböző osztályokban kapott eredmények között többnyire 
nincs jelentős eltérés. Egyes kérdések kapcsán viszont az derül ki. hogy a 
nyolcadikosok kimondottan negatívan viszonyulnak a nyelvjárási beszélők
höz, míg a kilencedikesek 100%-a pozitív attitűdről vall (pl.: Véleménye 
szerint 30-40 év múlva is barkaszóiasan fognak beszélni Barkaszón? és Mi a 
véleménye azokról, akik mindig és mindenhol barkaszóiasan beszélnek?). 
Erre az ellentétre magyarázatul szolgálhat, ha tudjuk, hogy a nyolcadikoso
kat ötödik és hatodik osztályban nem magyar szakos pedagógus oktatta ma
gyar nyelvre és irodalomra.

A nemek közötti különbségek változatos képet mutatnak, mivel a lá
nyok válaszaiban ellentmondásosság figyelhető meg. A barkaszóiak beszé
dét többnyire szépnek tarják, az idősek nyelvhasználatához viszont általában 
negatívan viszonyulnak. 65,38%-uk azt vallja, hogy beszéd helyzettől füg
gően változtatni szokott beszédmódján, ugyanakkor 73,08%-uk kimondot
tan helyesli, ha valaki mindig és mindenhol barkaszóiasan beszél. így nem 
dönthető el, hogy összességében a lányok vagy a fiúk viszonyulnak pozití
vabban nyelvjárásukhoz.

Néhány kérdésre választ adnak ezek az adatok, ugyanakkor újabb és 
újabb feladatot szülnek, amelyek megoldása széleskörű és többszempontú 
kutatást kíván.
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М адяр Ол ь га
(Ужгород)

Угорські запозичення в словацькій мові в 
контексті категорії роду

Спільне існування словацької та угорської народностей в межах 
Угорського королівства та безпосередній контакт живих мов спричи
нили появу в слов'янських діалектах на території Словаччини мАдя- 
ризмів. які відображають суспільне життя в угорській провінції, со
ціальну роздрібненість населення та ремісницькі реалії [2, 200]. Серед 
словацьких мовознавців немає одностайності щодо етимології деяких 
іменників, які вживаються в обох мовах. Так, у праці Р.Крайчовіча [2. 
201 ] окремі лексеми кваліфікуються як угорські за походженням, тоді 
як вони не фіксуються у “Великому словнику іншомовних слів’' (далі -  
VSCS): polgár, ziváh, vár medici, orsacké, birság, sihot’, siator, tava, válov, 
kabát, cizmy, báles, mertük, chyr, fujás, bosorka, t'archa. Угорськомовне 
коріння деяких слів ставиться під сумнів: spán, ispán, bajúz, bajúzy, pa- 
gác, cingúr, kapura; зокрема, лексеми gadzo (gadzovka), igric, pálcát вва
жаються слов’янськими, лише згодом вони перейшли до угорської мо
ви; у деяких випадках засвідчено запозичення з інших мов, напр.: 
грецької -  palota [VSCS, 893]: німецької -  kefa [VSCS, 615]; латин
ської - golier [VSCS. 441].

У писемних пам’ятках 16 ст. мадяризмів небагато (polgár 1562, 
chyr 1574. кос 1575, ispán 1575, húsár 1575, pereg 1573). Однак деякі 
лексеми свідчать про те, що мадяризми почали проникати в словацькі 
діалекти ще в 11-12 ст. Зокрема, слова chyr, t'archa (пор. ст.угор. hir, 
térhe), sihot’, bet’ah (пор. ст.угор. sigot, beteg) перейшли з угорської ще 
до зміни g > у > h, тобто у 12 ст. [2, 201].

Як відомо, граматиці угорської мови не притаманна граматична 
категорія роду, а тому тут, на відміну від словацької мови, іменники за 
значенням роду не протиставляються, пор.: az asztal (stöl), az asszony 
(zena), a város (mesto). Такі відмінності в граматичній системі угорської 
та словацької мов створюють проблеми, наприклад, у процесі навчання 
учнів з угорських сімей у словацьких школах [3, 82-85].
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Мета пропонованої статті -  виявити, за допомогою яких мовних 
засобів, за яким критерієм граматична система словацької мови залу
чає угорські запозичення до диференціації за граматичним родом -  ка
тегорією. не притаманною мові-оригіналу. При дослідженні адаптації 
слова до категорії роду враховується фонематичний та словотвірний 
аспекти. Для з’ясування потрібних даних аналізуються мадяризми, за
фіксовані у "Великому словнику іншомовних слів” (VSCS). У цьому 
лексикографічному джерелі виявлено 191 імєнників-мадяризмів. Біль
шість із них -  чоловічого роду (128 слів); приблизно вдвічі рідше 
зустрічаються іменники жіночого роду (53 слова); рідко запозичення з 
угорської набувають значення середнього роду (10 слів).

І. Фонематична структура іменника відіграє важливу роль при 
формально-граматичному вираженні категорії роду. Оскільки орієнта
ція на родову грамему оригіналу в даному випадку виключається, то 
найлогічнішим способом надати слову певного граматичного значення 
роду є співвіднесеність його фінальної частини зі словацькими силь
ними родовими закінченнями. При цьому або зберігається фонематич
на структура слова-оригіналу і тоді іменники за формальною ознакою 
приєднуються до одного з родових типів, або ж змінюється і адап
тується до мови-реціпієнту у відповідності до принципу сильних родо
вих закінчень, який діє у її морфологічній системі.

1. Фонематичну структуру слова-оригіналу в словацькій мові 
зберігають (крім незначних відмінностей у вимові голосних):

- назви істот на -а, які позначають осіб чоловічої статі і відмі
нюються у словацькій мові за типом hrdina як іменники чоло
вічого роду: ара, -и, т; vajda, -и, т; кінцеве -і у назвах істот 
дає підстави для їх віднесення до типу відмінювання іменни
ків чоловічого роду kuli: báci, -ho, т; puli, -ho, m;

- назви на приголосний: tábor, forint, bikavér, fordítás, perkelt, 
langos. fogas, kalap, sor, fillér, felvidék; híres, cavargos асо
ціюються із грамемою чоловічого роду на підставі формально
го критерія;

- іменники на -а, пор.: talpa, ovoda, karika, kukta, fajta, balta, 
bunda, pusta, galiba, tana сприймаються як іменники жіночого
роду;

Варто відзначити, що угорські запозичення, які перебувають у 
центральній частині словацької лексико-семантичної системи, у першу 
чергу адаптуються й граматичними засобами (пор. іменники на -о, які 
у словацькій мові починають відмінюватися за типом mesto: bagó, le- 
со). Водночас лексичні одиниці периферійної частини лексикону, які
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не є часто вживаними, отримують родову грамему, але при цьому не 
адаптуються до морфологічної системи словацької мови повністю, тоб
то залишаються невідмінюваними (іменники середнього роду: muri, 
aszú, haláslé, tárogató; та чоловічого роду milpengö, pengő).

2. Зміна фонематичної структури слова-оригіналу спостері
гається:

а) у назвах неістот чоловічого роду:
- в іменниках на -ov, які в мові-оригіналі закінчувалися на -о: 

hintov, belcov, bornov, cákov;
- в іменниках з кінцевим приголосним -п, які не зберігають його 

м’якість, притаманну словам у мові-оригіналі, пор.: parkan, 
barsun, dohán, kormán; найвірогідніше, це відбулося для одно
значної ідентифікації чоловічого роду при таких іменниках і 
для уникнення аналогії з типом відмінювання жіночого роду 
dlah (але, пор.: chosen, choseh -  чоловічого роду);

б) серед іменників жіночого роду в деяких змінено кінцевий го
лосний, пор.: t’apsa (пор. угор, tepsi), serpena (пор. угор. Serpe
nyő'); інші відрізняються від структури слова-оригіналу дода
ванням флексії жіночого роду -a: fánka (пор. утор, fánk), sóra 
(пор. угор. szár).

У фонетичних варіантах родова грамема не змінюється, пор.: 
mulatsákJmulatság, bekes/bekec, pam.uk/pamok, ciris/ciris (всі -  чол.р,).

Звертає на себе увагу слово угорського походження з розмовно
го пласта лексики bicák. т (пор. угор, bicska), яке не зберегло формаль
ної структури оригіналу (у словацькій мові з флексією -а іменник нале
жав би до жіночого роду) і внаслідок зміни морфематичної та фонема
тичної будови набуло граматичного значення чоловічого роду. Можли
во, фактором впливу була грамема чоловічого роду словацького відпо
відника nóz.

II. Словотвірні засоби відіграють важливу роль при творенні 
жіночих назв осіб від чоловічих. В угорській мові, як відомо, суфік
сальний спосіб творення назв жіночого роду не використовується від
повідно до аглютинативного морфологічного типу цієї мови. Такі фор
манти як -ка (-cska), -ке використовуються при творенні демінутивів, 
причому як від осіб чоловічої, так і жіночої статі, пор.: leány “дівчина” 
-  leányka “дівчинка”, fiú  “хлопець” -  fiúcska “хлопчик”. Якщо є потреба 
підкреслити, що йдеться саме про жінку, використовуються інші засо
би. пор. напр., titkár - titkárnő, Kovács -  Kovácsné [3, 84-85]. Адаптовані 
мадяризми на словацькому грунті підпорядковуються правилам слов’ян
ської деривації, тобто для жіночої назви зазвичай використовується
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формант -ка. пор.: paprikár -  paprikát-ka, gadzo -  gadzovka, gondás -  
gondáska, híres -  híreska, argalás -  argaláska. Такий формант мають і 
експресивні, застарілі назви осіб жіночого роду: kisasonka (kisasona), 
nénika, ovodáska, halapirka. Типового для чоловічого роду форманту -ік 
набуває фамільярна застаріла назва heteik (báci).

При назвах неістот морфологічна адаптація угорських запози
чень спирається і на типові словацькі словотвірні форманти, які визна
чають рід та тип відмінювання мадяризму. Так, наприклад, до серед
нього роду належать збірні, абстрактні іменники на -stvo: honvédsívo, 
paprikárstvo, vajdovstvo (Тип mesto); а також віддієслівний: cifrovanie 
(Тип vysvedcenie) та ін. Більш адаптованими в плані деривації є назви 
жіночого роду, пор.: paprikáreh (тип dián); nadragul’a, hundica, barac- 
kovica (тип iilica); tokajcina, polgarka (тип zena).

III. Варіативність родових грамем в угорських запозиченнях 
спостерігається зазвичай на паралелі чоловічий рід / жіночий рід. За
фіксовано тільки один випадок хитань між середнім та чоловічим ро
дом: forgó,-a, s / forgov,-а, т (пор. угор .forgó). Рід цих іменників у сло
вацькій мові вмотивований формальним критерієм -  закінченням на 
голосний (відповідає сильній родовій флексії середнього роду) або 
приголосний (чоловічого роду). Різні закінчення, в свою чергу, постали 
внаслідок відмінностей у інтерпретації фонематичної структури оригі
налу. Очевидно в одних словацьких говірках угорське кінцеве 6 [ои] 
вимовлялось як [о], в інших як [óv], У варіативних парах, які склада
ються з іменників чоловічого та жіночого роду морфематична різниця 
між словами полягає у наявності (у жін.р.) або відсутності (у чол.р.) 
флексії а (суфіксу): késén /  keseha, kont /  konta, mentieket /  mentiek, cah- 
raka /  cabrak; gomhík /  gomhícka, dohoska /  dohos; одна із граматичних 
форм у таких парах може структурно збігатися зі словом-оригіналом 
(kont, dobos), деколи обидва варіанти пари містять типові слов'янські 
морфеми (gomhík/  gomhícka).

Отже, дослідження іменників, запозичених словацькою мовою з 
угорської, дозволяє зробити такі висновки:

і.Основним критерієм, за яким іменники угорського походжен
ня набувають граматичного значення роду, є їх формальна структура 
(фіналь), яка у більшості випадків повторює фонематичний склад сло- 
ва-оригіналу.

2.У дериваційних процесах при назвах осіб (творення жіночих 
назв від чоловічих) використовується формант -ка. У назвах неістот 
типові словацькі форманти характеризують іменники жіночого {-árén, 
-ica, -ina) та середнього {-stvo, -іе) роду.

43



З.При віднесенні мадяризмів до певного роду домінує грамема 
чоловічого роду. Іменники з таким граматичним значенням роду зде
більшого з’являються на основі формального (фонематичного) крите
рій. Родова варіативність виявляється, передусім, між іменниками чо
ловічого та жіночого роду.
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Madyar Olga
Hungarian lexemes in the Slovak language

in the context of the gender category
Summary

The article deals with (he adaptation of the nouns of Hungarian origin in the 
Slovak language to the gender grammar category, which is absent in the original language. 
The phouematie and morphematic structures o f  these words as the principal criteria have 
been taken into consideration



Szalóka földrajzi nevei. Belterületi nevek

A legkezdetlegesebb közösségben is szükség van a környék pontos 
ismeretére, a névvel ellátható objektumok, tájékozódási pontok ismeretére [3, 120].

A földrajzi nevek éppen úgy kapcsolatot teremtenek az ember és a 
táj között, mint a természeti viszonyok, az állat- és a növényvilág ismerete. 
A tudatban meglevő ismereteken kívül azonban nyelvi kifejezői is ennek a 
kapcsolatnak, s ezzel közvetlenebbé teszik az ember és a táj viszonyát. Is
merősnek ugyanis azt a vidéket tekintjük, amelynek a földrajzi neveit tud
juk, tisztában vagyunk a tereptárgyak, épületek megnevezésével [2, 131].

A földrajzi nevek kutatása nemcsak fontos ága a nyelvészetnek, de 
ezenkívül sok más tudományszaknak nélkülözhetetlen segédtudománya. 
Nagyrészt a nevek és a névadás nyelvészeti elemzésére támaszkodik a né
pesség és a településtörténet, megállapítva belőlük, milyen korban, milyen 
sorrendben, milyen nyelvű népek szálltak meg egy-egy területen, milyen la
kosságot találtak ott [1, 150].

Ilyen szempontból fontos egy-egy falu helynévadásának vizsgálata. 
Szalókáról ilyen szempontú leírás még nem jelent meg.

Szalóka az Árpád-korban a Betke-családé, majd Bánk bán vejéé, Si
mon báné, a XIV. században pedig a Lónyiaké volt. Bereg, majd Szabolcs 
vármegyéhez tartozott.Neve valószínűleg először így hangozhatott: Kis ki
szálló, majd a kis jelző elmaradt és Kiszállóka lett -  a Tiszán tutajozó, fát 
szállító férfiak pihenőhelyeként szolgált aztán a letelepedés után a funkció 
elhomályosodott, így a Szállóka. majd a Szalóka elnevezést kapta [4, 58].

Szalóka lakosainak köztudatában összesen 49 belterületi név él: 5 fa
lurész név: Faluvég, Kökényvég, Tiszavég, Újszeri, Cigányvég, 15 utcanév: 
Agyagos u. ~ Komszomol u., Eszenyi u. ~ Petőfi u., Iskola u., Kenderrejáró, 
Kökény u. ~ Marx Károly u., Köves u., Széchenyi István u. ~ Új u., Temető u., 
Tisza u. ~ Lenin u., Vasút u., 1 hídnév: Bika híd, 6 térszínforma név: Afri- 
gödre ~ Cigány-gödör -  Vályogvető-gödör, Botka Gödre, Cigánytábor, 
Dögtemető, 3 közterületnév: 'Park, Temető, Telep és 19 közintézmény név: 
Bolt ~ Kópéra, Szalókai Általános Iskola ~Nagyiskola, Szalókai Elemi Isko-
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(Debrecen, PhD-hallgató)
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la -  Kisiskola, Könyvtár, Községhaza, Kulturház -  Kluhh, Óvoda, Parókia -  
Papiak, Posta, Tini Presszó -  Bár ~ Butik, Rendelő, Templom.

Az írásos emlékek valamint adatközlőim elmondása szerint a falu 
keletkezése szerint három részre osztható. Szalóka legrégebbi része a Tisza- 
vég —  amely fekvésileg csaknem megegyezik a Tisza utcával —, a község 
legmagasabban fekvő helyén terül el. Itt telepedtek le az első falualapító 
családok. Keletkezés szempontjából második helyen áll a Kökényvég, 
amelyhez ma két utca tartozik: a Kökény utca és az Agyagos utca egy része.. 
Keletkezésének gyakorlati okai voltak, hiszen miután a Tiszavég teljesen 
kiépült, Szalóka őshonos hadai (családjai) újabb területei hódítottak el a ter
mészettől. Letelepedésre legalkalmasabbnak pedig ezt a részt találták. Nevét 
az itt termő rengeteg kökényről kapta. Szalóka újabb keletű része Ujszeri. 
amelynek része a viszonylag régebbi Eszenyi utca, amely az 1950-es évek
ben jött létre és a teljesen új. még nem egészen kiépült Széchenyi (de a köz
tudatban csak Új) utca. Ide tartozik továbbá az Eszenyi utcából kiinduló 
Kenderrcjáró, és a Vasút utca és a Széchenyi utcáiból nyíló Temető utca is. 
A falurész neve azért lett Újszeri, mert addig két dűlő volt itt Újszeri és 
Kenderes.

A cigányok a kezdetektől nem keveredtek a falu magyar lakosaival, 
külön helyre költöztek, s az ő általuk lakott területet a falu lakossága analó
gián alapulva Cigányvégnek nevezte el. Ide tartozik az Agyagos utca és az 
Iskola utca egy része.

A Tiszavég és a Kökényvég találkozásánál van a Faluvég. amelynek 
elnevezése nem hivatalos, csak a lakosság köztudatában él. Ma a Faluvég 
tulajdonképpen Szalóka közepe. Innen indul a falu három nagyobb és egy 
kisebb utcája: A Tisza utca, az Eszenyi utca, A Kökény utca és az Iskola ut
ca. E falurész megnevezésének továbbélése vitathatatlan bizonyíték arra, 
hogy Szalókán a helynevek apáról fiúra szállnak.

Falunkban élnek még a köztudatban a régebbi hivatalos névadásból 
származott utcanevek (ezek motiválatlanságuk és idegenségük miatt hamar 
feledésbe merülnek). Az Eszenyi utca sokáig Petőfi utca, a Tisza utca Lenin 
utca, a Kökény utca Marx Károly utca, az Agyagos utca pedig Komszomol 
utca volt. Ezek az egykor hivatalos utcanevek a középkorú lakosság tudatá
ban élnek még elevenen.

Szalóka népi utcanevei a ,jó paraszti" logikán alapulnak. Elsődleges 
funkciójuk a megnevezés, a tájékozódás segítése.Kálmán Béla osztályozását 
alapul véve megállapítható, hogy a talaj minőségéről kapta a nevét az 
Agyagos utca és a Köves utca, a terület növényzetéről a Kökényvég és a 
Kökény utca. A cél-objektumról kapta nevét a Tisza utca, az Eszenyi utca, 
a Kenderrejáró, a Temető utca, a Vasút utca, az Iskola utca. A mai hivatalos
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utcanevek között mindössze egy utcanév van, amely személynévi eredetű: 
a Széchenyi utca. (Ennek népi neve az Új utca az utca korára utal). A köz
tudatban élő, de ma már nem hivatalos utcanevek közül ilyenek még a Pe
tőfi utca, a Lenin utca és a Marx Károly utca. Elvont fogalomra utaló név 
a mai hivatalos nevek között nincs, ám ide sorolható a köztudatban még élő 
Komszomol utca.

Szalóka belterületi neveihez tartozik még egy hídnév a Bika híd, 
amelynek eredete ismeretlen, hat térszínforma név: Afri-gödre -  Cigány-gö
dör Vályogvető-gödör, Botka-gödre, Cigánytábor, Dögtemető. Az Afri- 
gödre- Cigány-gödör ~ Vályogvető-gödör esetében azért él még a köztudat
ban mindhárom név, mert a motiváció mindegyik név esetében valóságos. 
Ezen nevek használatánál korosztálybeli megoszlás figyelhető meg: a leg
idősebb korosztály használja az Afri-gödre megnevezést, hisz ők még ismer
ték azt az Afri günynevű cigány embert, akinek a háza mellett volt ez a gö
dör, a középkorú lakosok a Vályogvető-gödör elnevezést használják, mert az 
ötvenes években ebből a gödörből vetették a vályogot a házépítésekhez, a 
fiatalabb korosztály pedig egyszerűen Cigány-gödörnek nevezi, mert a Ci
gánytáborban található.

A Botka-gödre elnevezés szintén onnan ered, hogy ez a gödör a Bot
ka család portája mellett fekszik.

Községünkben három közterületnév ismert: Park. Temető, Telep.
Szalóka tizenkét közintézményének tizenkilenc neve él a köztudat

ban: Bolt ~ Kópéra (élelmiszerüzlet), Szalókai Általános Iskola -  Nagyisko
la, Szalákai Elemi Iskola ~ Kisiskola, Könyvtár. Községháza. Kultúrházz ~ 
Klubb, Ch’oda, Parókia ~ Papiak, Posta, Tini Presszó ~ Bár ~ Butik, Rende
lő, Templom.

A falu legnagyobb büszkesége az 1783-ban épült műemlékértékű 
Templom, melynek megjelenése a barokk klasszicizmus közötti átmeneti stí
lust tükrözi. Nagyon szép tömegarányú. A nyugati homlokzat előtti kétszin
tes torony íves oromzattal kapcsolódik a hajóhídhoz. Felületét vakolatfizé- 
nák tagolják. Kecses ívű a többrészes toronysisak. A belső teret festett ka
zettás mennyezet fedi.
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Орос Габр!елла
Географ1чн1 назви у сел! Соловка.

Внутрннньо межов! назви 
Резюме

У статп характеризуються внутрппньо межов» назви с. Соловка за типоло- 
пею Бийли Калмана. Топошмля с. Соловка ще не була предметом лшгтстичного до- 
слщження. В статп здшснена мотивацшна класифнкашя 3Í6paHHX назв в синхронному 
планн



A keresztnévadás sajátosságai Szalókán. Női nevek

Ha névadásról beszélünk, ma egyértelműnek tűnik, hogy a születen
dő gyermek apja vezetéknevét örökli, s mellé kap még egy vagy több ke
resztnevet. Ám mint sok minden, a történelem folyamán ez is másképp volt. 
A honfoglaló magyarság például, mint akkortájt más nép is, egyelemű neve
ket használt. Első magyar neveink a IX. századból valók. A XV. században 
eredeti magyar, török és egyéb „pogány neveket szinte teljesen kiszorították 
a „keresztény” nevek, így megszűnt a kapcsolat név és viselője között, s név 
ezáltal elveszítette egy időre valódi szerepét, a megkülönböztetést. De a nép 
leleményes: a keresztény nevek mellé ragasztott még egyet. Később ebből 
alakult ki a vezetéknév. Magyarországon a vezetéknevek kötelező használa
tát csak a XVI11. század végén II. József tette kötelezővé. [2, 77-84].

Ám a keresztnévadási szokások változása sokkal kisebb időinterval
lumon beleül is megfigyelhető.

Az, hogy mi legyen a gyermek neve, napjainkban, amikor már nem 
kötődünk feltétlenül a hagyományokhoz nagy gondot okoz -  írja Lőrincze 
Lajos - , majd felteszi a kérdést, melyik név szép. Ez szerinte koronként, vi
dékenként, családonként eléggé változó [3, 52-60].

Több nyelvészünk is családnév és keresztnév együttes hangzását ve
szi veszi alapul a nevek szépségének megítélésénél.

Takács Géza negatív példákon mutatja be a vezeték- és keresztnév 
„egybeválasztásának” nem szerencsés eseteit, öt csoportba osztályozva őket. 
Nem szerencsés például, ha a család- és utónév rímel (Vámos János), ha a 
magánhangzók egyformák (Kelemen Elek), ha mindkét név hosszú vagy rö
vid (Keresztesi Annamária, Tót Pál) stb. [5, 164-166].

A nevek szépségében sok kisebb tényező játszik szerepet: a név 
hangtani arculata, írásképe, arányos kiejthetősége, szépségüket fokozhatja a 
megfelelő ritmus [4, 350-352].

Kunszery Gyula szeint a névadás két legfontosabb szempontja a sti
lisztikai és a fonetikai szempont kell, hogy legyen [1, 352-355].

Kutatásom témája az ungvári járási Szalóka keresztnévadásai szoká
sai. Munkámban a ma élő lakosság neveit vettem alapul. A felgyújtott név-

Orosz Gabriella
(Debrecen, PhD-hallgató)
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anyagot négy korszakban vizsgáltam. Az első korszak neveit az 1910 és 
1949 között születettek nevei alkotják. A második korszakot az 1950 és
1969 között született emberek nevei alkotják. A harmadik korszakba az
1970 és 1989 között születettek nevei, a negyedik korszakba pedig az 1990- 
től született lakosok nevei tartoznak.

Az első és a negyedik csoport nevei között már nagyon látványos az 
eltérés, hiszen az 1940-es évekig a névadásban kizárólag a hagyomány hatá
rozta meg születendő gyermek nevét, az 1980-as évektől pedig a hagyo
mány háttérbe szorult és más névadó tényezők kerültek előtérbe. Általáno
san elmondható, hogy a szülők egyediségre törekszenek, gyermekeiknek 
igyekeznek olyan nevet találni, amilyen még nincs a faluban.

A második és a harmadik csoport az átmenetet képezi hiszen itt még 
aránylag nagy számban találunk hagyományos neveket, viszont néha már 
feltűnnek az új nevek is.

A női nevek gyakorisága 1910 és 1949 között születettek körében:

Ebben a csoportban 111 nevet vizsgáltam. A l i i  név 28 féle. A táb
lázatban feltüntetett neveken kívül a következő nevek vannak még kisebb 
százalékban: Anna, Márta, Gizella, Olga, Magdolna, Eszter, Valéria. Zsu
zsanna, Ella, Judit, ibolya, Piroska, Gabriella stb.
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Női nevek gyakorisága az 1950 és 1969 között születettek körében:

A második csoportban 120 női nevet vizsgáltam, ezek között már 
sokkal nagyobb a változatosság, hiszen a 120 név 38 féle. Mégis kiugróan 
magas az Erzsébet nevű nők száma (16%), s ez arról tanúskodik, hogya ha
gyományok még ebben a korban a névadást nagyon nagy mértékben megha
tározzák. Érdekes, hogy az előző korszakban Katalin névvel nem találkoz
hattunk. itt viszont hirtelen divattá vált. akárcsak az Éva nevünk. Ebben a 
csoportban ilyen nevekkel találkozhatunk még: Anikó, Natália, Erika, Irén 
Ella, Olga, Márta, Judit, ibolya, Angéla, Viktória, Mónika, Tímea, Ildikó, 
Gyöngyi, Viola stb.

Női nevek gyakorisága az 1970 és 1989 között születettek körében:
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A harmadik csoportban ! 12 női nevet vizsgáltam, amelyek 47 félék. 
Az Erzsébet név a leggyakoribb, de már nem annyira fölényesen, ínint az el
ső és második korszakban. Az előző korszakban feltűnt Éva. Erika és Natá
lia név még inkább elterjedt, s újabb nevek tűntek fel ismét: Andrea, Niko
letta. A már említett leggyakoribb neveken kívül a következő nevekkel talál
kozhatunk még: Noémi, Rita, Georgina. Anna, Ella, Ágnes, Veronika. Bea
trix, Anikó, Tünde, Tímea, Szilvia. Adrienn. Brigitta. Nóra, Edina, Diána. 
Krisztina stb. Ebben a korszakban már teljesen eltűnt a Maliid, a Margit, a 
Sára a Berta a Vilma név, amelyek az első korszakban még gyakoriak voltak 

Ez a korszak már előrevetíti a következő korszak névízlésének teljes 
átalakulását.

A női nevek gyakorisága az 1990-től születettek körében:

A negyedik csoportban összegyűjtött 40 név 30 féle. ezért nagyon 
nehéz kimutatni százalékos arányokat, hiszen itt már maximálisan érvénye
sül a feljebb! kijelentésem, miszerint a szülők arra törekszenek, hogy még 
nem használt neveket adjanak gyerekeiknek. Sajnos sokszor e cél elérése ér
dekében a szülők minden más szempontot (esztétikai, vezetéknév-kereszt
név összeillése), figyelmen kívül hagynak. Szinte minden hagyományosnak 
mondható név eltűnt ebből a csoportból és helyüket az új, sokszor idegen 
hangzású nevek vették át. Eltűnt például az Ilona, a Gizella, a Natália, az 
Éva nevünk. De Erzsébet nevet is mindössze egy kislány visel az 1990-től 
születettek közül. Megjelentek viszont ilyen idegen nevek mint a Virginia, a 
Melánia, a Regina, a Vanda, a Szint ia. az Eszmeralda, a Klaudia, a Renáta 
és még sorolhatnám.

Sajnos ez a „névújító” tendencia falunkban továbbra is folytatódik, 
hiszen a gyűjtés befejezése óta a Szalókán született egyetlen lánygyermeket
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Rékának keresztelték és a leendő kismamák és anyukák véleménye szerint 
még mindig mindennél fontosabb, hogy gyermeküknek majd olyan, lehető
leg minél különlegesebb nevet keressenek a naptárból, amilyen a faluban 
még senkinek sincs.
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Т уріс  ін г р ід
(Мукачево)

Назви мучних страв німецького походження в 
угорських говірках Закарпаття

Завданням статті є дослідити етимологію запозичених з німець
кої мови назв мучних страв в галузі кулінарії; прослідити їх вико
ристання та поширення в угорських говірках Закарпаття. Ця проблема 
ще не розглядалася в повному своєму обсязі щодо вживання цієї лек
сики в різних назвах страв.

На сучасній території Закарпаття дослідженнями в галузі кулінарії 
займалися О. М. Гвоздя к, Г.І. Меліка, П.М. Лизанець; в Румунії досліджен
нями кухонної лексики займалися Г. Гель. М.П. Сітару, Л.Васілута, а в 
Угорщині німецькими запозиченнями займався Т. Кнехт та ін.

Закарпатська кухня формувалася віками під впливом не лише 
природних, соціально-економічних, а й історичних факторів [K.OZAU- 
ER 1979: 16]. До 1945 року наш край перебував під владою різних єв
ропейських держав -  Австро-Угорщини (1868), після Першої Світової 
Війни Чехословакії, у роки Війни Угорщини, після Другої Світової 
Війни, Закарпаття у складі України входило до колишнього Радянсько
го Союзу, поки у 1991 році не стало адміністративною областю Украї
ни [HVOZD1AK 1999: 405].

Населення тут багатонаціональне. Цьому сприяло переселення у 
різні часи на територію краю колоністів згадуваних держав, а також 
тісне сусідство з чотирма країнами: Польщею, Словаччиною, Угорщи
ною та Румунією. До корінних жителів належать русини (українці), 
угорці та румуни, які проживають між собою толерантно та у друже
любних відносинах. Після Другої Світової Війни приєдналися до вже 
тут проживаючих етносів росіяни і в меншій кількості представники 
різних народів Радянського Союзу. Отже, традиції кухонного мистецт
ва Закарпаття вплинули на спадщину кулінарських знань угорців, ру
синів. німців та інших етносів, які вже багато століть проживають на 
цій землі.

Постійні економічні, культурні та інші відносини угорців з реш-
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тою місцевого населення, привели у великій кількості до запозичення в 
угорських говірках регіону [MELIKA 1999: 423]. Тому сортують запо
зичену лексику по двом групам: Група, етнокультурного успадкування 
і група інтернаціонального характеру. До першої групи, належать такі 
назви етнореалій, які були створені народом і зображують свою тради
цію; до другої групи відносять назви цивілізаційних культурних реа
лій, які є інтернаціональними, завдяки науці і техніці, відображають ін
тернаціональні зв'язки (політичні, дипломатичні, культурні і мультіме- 
дійні служби) мовної єдності Відповідно до цього, розрізнюють запо
зичення трьох видів: !. іншомовні назви кухонного мистецтва як етно- 
реалія локальною  та 2. регіонального поширення, які у мультиетніч- 
ному просторі готуються у домашніх умовах, та й 3. цивілізаційні, ін
тернаціонального поширення [MELIKA 2003: 263].

У статті розглядається іншомовний словниковий склад у галузі 
приготування варених та печених мучних страв. До угорських говірок 
Закарпаття належать назви кулінарських етнореалій, які були перебра
ні угорськими говорами, як з німецьких говірок, так і з німецької нор
мативної мови. Розглянута кількість запозичених слів вказує на інтен
сивну інтеркультурну взаємодію у мультиетнічному просторі Карпат
ського регіону [СЕНЕ 1994: 42. GRIESHOFER 2002: 367].

У XIX столітті починають розвиватися австрійські терміни в 
угорських говірках, які отримали угорські говіркові варіанти слів, на
приклад. такі назви мучних страв, як Knödel > knédli (кнедлик), Sém
inél > zsemle (шкільна булочка), Nudel > nudli (галушки з картоплі), 
Nockerl > nokedli (галушки з тіста) та інші. Особливо багато запози
чень у колишній угорській області Kárpátalja (сьогодні Закарпатгя) в 
галузі печених продовольчих товарів Kipferl > kifli (ріжок), Pfannku- 
chen > larkedli (оладки), Strudel > strudli (слойки) та інші (KETTER 
1985: 186].

З історії Австрійського кухонного мистецтва відомо, що у 1487 
році обличчя тодішнього Кайзера було випечено поверх печива, після 
чого роздаровані дітям по вулиці. Це печиво дістало назву Kaiserssem- 
іпе!, на угорській означає: császármorzsa, укр. (Крихітка Кайзера). У 
Відні, при дворі Кайзера, австрійським кухаркам допомагали чеські, 
при готуванні dér Knödel (kn éd li) , укр. (кнедлики), які використовува
лися частково як борошняні кульки до супів, частково як гарнір до 
м'ясних та рибних страв. Відомо, що у замку Munkácsváralja (сьогодні 
є передмістям Мукачева) було знайдено рецептну книгу Княгині Зріні 
Ілони, в якій слово Knödel знаходиться під угорським письмовим ва
ріантом kneedel [KETTER 1985: 187].
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Австрійський Strudel > угор.поряд strudli також нормативна 
мовна назва rétes є відомою у цілій Європі, укр. (слойка). У книзі „Eu
rópa Kochbuch” описано про Strudel, іцо слойка з яблуками є гордістю 
жителів Відня „... тоненьким як папір сигарети повинно бути тісто 
слойки, і таким ніжним, щоб тануло у роті. Такі слойоні листи можна 
приготувати тільки з високоякісної муки” [KNOBLOIJCH 1977: 219]. 
Інше печиво, отримало свою назву у 1700 році через Вершину Кафед
рального Собору імені Стефана, Kipferi > угор, kifli, укр. (ріжок). Ду
же відомим є Salzhurger Nockerl > угор. Salzburgi galuska, укр. 
(Зальцбурзькі галушки), які походять з австрійського міста Зальцбург 
[K.ETTER 1985: 188].

Уживання мучних страв відіграє важливу роль у харчуванні лю
дини, тому що поживність муки є дуже високою. Вибір мучних страв, 
які готують закарпатські господарки, є різноманітним. При цьому готу
ються багато мучних страв з кукурудзяної муки > рум. тсііаі, тому що 
кукурудза є особливою зерновою культурою регіону. Кукурудзяні муч
ні страви готуються традиційно у передгір’ї та на рівнині, де колись 
населення вживало їх дуже часто. Вони готуються різним способом та 
з різними компонентами. Із кукурудзяної муки варилися супи, другі 
страви та пеклися різні вироби з хлібу.

Етно реалії локального і регіонального поширення 
(варені мучні страви)

На Закарпатті живуть та діють один біля одного представники 
різких етнічних груп. За переписом населення 200 і року, регіон нара
ховує 1254,6 тисяч (т.) мешканців, з них 1010,1 т. українці, 151,5 т. 
угорці, 32.1 т. румуни, 31,0 т. росіяни, 14,0 г. цигани, 5,6 т. словаки, 3,5 т. 
німці та інші. Ця пропорція утворилася у післявоєнний період, тому що 
перед початком війни вона ретельно змінилася. Вже здавна, культурні 
контакти були дуже інтенсивними і залишили слід у говірковій лексиці 
мов корінного населення, до якого поряд з русинами (українці), угор
цями, румунами, словаками, відносили також німців. Не обійшло це 
також і галузь кухонного мистецтва Карпатської Угорщини.

Перш за все, описуються та інтерпретуються назви варених 
мучних страв з німецьким етимоном.

'kne:dli (knédli, gombóc) -  „Dampfknödel“ < австр. говіркове 
’knode, ’knote, 'Knoden go hím. „Knödei” порівн. чеськ. „knedlik “ > рус. 
knsdlek, укр. (кнедлик). Дріжджове варене тісто. Кнедлики подають до 
соусних і м’ясних страв. Крім простих ’kne.dli готують угорці Закар
паття також ’krumplisknédlі „Kartoffelknödel" (кнедлики з картоплі), як 
місцеве швабське населення міста Мукачеве. Можуть існувати як само-
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стійна страва, якщо полити маслом і посипати зверху сиром. Можуть 
бути також солодкими, якщо покрити їх ванільним цукром та корицею. 
Сервірують ’kne.dli та 'krumplisknédli зазвичай з соусом та шніцелем.

'no kod і і (nokedli, galuska) -  „MehlkloB“ < нім. ’поке, пак (чеськ. 
пок ,,КіоВ“) „Nock" з’явилося у німців у XVI столітті, означало верши
ну, верхівку і отримало у австрійців словоформу Nockerl, яке стало ви
дом страви з муки або манної крупи, виготовлені галушечки. У руси
нів. відомі під назвою noksdlek. укр. (галушки з тіста). Замішена маса з 
муки, яєць, солі та води вариться у соленій воді, після чого добре про
мити у теплій воді. Ці 'nokedli можуть додаватися до супів, як вид галу
шок або сервіруватися, як гарнір до гарячих страв. Поряд з звичайними 
'nokedli szósszal „Nockerl mit Sauce" (галушки з соусом), готують також 
krumpli snokedli „KartoffelnockerH (картопляні галушки). Сервірують з 
трохи підсмаженим салом, сметаною та творогом або тільки з тушкова
ною квасною капустою. Напротиріч угорцям цього регіону. Карпатські 
німці так само, як і русини їдять свої krumpli snokedli рідше з тушкова
ною квасною капустою.

'nudli (nudli, galuska) -  „Nudel“ < нім. 'midéi походить з XVI 
століття. Таке тісто готується з муки, яєць та з додаванням трохи про
стої води, все добре помішати, варити у соленій воді, потім промити і 
подавати з сметною га творогом або тушкованою квасною капустою. 
Такі галушки можуть готуватися з різними добавками і при цьому от
римали відповідні назви: ’tu.rosnudli(túrósnudli) - „Nudel mit Quark“ (галуш
ки з творогом), 'ka:posta.snudli 'ka:posta:snudli (káposztásnudli) -  Nudel mit 
„Kohlkraut" (галушки з квасною капустою). Син. до 'nudli буде угор. 'haluk
ká (haluska/galuska) - „MehlkÍöBe“ < рус. ’halus'ke (укр. haluskx): Ми маємо 
іншу страву, якщо додати у тісто сиру терту картоплю knmplisnudli укр. 
(галушки з картоплі). Як святкова страва існують ’páprikasnudli (paprikás
nudli) - „Nudel mit Paprikasauce” (галушки з соусом ГІапригаш) або 'nudli 
pozrkollel (nudli pörköltei) - „Nudel mit Pörkölt“ (галушки з м’ясним гуля
шем). Як солодка страва діють 'dio.snudli (diósnudli) „Nudel mit gehackten 
NüsserT (галушки з горіхами) або ’ma.ko.snudli (mákosnudli) - „Nudel mit 
Mohn“ (галушки з мАком), або 'pre.zlis nudli (Syn. ’hutsinudli), (prézlisnudli) - 
„Nudel mit Brösel“ (галушки з сухарями та цукром), або угор. говір, ’putsu- 
háluska дослівно „Schwánzchennudel". Спочатку роблять тісто для галушок, 
варять їх у соленій воді, промивають і посилають трохи смаженими у 
олії сухарями та цукром.

(печені мучні страви)
'bajgli (bajgli, tekercs) -  „GebáckarC < давньоавстр. ’baugl „Beu- 

geí“, „Mohn-Nusskuchen“ до < нім. beígen „aufschichten“, з’явилося у
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XVI столітті, прийшло з Сицилії. укр. (рулет). Дріжджове тісто напов
няють мармеладом, маком або молотими горіхами. Наповнене тісто за
мотують у продовгуватий рулет, покривають глазур'ю і випікають у 
духовці. Тістечко може сервіруватися як десерт або подаватися як за
куска.

’tsibák (cibak, kétszer sült kenyér) -  „Zwieback“ < порівн. італ. 
„biskotto", фр. „biskuit, biscuit“, укр. (бісквіт). Пекарський продукт у 
вигляді порізаних шматочків хліба, висушується, через що стає хруст
ким і довго зберігається. Цей ’tsibák гризуть або замочують у кофе з 
молоком, суп або чай.

’faijk (fánk) -  „Krapfen“, австр. 'krapferl до < нім. 'pfankuoche, 
'рстпекоке ..Pfannkuchen“, укр. (оладки). Страва з'явилася у XVI сто
літті > рус. farjke. Із дріжджового тіста робляться оладки майже такої 
величини, як тенісні м’ячики, які наповняються повидлом або можуть 
бути також без наповнювача, випікаються у олії до золотистого кольо
ру і посилаються цукром-пудрою. Існують оладки з різними наповню
вачами: ’lckva.ros 'faijk (lekváros fánk) -  „mit Marmelade“ (з повидлом), 
'pudiggos fai]к (pudingos fánk) -  „ mit Pudding" (з пудингом), ’cokolucle:s 
farjk (csokoládés fánk) -  „mit Schockolade” (з шоколадом) та інші. При
пускають, що faijk є скороченням від Pfannkuchen від кінчика ,-fannk‘ 
і вживається як коротка форма.

'kifli (kifli) -  „Hörnchen“ < австр. 'kipfl „Кір fel" < лат. cippus > 
італ. chifel, chifelle > рум. cliifla. chipfla > сб.-хв. > рус. kiflek. укр. (рі
жок). Вид малого сухого тістечка, форми ріжка, що наповняється мо
лотими горіхами, повидлом або маком і посилається цукром-пудрою. 
Це тістечко є улюбленим серед закарпатського населення, тому що во
но може довго зберігатися при кімнатній температурі.

'komiskgn'e:r (komiszkenyér, katonakenyér) -  „Kommissbrot“ < 
давньоавстр. ’komisbroi „Soldatenbrot", укр. (солдатський хліб). Чоти- 
рьохкутний, темний хліб грубого помоли (Син. „Vollkornbrot"). вжи
вається багатьма людьми у дієтичних цілях.

'kremzli, 'gremzli (kremzli) - „KartoffeIpuffer“ < нім. ’raim до 
нім. < reiben, Партицип.ІІ. ’kri.m, ’kre.m < gerieben > до ім. „Geriebe- 
nes“, 'kri.ms, ’kre.ms > mh . ’kremsli, 'kremzli: розмішати сиру терту кар
топлю. цибулю, часник з мукою, яйцями, чорним перцем, трохи посо
лити і зробити з них оладки величини руки, після чого смажити на ско
вороді у жиру або олії. Ця страва є улюбленою багатьма етнічними 
групами. Розрізняють багато говіркових варіантів назви цієї страви у 
різних місцях регіону: 'kremzli, 'láptsinká, ’ba.bedli > рус. 'kremzleke, 
укр. (оладки з картоплі).
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'ku:gio:f (kúglój) -  „Rührkuchen“ < австр. 'gogelhopf gugehupf 
„Gugelhupf‘ < лат. gugel „Kapuze“ > pyc. ’huhe, укр. (пиріг). Круте тіс
то, частіше з додаванням какао та ізюму, випечене у спеціальній формі 
для такого тіста і посипане цукром-пудрою. Подають часто 'ku.glo.f до 
молока, кофе з молоком або чаю.

'linzer (linzer karika) -  „Linzer Kran/chen” до < австр. linzer „lin
zer von Linz", з'явилося у XVI11 столітті > рус. ’linzerge, укр. (печиво з 
повидлом). З прозорого тіста спечене круглої форми печиво, наповне
не повидлом.

'perets (perec) -  „Brezd“ < нім. 'preze, 'prezel, ’ brezel до < лат. 
Bracellus. „Salziges‘\yKp. (соленик). З хлібного тіста у кружечки сплете
не тоненьке жердинообразне хрустке печиво. Цей 'perets може також 
бути приготовленим як солодке печиво.

’pusedli (puszedli, csókocska) -  „Busserl“ < австр. ’pussl, ’busserl, 
укр. (поцілуйчик). Вид маленького солодкого печива. Мішають муку з 
содою, яйцями, медом, корицею, цукром-пудрою і залишають ЗО хви
лин стояти. Після чого розкачують з нього лист товщиною 5 мм і вирі
зають за допомогою склянки кружечки. Верхній слій покривають зби
тим білком і прикрашають цілим горіхом і випікають до золотистого 
кольору.

’prerzsl, 'pre:z!i (prézli) -  „Brösel“ < нім. 'brosem(e), ’brosme, 
'bros(e)me, ’brosemlin ,.Brösel“, з ’явилося у XVI. столітті порівн. анг. „to 
bruise ", лат. Jrustum  " > рус. ’pre.zleke, укр. (сухарі). Робляться з вису
шеної булочки, за допомогою тертки або кофемолки, у вигляді муки. 
Ці ’pre.zli служать як напівфабрикат до готування різних варених та 
печених мучних страв.

'tárkedli, ’tálkedli (tarkedli,talkedli) -  „Pfannkuchen“ < австр. 'dal
ken, iáikén „Dalken“ > pyc. 'tárkedleke порівн. чеськ. „vdolek, dolek“, 
укр. (оладки). У жирі або олії спечені оладки з дріжджового тіста. Ніж
не тісто заливається у сковороду, до нього додати сирі порізані на 
шматки яблука і з обох боків випікати. За смаком можна подавати 'tar
kád І і також зі сметаною.

'lakva:ros -, 'tu:ros taská (lekváros, túrós derelye) -  „TascherH < 
австр. 'taskel + угор, ’lekvatros (lekváros) -  „mit Marmeiade” (вареники з 
повидлом), 'tn.ro.s (túrós) -  „mit Quark" (вареники з творогом). Німці 
цього регіону називають цю страву ’lekva:rtaskel. З на тонко розкатано- 
го тіста вирізаються квадратики, в середину яких ставиться повидло 
або творог, загортається і склеюється у формі трьохкутника.'За цим ре
цептом зроблені „Tascher!“ варяться у соленій воді, вибираються за до
помогою сита, мажуться маслом і посилаються цукром-пудрою.
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’sifSi (sifli, mézeskalács) — „Lebkucken” < австр. ’sife l, ’s ifl до hím. 
„Schiff’, укр. (медовик). Чотирикутний медовий пиріг. Спочатку нагрі
вають мед. Потім готують тісто з муки, цукру, яєць, смальцю, кориці, 
прянощів гвоздики та трохи соди. Все це додають до нагрітого меду і 
добре все розмішують. З готового тіста роблять чотирикутники, які ма
ють форму маленьких коржиків, верх яких мажеться жовтком, після 
чого випікати у духовці.

’smárni (smarni, császár morzsa) -  „Schmarren” < австр. ’smárn, 
укр. (Крихітка Кайзера). Солодка мучна страва, особливо Крихітка 
Кайзера. З печива та з інших сухих залишків тіста приготовлена мучна 
страва.

’ütáqgii (síangli, rudacska) -  ..Slangé” < австр. 'stángl, síángcl до 
hím. „Slangé”, укр. (солені палички). Печиво форми продовгуватих со
лених паличок зверху посилані твердим сиром, ’so.s 'síárjgli (sós stangii)
- „Saizstangel” (солені палички).

’strudii (strudli, rétes) -  „Strudcl” < австр. ’stredan, ’strudeln, 'sí
rodé, укр. (слойоне тісто). Тісто розкатати на багато тоненьких листів і 
наповнити порізаними шматочками яблука та ізюмом або (творогом, 
повидлом, тощо), добре замотати і варити або випікати у духовці. 
Угорці Закарпаття їдять це тісто з абрикосовим повидлом. В Австрії 
переважають слойки з яблуками, у Німеччині з творогом, Чехії і Слова
ки з маком або з тушкованою квасною капустою.

'vekni (vekni, hosszúkás kenyér) -  „Wecken” < австр. ’wecke, ’weg- 
ge. 'weggn, (дріжджове тістечко, вид продовгуватого хліба) а) у формі 
такого хліба з дріжджового тіста спечене тістечко, яке наповняють заз
вичай угорці цього регіону з сливовим повидлом, Ь) звичайний продов
гуватої форми хліб з пшеничної муки, без ніякого наповнювача.

'zemle, 'zoemle (zsömle, zsemle) -  „Semmel“ < hím. 'semel(e) < лат. 
simila < грец. semedalis, укр. (булочка), з'явилося у IX столітті з каро- 
лінгських часів. Булочка є круглим хлібчиком, з приблизно 5-6 г 
дріжджового пшеничного тіста. їдять її зазвичай з маслом, ковбасою 
або сиром до сніданку. Випікають різні види булочок: ’zemls'tsi:po: 
(zsemlecipó) - „Semmelwecken“ (батон), ’zcmis'gombouts (zsemlegombóc)
- „Semmelklofl“ (галушки з сухарями), із сухих булочок роблять 
’zemh'list (zsemleliszt) - „Semmelmehl” (муку), ’zsmlc'morzá (zsemlemor
zsa) - „Semmelbrösel" (сухарі) oder 'zemle'te:sta (zsemletészta) - „Semntel- 
teig” (тісто з булочки) для приготування інших мучних страв.

Із запозиченої кухонної лексики в угорських говірках було знай
дено 20 етнореалій локального вживання і 3 етнореалії регіонального 
поширення, які були запозичені з німецьких говірок та німецької нор-
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мативної мови. Велика кількість німецьких лексем пояснюється тим, 
що угорці Закарпаття завжди були у тісному контакті з австрійцями, 
тобто німцями. Визначний вплив на угорське населення мали також 
німці міста Munkács та його оточення.

Запозичена лексика інтернаціонального характер) 
Особливою групою іншомовного запозичення з угорських го

вірках є реалії цивілізаційного процесу, які у XX столітті були запози
чені з німецької мови. Лексеми проникли у говіркову лексику завдяки 
інтенсивним економічним, культурним та іншим контактам з розвину
тими країнами Європи, де німецька мова виступила посередником. Тут 
розглянуті тільки деякі лексеми:

'kfiks (keksz) -  „Keks“ < нім. ’keks < анг. cakes, ми. від саке - 
Kuchen порівн. фр. „еаке“ , італ. „саке ”, сб.-хв. ,M ks", чеськ. ,jkeks”, 
пол. ..keks” > рус. kekse, укр. (кекс), сухе, довготривале маленьке печи
во, яке виготовляють на кондитерських фабриках. Розрізняють багато 
видів печива: 'sajtos (sajtos) -„mit Kasé” (з сиром), 'mázolás (mazsolás) -  
„mit Rosine" (з ізюмом), 'me:zes (mézes) -  „mit Honig" (з медом), ’tsitro- 
mos. li'monos (citromos) - „mit Zitrone” (з лимоном).

'kretmeS (krémes) ..mit Creme geschichtetes Gebáck" < австр.
'krcm, 'krémé (у Німеччині крем як солодка страва існує з XVIII століт
тя) < фр. сгете < лат. сгата < грец. chrisma, рус. kre.mss. укр. (з кре
мом), відповідник „Наполеон”. Якщо кекси печуть рідко у домашніх 
умовах, то 'kre.mes частіше готується самими домогосподарками, де 
кухарки можуть проявити свою фантазію, випікати їх різного виду.

'piskortsí (piskóta) -  ..Biskotte” < австр. 'biskotten, 'piskoten-brod, 
'/>/,vc7?o//(3«„Biskotte.Biskuit”< лат. biscoctus, biscottum, лат. bis -„zwei- 
mal” t- лат. cottum -  „gebackt”, лат. Coquere „backen” порівн. італ. ..bis- 
со По ", анг. „biscuit”,фр. „biscotte”. чеськ. ..piskoi”, рус. piskoAa. укр. 
(бісквіт). Здебільшого печеться це тістечко самими господарками з су
міші муки, яєць, цукру та порошку для печива, як наприклад, ’pisko.tá 
'tskerts (piskótatekercs) - „Biskuitrolle” (бісквітний рулет), який напов
нюється найчастіше повидлом або кремом.
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Tu ris Ingrid
Die Namen der Mehlspeisen deutscher Abstammung in den 

ungarischen M undarten von Transkarpatien 
Resümee

Im Beitrag wird das Lehngut, das die Kochkunst in den ungarischen Mundarten 
Transkarpatiens behandelt. Dieser Bereich wird wechselseitig von allen in der Region woh
nenden bodenständigen Ethnien (Ruthenen/Ukrainer, Ungarn, Rumänen) sowie später an
gesiedelte Volksvertretern (Deutsche, Slowaken, Juden, Tschechen, nachhaltig auch Rus
sen u.a.) besonders intensiv beeinflußt. Diese Auswirkung findet ihren Niederschlag im 
Wortschatz der jeweilig im multiethnischen Raum funktionierenden Sprachen und Mundar
ten als entlehnter Wortbestand.

Im Wortschatz der Kochkunst zerfällt das Lehngut in zwei Gruppen: 1. Ethorea- 
lien, die häuslich zubereitete gebackene und gekochte Mehlspeisen bezeichnen, welche lo
kalen und regionalen Gebrauch haben (bájgli, fánk, kremzli, lekváros, túróstáska u .a./ 2. 
Zivilisationsrealien (keksz, krémes, piskóta ), die überregional sind.
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Seres K r ist ó f
(IJngvár, aspiráns)

A barna szín kognitív-stilisztikai szerepe Kovács V ilmos 
Lázas a Föld című kötetében

Kovács Vilmos a 60-as évek kárpátaljai magyar irodalmának legkie
melkedőbb alakja. Költői tehetsége vitathatatlan, azonban éleslátása és szóki
mondása miatt a rendszer mellőzte, ellehetetlenítette, mert rámutatott annak 
hibáira. Célom, hogy az általános értelemben felfogott nyelvi stílusnál szélesebb 
körben elemezzem Kovács Vilmos társadalomfelfogásának kifejezési rendszerét 
és annak fejlődését színneveinek tükrében kognitív megközelítéssel.

A kognitív nyelvészet a nyelvtudomány új irányzata, melynek előre
törése a XX. század második felére tehető. Az irányzat felerősödését nagy
ban elősegítette, hogy nem jellemzi merev szabályrendszer. Nem kívánja 
megdönteni a már meglévő axiómákat, ugyanakkor nem próbálja sem mate
matikai, sem másmilyen alapokra helyezve elemezni vizsgálata tárgyát.

A kognitív tudomány alapja a megfigyelés. Ennek alapján von le kö
vetkeztetéseket, melyeket nem tesz általános érvényűvé, hanem csak az ak
tuális helyzetre alkalmazza azokat. Nagy előnye, hogy a kivételeket rugalmasan 
kezeli, elfogadja létüket, minden tudományban az embert, az emberi tényezőt, az 
emberi megértés folyamatát keresi, annak hatását az adott tudomány fejlődésére. 
A kognitív nyelvészet a világ nyelvi képének rekonstrukciójával foglalkozik, 
figyelembe véve a szövegben szereplő írazeologizmusokat, kollokációt és kon- 
notációkat is. Ezen nyelvelmélet szerint az ember olyan fogalmi rendszert hoz 
létre, mely összhangban áll a valósággal [Bahczerowski, 55].

A kognitív nyelvészet szerint van, ami a hétköznapi nyelvhasználat
ban nem érthető meg és mondható el metaforák nélkül. A metaforák szerepe 
óriási a megértés folyamatában, ám bonyolultabb kérdés a metaforák szere
pe a megértés után [Boda -  Porkoláb, 74]. Létezik olyan jelentés, mely se 
nem szó szerinti, se nem metaforikus, hanem „metaforikusán szó szerinti’'. 
Ebben az értelemben a metaforák létrehozhatnak új jelentéseket. Egy fogalom 
másik fogalmon keresztüli megértése nemcsak a költői nyelv sajátja. Nélkülük 
nem tudnánk megérteni világunk alapvető fogalmait [Kövecses. 44].

A metaforát köznapi értelmezés szerint felfoghatjuk hiányos hason-
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latként, melyből a hasonlítás valamely tagja hiányzik. Az emberi, elvont 
gondolkodás is hasonlóképpen működik. A külvilágból érkező jeleket 
agyunk összeveti a korábban szerzett ismeretanyaggal, ahhoz hasonlítja. 
Ilyen módon alakul ki kép, érzet a hangokról, illatokról, színekről.

A metaforák jelentős részét a színmetaforák, a színnevek teszik ki. A 
fizikában a szín nem más, mint a látható fény által keltett, összetevőinek 
hullámhosszától és intenzitásától függően különböző fizikai érzet. Az embe
ri szem 3 különböző típusú fotoreceptora csak a vörös, a zöld és a kék tarto
mányra érzékeny. A szín tehát, amit látunk, három különböző hosszúságú 
fényintenzitás aránya, ahol a lényeg az arány. Ez határozza meg a színt is. A 
tudomány az ilyen látást trikromatikus látásnak nevezi.

Ilyenképpen a színnevek kognitív vizsgálata nagyban elősegítheti a kog
nitív nyelvészet fejlődését. Ha pedig a színnevek stilisztikáját vizsgáljuk, pontos 
képet kaphatunk az adott szöveg szerzőjének világlátásáról, gondolkodásmódjáról.

A költő színei a kiszolgáltatott kisebbségi sors kifejezésének eszkö
zei. Egyaránt megtaláljuk a kisebbségben élők fájdalmának, reménytelensé
gének, szellemi-erkölcsi kötődésének gazdag motívumait.

Színné veinek értéke, nagysága csak akkor mérhető fel egészében, ha 
több szempont szerint vizsgáljuk meg azokat. így a színneveket a következő 
szempontok szerint rendszerezem:

1. Az ábrázolt fogalmat színmetaforával konkretizálja.
2. Szemléltei.
3. A valóságot szintézisben ábrázolja.
4. Fokoz, sűrít.
5. Motivál.
6. Enyhén gúnyol.
Ebben a cikkben a barna szín jelentéstartalmát vizsgálom Kovács 

Vilmos Lázas a Főid című kötete alapján. A kötet 1962-ben jelent meg. Iga
zi áttörés volt ez költészetében. Ebben a bíráló Kovács Vilmos hangja szól. 
A kötet hangvétele, stílusa, egész tartalma „lázas”. Lázadt minden ellen, 
amit akkor szentnek kiáltottak ki: a képmutatás, a szépítés, az elsimítás, az 
idealizálás, a gigantománia ellen. Látta és láttatni merte a hibákat.

Kovács Vilmos színnevei közt a barna fordul elő a legritkábban. A 
szín hatása pozitív. Asszociációként sehol nem fordul elő.

Jelentéstani szempontból megállapítható, hogy a pozitív hatású 
konkrét színnevek között a szótárban felsorolt jelentésekből csak a mellék
névi szerepű első jelentésben fordul elő.

A Lázas a Föld című kötetben 3 helyen kelt a barna szín pozitív ha
tást, ez az összes barna előfordulás 75 %-a. Ezek közül 2 szín metaforával 
konkretizál, ami 66,66 %, egy pedig szemléltet, ami 33,33 %.
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1. Az ábrázolt fogalmat színmetaforával konkretizálja.
Kovács Vilmos a barna szín pozitív hatásával érezteti velünk azt a 

fajta idealizált nyugalmat, melyet magának szeretne, s mégsem kap meg. A 
nyugalom és a csalódottság érzéséhez hozzávegyül még a féltés érzése is. A 
költő világfelfogásában a nyugalomhoz és a harmóniához hozzátartozik a 
társ. a partner léte. s immáron ez is, a társ léte is veszélybe került.

Barna homályban piros karikák... [Barna homályban 42.o.J

Piros karikákat
rajzol szemem a barna homályba. [Barna homályban 42.o.]

2. Szemléltet.
A Lázas a Föld című kötetben bontakozik ki igazán Kovács Vilmos 

humanizmusa. A barna színnel szemlélteti a humanitás szükségességét és 
hiányát. Ez, és a világ, a kor, a kor emberének sokoldalú megjelenítése teszi 
teljessé azt a korrajzot-kórrajzot, melyet a költő ad saját koráról.

Nézd, kint az udvaron augusztus 
betontenyerébe milyen békésen hullnak 
a mdeg-barna gesztenyék. [Egy tébolydába 18.O.]

A negatív hatású konkrét barna színneveket vizsgálva megfigyeltem, 
hogy a szótárban felsoroltak közül a melléknévi szerep első jelentése fordul elő.

A Lázas a Föld című kötetben egy helyen kelt a barna szín negatív 
hatást, ami az összes barna szócédula 25 %-a. Ez az egy előfordulás színme
taforával konkretizál, szintézisben ábrázol és gúnyol.

I. Az ábrázolt fogalmat színmetaforával konkretizálja.
Kovács Vilmos költői világában a negatív hatású barna szín ábrázo

lóereje kifejezésre juttatja a költő látásmódját. Fontos, hogy költészetében 
ezzel a színnel mutatja be a falusi ember egyhangú életét.

..., ekéd ősszel barna homlokába vágott,... [Falusi emlék 68.o.]

3. A valóságot szintézisben ábrázolja.
A Lázas a Föld című kötetben megjelenik a kor mezőgazdaságának 

helyzete, mely a világban uralkodó tendenciákkal szöges ellentétben fejlő
dik. Elénk tárul a szakértelem hiánya, a történelmi tényen nyugvó, tényekkel 
alátámasztott bizonyítás: a jobb helyett egyszerűbb megoldások választását 
a mai napig nem heverte ki a mezőgazdaság.

..., ekéd ősszel barna homlokába vágott,...[Falusi emlék 68.o.]
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6. Enyhén gúnyol.
A barna szín negatív hatásával a költő a kisszerű álmokat, a pers

pektívák, lehetőségek hiányát, a hibás és mégis konokul favorizált gondol
kodásmódot gúnyolja. Ez a gúny egyaránt irányul a vezetők ellen, akik ilyen 
elvek alapján vezetnek, és azok eilen, akik hagyják magukat így vezetni.

.... ekéd ősszel barna homlokába vágott,...[Falusi emlék 68,o.| 
Kovács Vilmos színvilága egyedülálló a maga nemében. Színnevei 

minden esetben mögöttes jelentést hordoznak. Asszociációi párjukat ritkít
ják: nemcsak a színt generálják tudatunkban, hanem egyúttal érzeteket is kelte
nek, így erősítve a vers hatását, elősegítve a költő által kívánt hatás létrejöttét.

Kovács Vilmos színvilága gazdag és szegényes egyszerre. Gazdag, 
mert sok színnevet használ, s meglepő, meghökkentő, megdöbbentő hatást 
képes velük elérni. Ugyanakkor szegényes is, mert sok színnevet használ 
ugyan, de nem árnyai. Ez mutatja a költő jellemességét is: nincs megalku
vás, nincs félmegoldás, nincsenek kiskapuk. Költői tehetsége megengedte 
Kovács Vilmosnak, hogy árnyalatok nélkül is képes legyen nagyot alkotni, 
túlnőni kora lehetőségein.
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Шереш Криштоф
Роль коричневого кольору та його когштивно-етшнстична 

функши у TBopi ВЕшоша Ковача „Земля у гарячиГ’
Резюме

В1лмош Ковач один 1з найв!'дом1ших поеив угорськоТ лггератури Закарпаття 
60-х pOKÍB XX стсепття. Автор розглядае в статп щкавий аспект творчосн поета, а са- 
ме, c b í t  кольор!в, як! виконують р1зномаштш функци у творк У щ'й статп розгля- 
даеться пльки роль коричневого кольору у твор! та його когштивно-стшпстична 
фу.нкшя.
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Jackovics M arianna
(Ungvár)

Kendertermesztés és -megmunkálás Szalókán
(Nyelvjárási szöveg)

Szalóka az Ungvári járás magyarlakta községe. A Tisza partján, az 
ukrán-magyar határ mentén terül el 43 km-re Ungvártól. Lakossága 2005- 
ben 866, ebből magyar 830.

Nyelvjárása az északkeleti magyar nyelvjárások típusába tartozik. A 
szókincs általam vizsgált rétege szaknyelvi, a kendermunkákkal összefüggő 
szöveg.

A különböző szövegtípusokba tartozó szövegek vizsgálata, illetőleg 
e vizsgálatok eredményeinek összevetése nem elég hangsúlyos a szövegtani 
gyakorlatban. Ezért érdemes ilyen irányú elemzéseket végezni.

Az alábbi nyelvjárási szöveg -  mint sajátos szövegtípus -  tanulmá
nyozása során néhány jellemző nyelvjárási sajátosság tűnik ki.

A fonémarendszer tekintetében a magánhangzók aránya 7:7; rövid 
magánhangzók: u, o, a, ü, ö, i, e; hosszú magánhangzók: ú, ó, á, ü, ő, í, é. 
Hiányzik a zárt ë. megtalálható a nyújtott ë, főleg /, r, j  előtt. ill. a szótagzá- 
ró / kiesése kapcsán: pl. ésorolni.

Szalóka nyelvjárásának jellemző vonása a zárt í-zés. pl. elvittík, kivé, 
szíp, törtint, mektekertík, víknyat, vetem íny; megvan a rövid és az illabiális i-zés 
is: tiz, file stb. Szórványosan a középső nyelvállású ó, ö hangot felső nyelvállású 
ú, ű ~ u, ü váltja fel: ló-lú, róla-rúlá, tőle-tülle. A rövid hosszú hangmegté le lése
ket illetően, ha a pótlónyúlás az a vagy e hangokat érinti, a keletkezett hosszú 
magánhangzó polifonemikus â vagy é: pl. kéjen. Szórványosan előfordul a más
salhangzók geminálódása: esső, szapullóu, motóulla.

Szalóka nyelvjárásában a középső nyelvállású, hosszú magánhangzók zá
ródó jellegű, gyengülő erejű diftongusokban realizálódnak: szapullóu. motóulla, 
széjpen. Sok esetben ugyanaz a beszélő hol diftongust, hol monoftongust ejt.

Jellemző, hogy a -/ tárgyrag és a többesjel előtt középső nyelvállású kötő
hangzó jelenik meg: kendőköt, fehérneműköt, nótúkot, mintúkot, szokásokot stb. 
A szeker-féle két szótagú névszótövek Szalókán egyalakú tövek: eger, te-
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hen. level stb. Az ami vonatkozó névmás helyett gyakran aki formát talá
lunk: csépit, aki mán ojan nem szíp...

Alaktani sajátosságok: a -hói. -bői rag -bal, -bül, a -rój -röl rag -ml. 
-nil formában használatos: kendermagbul, fonalául. ijenrül, amejikrül, me
zörül, pászmákul stb. Az E/3. személyit tárgyas igei személyrag nincs 
hangrendi illeszkedés: lati. mái. mondistb.

Mondattani jelenségek: leggyakrabban a névszói-igei állítmány se
gédigei tagja egyes számban marad a többes számú névszó mellett, pl. Gu
mó tik is vóut benne: kerüli valahonan ezek. a minták.

A nyelvjárási szakszöveg alapja a helyszínen készült magnetotonfei- 
vétel. Az adatközlő neve: özv. Szántai Józsefné Balog Piroska, 1928-ban 
született, református vallású, 8 osztályt végzett, nyugdíjas szalóka: lakos.

A magnófelvételt Szabó Erika magyar szakos egyetemi hallgató ké
szítette 2002-ben. Lejegyezte és a dalokat kottázta Jackovics Marianna.

Szeretném elmondani a rígi szokásokol. \ miked dóugoszturjk a me
zőn, : kendárvetéssel, kendérт щ kával is foglákosztutjk, | a kendert mindig а 
legjop fődbe vetette mindet} ki. ahol vójfi ety kis jó  fő  üggyé. | Hát uly három- 
néty szotynyi fődet, I többet nem. ecs család se nem vetett, j és asztad bevetőt
ök mikor tavasszal jó  esső eset. jó  nyirkos trágyás fődbe bevetették, hogy 
asz kéjen ki. hamar a mag. I Es ez majd agusztuzsba let ki... nyűve. úgy rnon- 
tuk, hot : kinyiévé. j Holy kikelt, vő ud benne ojan kender is. akinek magva 
vóut még úgy monták. hogy virágos kender, | annak meg vu úga vóut. Es a 
magvas kendert nem nyütíék ki, máj csak őüsszc, \ mer asz mekhatytuk mag
nak. . Amit kinyütiürjk, virágos kendert. j asztal тек szépen kévé... kivébe 
kötöttük, : szekeren hazavitte mindenki, j és utána kerestek neki ety ojan hé
jét a ... a kanálizsba, \ minálutjk ijenfojó, j és \ ojan hejre, ahol \ sáros hej 
van, j ahol lapáj van, j hogy a sárba be...temették, hogy rolhaggyon j a 
kendő\ : Berakták... berakták {jen | hosszú j -  úgy monták, hogy \ ágyka. 
mint ...mint a vetemínyt, hogy be tud... \ es asztal ojan... \ egyiket \ kerezbe, a 
másikat tövivel szépen, | és az berakták sárral, j és akkor karókkal, meg le
szúrták, hogy el ne vigye a viz. \ És ászt ot rothasztották két-három hétig. \ 
Utána mentürjk megnézni, úgy monták. hogy látóját húznak a kenderből, 
hogy el van-e már rothadva. \ Ősz mikó járnak látták az asszonyok, j hoty 
mán ërohatt a kender, j akkor êmentek, j úgy neveszték, | hoty kikőteni a 
kend ér f. j Hát hogy elvit tik tisztáp hejre onnan arrul a sáros hejrül a vízbe, | 
és akkor úsztat a kezünké -  j benne álturjk a vízbe derekig, \ és akkor a ke
zűi} kei mostuk, ; a kövei, j a kötelet, | és a kivét mekfoktuk, \ és szép tisztára 
lemostuk rida a... az egész rőt hat részit, | Es akkor mindet sorba... akkor a 
Jojó... j És a jojó a szil in meg állottak a férfijak a családbú, \ oszt azok тек 
kiszetiík, ősz fűrakták még vizesen, a. j szekérre. ; És akkor meg a \ sze-
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körrel hazavittük, j osztón szíjelszettük a kivit j kiállogattuk száradni. | А к kő 
mikó mekszáratt a kender. \ hát vóut ijen hozzávaló и szerszámuk, úty hí fiák, 
hogy vágó и I Hát az egy ijen fa... szerkezet vöt, hogy \ úgy nízet ki. mint 
ety...ety váltó u, J osztón nígy lába vót. \ és akkor a... felnyillőit egy ijen fa 
része, I mint egy deszka, \ és aw ü mektörtük, | uty híjtóik, hoty pozdornya, 
a... ászt a részt, ami le hüllőt rálla, és a szösz mekmaratt a kezünkbe. | Лк kő 
vót egy másik ijen | vágóu, de asztat mán t illő так híj iák, | úgy monták, hoty 
lillóu, mer azon mán ászt a szöszt, ászt a pozdornyát mán szíp tisztára ki- 
szettüg belőle. \ Uty hocs csak megmaratt a tiszta szösz. \ Észtet még észt a 
szöszt, mikor össze... mekcsináturjk minden kendert \ ijen \ szösznek. | akkor 
a lányokot összehíjták a falubúi szösz tör ni. | Ősz vóut ijen -  naty tornácnak 
monták, nem, most mán verenda -  az ijen rísz, asz keskenyek vót, mint a ve
rendő, I osztón ijen szabad, \ deszkás \ oszlopos | tornác vóut, j  hogy vóut 
mibe mekfogóuzni, \ oszt akkor /nevetve/ a... azon, j a lábunk alá teltük, j 
tettüt]к a két vígíre annak a szösesomóunak görcsöt, hoty szíjéi ne bomojjon 
a lábút]к alatt | és akkor ráállottw/k, osztón | nó utóra, \ mentüt]к hátra, meg 
előre rajta szösszön, addig, mik csak meg nem puhát a szösz. | Mikor ojan 
puha vóut, megníszte a háziasszony, hogy jó и van-í minden jányé, nehogy 
má... I Vót ojan, amék összetípászta a lábával, osztón odatták neki, hoty tör
je  meg, adig tájé, m igjó meg nem töri. | így észt a mektört szöszöket szépen 
a gazdasszony összerakta, | mikó vége vót a törőunek, kőüt kalácsot sütöttek 
! тек teját attak, \ akkorára má oszt a fijúk  is csóukolgatták a jányokot, mik 
tört, I тек szó urakosztatták, meg danolturjk. | Jajj, ojan szép nótákat danol- 
turjk, hogy igazán, | ijen régi nótákat, | nem ojan tándzdalokot, mint most! 
Hát még vóut úty, hoty j zenészt is basztak a fijúk! Az uíóbi idődbe mán ojan 
divat let, hogy nálunk vóiit cigány ...banda, j úgy monták, hoty cigámbanda,
I nem zenekar, hanem banda. \ mer ezek a \ cigányok jácottak, nem kellett 
azoknak zeneiskoláiba járni, tuttak azok hegedülni is, kontrázni is, bőügőűz
ni is, vót mindenféle, \ тек cimbalom is a zenekarba. | Esztán édanolgattwjk 
meg étáncolgattw]k. ] jácottak, ősz vóut úty, hoty íjjélekig is èltcincoltiintk a 
tőrödbe.

Danoloк ety pár nó utált, amit ott a tőrödbe danolgatturjk! Hát ijen fa
lunkról szóló nóutát dánotok!

L Szalókára kél utón kel bemenni,
De szerelnék a babámmal beszélni,
Télen-nyáron virágzik a kicsiny ablaka.
Hej, de sokat hekacsirjgattam rajta.
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II. Édesanyám sokat inteti a jóura,
Ne halgassak ecs csalfa legény szavára, 
Ruszéitek afijúk a csalfaságra,
Ajjon a fene a hátraféjsült hajóira.

Hát vóutakijen ... nó>ták, méh több is, | danolgatturjk, | mikor afijúk, 
mikor ajányok...

О ősszel érik, babám, a fekete sző ülő ü — ászt is eldanoltuk

I. О ősszel érik, babám, a fekete szőlő 
Te vagy az én igazi szeretőm,
Bocsás тек, ha vala, valaha vétettem,
Ellenedre, babám, rosszat cselekettem.

ÍI. Kinek varod, babám, ászt a himzet kendőt,
Neked varom, hogy legyél szeretőm,
[Két]..néty sarkába néty szál fehér rozmaringot.
Közepibe, babám, hogy a tijed vagyok.
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Hát [jen nóutákot, \ többet is danolgatturik égisz este, vóut id ő  rá, ! a 
fijuk  is, S a jányok is együtt, j így osztón ételt a... az este, \ meg asz tán... jö t 
asz tán a vacsora, mikor a kőjjt kalácsot atták az a sztár a meg a \ te jót. j Hát 
vót ojan vicces fijú, | hoty... megettík a kalácsot, a jányoknak egye cse haty- 
tak. I Akkor oszt egész Ica ka járkáltak az uccán, mer megdagai még a gyom
ruk is tülle, annyit ettek, j Ősz ki nevel tik a jányokat, тек föijztek cukrostei]- 
gerit is, a fonóuba isz szokták, de a tőrödbe is mektették, vót ojan ügyes 
asszony, hoty fő  űzőt cukrosterjgerit is! j Akkor oszt elkesztek a f jü k  röfögni,
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Góujamadár, séj-haj, fészked rakod belőüle, 
Góujamadár, séj-haj, széjpen ke lepel a hásztetőn. 
Elhagyót, nem szeret, ét]gém a réjgi szeretőm.



! osz:an [haha] neveítík a jányokot, \ hogy’ nem, mer nem tuitak enni a neve- 
tistit.i Hát várták ászt is. hogy’ majd az is megmarad nekik, ; nekik a... tik 
eszik meg. asz: is kiviccelik a jányokot.\ fjen vicceket, ■■■így éltek régen a 
fijataiok a... ■ tjén muiacságok vótak, \ nem vóuddiszkóu. \ meg mindenféle 
boloncsák, hát mi csak boloncságnak tartyuk, az öregek mán az ijet, | mikő 
пзт a maga nemzetiségű... nőutákot meg számokat halgainak. hanem as se 
Higgyük, тек álamnak a...a...a... szánját vagy. . vagy mijít hülgaiiyák, j 
nem tudnak belő Lile kimenni, .. az öregek, hogy mit halgainak ezek a máji f i 
jataiok! Oszt asz szeretik csak! ; Ászt az eccerűt, ászt a szíp magyar nóit
tál, magyar táncol, hát nem szeb vő lé a? Nekütjk a vóut a szebb! \ Hát 
ezek meg asz monygyák. hogy,' mán most tjén világ van, oszt ijet. j Hát osztán 
szösz meg nem járnak törni, \ meg nem is tudnák, hoty hoty к à Hát ém 
mám nmndgattam az én gyerekeimnek, unokájimnak, hogy mit hoty kë, 
csak szászt nem szabad, kendért még vetni se meg van tiltva, hoty kábítóu- 
szen csínénak belőie. a kendérmagbú. \ Hát hogy mikor lez belő tile valami, 
lesz-e л 'ék tovább is ' alamikor, de hát má még el... elvesz ezek a hozzávalóit 
szerszámok! Hál mennyi szásszá kel ahol ! Ahoty ékesítem mondani mán, 
holy bocs csináltuk a...a szöszt, meg vóut törve, | akkor híjták az asszo
nyokat. ... húzni meg a szöszt, úgy mániák, hoty húzni, 1 abba a ... ojan 
szeg alakú gereben vót, hoty sok, mintha sok szeg... oda let ... véna verve ja  
aha ja  kerek... fába, ; és akkor abba rakták beiefele ... a szöszt \ Úgy mon
tai:, hogy тек... mekkúszták. a szöszt. : Először megnagyolták, úgy monták.
; utána meg vóut ety sűrűbb. ; azon a sűrűn тек szípre, | szíp szállás szöszö
köl kihmzták, abbú vóut a víkonyfonal. ; amejigbül a széjp kendőkén szül
ték, ! amit majd a lakodalomba a jányoknak kivárták, j róuzsáskerjdőjJnek 
meg lepedődnek, meg ruhának, j Fehírneműt is várták, \ gatyát, inget az 
asszonyok, 1 ászt a vékonyfonalbú csinálták. | A... amejik meg ojam, má... 
másoiiosztájú... szösznek montuk. hocs csépié j aki mán ojan nem szíp szá
las vóyi. hanem ojan giimöük is vóud benne, oszt a vínasszonyok meg... 
mekfoníák kézi gúzson, az vóyt az aprópszösz, \ asztal használták tör lőÿ- 
kendóírnek meg lepedődnek is. Akinek nem vóut vékony vászomhúl lepedőüje, 
sziiit. Szaporád vóut. izébftl... azhul... a vasiak fonalbú sziini ja  lepedőÿt, j 
hál égisz lélem máj asztán csinálták, j De hát sok... sok... sok... mindenféle 
dóuga van a kendernek, e mék csak megvan húzva, j Mán most... észtét osz
tóin tovább fő j tatlyák, hah’... fonnyák, mekfonnyák, osztán ékészítik térre, így 
ősszé! van ez mán. agusziustól mekkezdőtídik a kinyűvíse, j meg a. . elvágá
sa, meg a mekhúzása, : oszt akkor a hisz szöszt elkészítik, összekötözik szí- 
pen, osztán akkor kezdődik majd a fonás, | télen mekkezdik mán november 
estéken mán fonnak a jéinyok is, a fijúk mennek udvarolni a jányokhoz, |
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oszt összemegyen két-három jány, | meg, \ ahun meg nincsen jány, hát az 
asszonyok hínak fonót, oszt etykettőre mekjönattyák a jányokkal. fijúkkal. 
тек hál ijen szórakozás. \ Hát ez ojan híres vóut, hogy most ennél те gyűrj к 
fonni, most annál elmegynek fonni, \ útyhoty minderjki mekhíjta a jány о kot, 
meg a fiúkot, nem vóut se televizejójj, ijek, meg videjóu, meg micsoda. \ 
hát... az mék tán kirój na к se vó ut akkor, mikor én jány vő utóm, j hát mán 74 
éves vagyok [nevetve], hát én nem hallottam ijenrül

Az életet íty> fő j tat tűk, osztón \ hács csak jó  vóut azír a vászonruha 
is, a vászoning is, | ety kicsit szúróus vóut. mér az asztán avval mektürüköjf 
zik a szúróus vászonkendő övei valaki, a mán bisztos. hoty nem koszos utána.
I leviszi a... a... szennyet az emberrül, j hát meg a Tiszán firettürjk, \ mindik 
hazajöttürjk a mezőürül, osztón \ a Tiszára gyalog oda mentiirjk le, ! vittük a 
vászonkendőt, oszt ot mostuk le magurjkrúl, amit egész nap rárjk... rárjkjött 
a por, a mezőn, a kapállássá, minderjféle murjkávü Na de mondom, hogy ez 
a kendernek még esz csak a kezdőjJmunkája, még utána jön, mikor télen 
mekfonnyák, utánna felvetik, ojan... motoulának monygyák, | motoulára, 
amin mekszámojják, hoty hány pászma, oszt abbúl indulnak ki, hoty hány 
pászmákul szilnek egy... egy...mé... méter vásznat. \ Hoty hány pászmát ve
tet fel, úty tuggya тек, hoty hány pász... hány méter vászna lesz, \ тек hoty 
hány /gondolkodik/ hány ige. \ Meg ászt is úgy monygyák, hoty három szál 
egу ige, a... \ 180 szál meg ety pászma. | Uly hoty 180 szál a mot aulán ety 
pászma. \ Ahány pászma... nem... a vasiak fonalbúi csak nity pászmái mo- 
toulláltak, i mer asz mék ki is kellet mosni, | a víkony fonalbul meg 10-12 
pászmát is vetettek, a... feltekertek a motoullára, amit mekfontak a jányok, 
fonalat, a guzsajon. j És ez... ez a fonal utánna ki let szapulva, ki let mosva,
I de ászt is ha... hamunak a lúgjával. | Felfőszték a... az iizsbe a vizei, ; és 
akkor... akkor asztal a vizet meg ráöntöttík, ...betettek egy zságba ecs cso
mó и tőtityfahamut, vagy akácfahamut, a vóut a jóu lúgnak, j osztón akar asz
tal avval a forró lúggal leöntöttík, | vóut egy ijen deszkaszerü -  szapullóu- 
nak monták, \ hát ez egy ojan... déjzsa is vóut alatta, az alacsonyabb vóut, a 
szapullóu meg magassab vóut, fábó vóut készítve, j ojam mint a hordóu, 
csak feneke nem vóut jen, \ oszt abba beletemették a hamut a zságba. utána 
rátettík a forrót, osztón a lecsórgot oda alúra, mer jukas vóut egy ódaia an
nak a ...annak a szapullóunak, j oszt oda lefojt a hamu... hamulug, mán a... 
amit ráöntöttek a vizet, a forró vizet a... a hamura és asz neveszték lúgnak, j 
oszt asz mán eléb elkészitettík, | akor f  érakták a fonalat, oszt avval a lúggal 
reggelig öntöszték, \ mekforrósították, \ kimentik az alsóu edénybül a az... 
iizsbe, I i hát ez meg a házba történt, \ vó ut mindenütt egy ojan konyha, hogy 
eg}' naty szíles kemence vóut, | és oda vóut az iizs bélivé, \ osztón az alatt
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tengerigóúréval tüzèltiitjk, \ oszt feljött hamar a... lúg, amit el vaut készítve 
mán a fonarra, | oszt mikó jó l főtt, akar mindik feltőtötték a fonarra. | így 
osztón mán este mán sokáig szapúltuk. | Ősz szíp sárgára kiszelte az a lúg 
a... annak a fonalnak a színit, a fonálnak ojan szürkés... szürkés színe van, 
mikor mekfonnyák. \ Oszt utána szíp sárga lett... \ Hát vaut oszt ojan hires 
asszony, aki meszel ted bele. hoty szíp legyen a fonálja. \ Hát mikor betette 
felfele a... az eszváitára, hát szokat, mer megette a [nevetve] a mész! I De a 
valódi szapullás a jó u  hamuval, \ meg... meg renceresen keletet öntözni, | 
felfele a forróul ráönteni, \oszt akkö szí pen kikopott, j a... akkő elvittük a Ti
szára. ! mán esz téjen tört int, mikö mán jéjg izs vóut, | ősz kiváktak egy 
nag}: léket, \ úgy monták, j a jeget kivákták, \ oszt oda tettig be a fonalat, \ 
osztóm ot rázogattuk tisztára, \ kimostuk a fonalakat, és akkó onnan haza let 
hozva szekeren, j akkor vóut mindenkinek lovasszekere, j osztón \ tiszta bej
re, lepedő iire, meg mi bejre tették, hoty tiszta legyen, ősz kiterengettík. ... ak
kor kitererjgettik a fagyra, i a jó  kiszette a vized belőüle, j asztán тек szebb 
is lelt tiille, a fatytúl, \ akkor osztóm tekertík a fonalat, | a vóut az utána való.
I Mektekerték ojan szíb gombajgogba, mint... mint a pamut van, a pamut 
van tekerve,] egy [jen fára tekerték, | ászt ojan ügyesen csinálták, akik ügye
sek vő utak, hogy ojan szíp állású gombajgokot tuttak tekerni. | Akkor mekte- 
körték, oszt akkor két szálával meg megint vetőre, | felvetettík. \ Hát az a te
kerőü, amin mekteká'tík, az is egy ojan motóullaszerű vóut, hogy egy-ety fá 
ja vóut középén, | osztón ojan négyágú... fán... tettek ijen cifra kis Jakot, \ 
oszt akkor arra... arra rátették a fonalat, \ aki тек ki vóut mán... ki vóut 
szapúlva, mekszáradva, j oszt az úty forgot, forgot, mikor tekertük, forgot, 
forgót, szépen körülforgot, ] osztón eccer le let tekerve. \ Esz vetettéjk meg, \ 
arra meg ety külön szerszám vóut. a vetóu. j Az is egy ojan érdekes... dolog 
vópt, j hogy amire rá -  körül-körül forgattuk, | osztón két szálával meg let 
vetve, I utána osztón felhaszták az eszvátára, \ osztón apróyszöszfonalbul, j 
víknyat meg mán külön csinálták, a tiszta víknyat, külön csinálták, \ abból 
lett a ...csinálták a fehérneműköt, \ meg mondom, a várót kendőjiköt, a tü
rül koző üköt a firjhö menő jányoknak, : hát sokat attak, ; 12 törülközőt csi
náltak, oszt etyformát, csíkká, vagy üresen szül lék, | ősz kivárták a jányok 
róuzsásra, j há tiz lepedő ft, тек húsz törülközőt, \ meg...meg...тек... sok 
mindent attak a jányokkal, | uty hogy nem ety-kettőt, hanem sokat, j mennél 
többet attak a, neki, annál hireseb vóut a jányok, hogy... hál... meg zsá
kol,... : 25 zsákot minden jánynak attak. \ Még ojan ponyvát is csináltak! j 
Aki, mikor.... gépelték, cséplőügépen cséipelték a búzát, n em  kombányon, | 
oszt alá kellett teríteni, \ oszt egy ojan nagy ponyva kelletett alá és ászt is 
úty szüttik тек. holy három szílbül vöt, hogy naty szíles legyen, \ mer csak
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80 centit lehetet lekszílesebhet, az eszvátán szűni, j hát a pokróc az... az 
vagy 65-70 centi, j ojan... bordák vannak. \ Mán sokféle min... \ Az az cszvá- 
tának is van annyi neve, hogy elég lenne ésorolni. Annak van. . borda kel 
hozza. \ bordahaj, | meg тек talpa, meg lábítóuja, meg...meg mindenféle 
vessző hozzá, amire feltekerik, j тек hasai jó  так monygyák, amire felcsa
varják a... ászt a fonalat. 1 útyhogy eresztőjjrúd kel hozzá, akivel mindig lee
reszti, I meg mindig vissza felcsavarja, \ nagyon sok móggya van, | sok... 
sok üggyel-bajjal ment, mondom, mire vászon vő pl, тек pokróuc. \ Akar 
osztón vaut az elhasznált ruhák régen, \ felvágdalták az öregek meg a gyer
mekek. aki vóut a családba, ősz szép pokrócokat is szűttek, j hát asz szapo
rá t vóut szűni, men a... a ronygy hamar ab betelte ja  cérnát, \ ászt vasiak fo
nalból csinálták a pokrócot, \ nem szűttek víkony fonalból, csak csepünek 
monták ászt, a... a... apróyszösz... apróuszösznek monták. hogy az ojan... 
kis apró и az, a feje szösz vóut a hosszú- szösz, a rövidebbek meg, amik ki hú
zódod belőüle, az vóut az apróyszösz oszt...apróuszözből csinkák apokróu- 
cot. I Régen nem csináltak a padló ura, mer nem vót padló и se, \ pokróucot, \ 

főjJd vót, hászfőüggye, oszt lúganajos sárral minden szombaton fétapasztot
tuk a házai, j Ojan jó  lúganajos frisz szag vóut a házba, | avval., avval vóyt 
mekfrisítve a ház, | meg marhaganajjű, \ ki mivel csinálta, j Szíp simára 
marhaganajjálehetet tapasztani, | ojam vóut, mint a tükör, a hász főüggyé. | 
Mek sepertük, тек félocsoltuk, frissítettük, vízzel f é  let locsolva. | Meg direkt 
ojan locsolót csináltak, hogy nyóucasokot locsoltunk a házba, oszt úgy né
zet ki, mint a szőünyeg. | Pokróucot a lóra csináltak, hogy nejázzon meg a 
ló, ha megái ha megizzad. \ Meg az ágyra, \ az ágyon is a vóut: lepedő meg 
pokróuc. I Ászt ám meg vóut uty, hoty nem vót annyi fonal, \ mán kevesep fo 
nal vóut, I ősz lehetet pokróucot szűni eblábason, úgy monták, hogy eblá
bas, I hogy néty hét [reszeli a torkát] pászmát vetettek fé, | osztón ahoz meg 
nem kelletel, csak három pászma vagy néty pászma, \ uty hogy az mán ojam 
kis kockásszerünek nézet ki, | nem ijen sürven fokta ja  ronygyot az a vá... 
céirna, mint a...amikor rendesen vóut vetve..., hoty sok szálával, két szálá
val. I E meg csak ety> szálával vóut, j osztóm mindenfélét ki tanál lak, |j a vá
szon! húl minden.,. mindenféle... kitanáltak, ojan, bojhos vásznat, \felszet- 
ték vető, ijen szedőtűre, тек... kockásra, a közepit is az abrosznak, j ijeket 
kombináltak mán az utóbi időgbe, mekszekték az egész ken... abrosznak a 
vásznat, a férjhe menő abroszoknak a vásznat, j mekkeszték, mekszették, osz
tón csak ot szőttek tiszta simát, ahol kikézimunkáitok, csak ott, hogy lehes
sen keresztszemesen vaty kalotasz... kalotát várták régen, mán úgy mony- 
gyák, hoty kalotaszegi. \ Kerüli valaha non ezek a j minták, | m innék annak 
attak nevet, ahunnan hoszták. a mintái,\ amék falubul, \ ráli vóyt, meg...
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meg mék hónán jött, honnan hoszták a mintákot, | hát asz mind annak híjták.
! Hát akkor osztón a hires jányok kérdeszték, hogy neked van ráti varású 
kendőd, тек kalotás, meg ijen meg ojan. \ Ijen, ijenek vótak..., ezek vólak a 
szóurakozási, a fiataloknak a szóurakozási... micsodájok.
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Яцкович MapiaHiia
Вирощування та обробка конопель у с. Соловка 

(Гов1рковий текст)
Резюме

У статп подаеться короткий анагпз д1алектних явшц с. Соловка Ужгород- 
ського району, зокрема вщзначаються особливосп вимови голосних та приголосних 
у мовленш угорського населения с. Соловка. ГПсля подаемо невеличкий текст роз- 
MOBHOÏ мови, з1браний студ. IV курсу угорського вщдтення Ер!кою Собов. Цей текст 
нами уточнений, виправлений i представлений тут.
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Л1ТЕРАТУРОЗНАВСТВО

II.



Hulpa Diána
(Ungvár)

A nyelvi tiszteletadás formái Balia László és 
Ivan Csendej műveiben

A szociolingvisztikai kutatások napjainkra már a szépirodalmi alko
tások vizsgálatára is kiterjedtek. Tanulságos lehet annak tanulmányozása, 
hogyan nyilvánul meg az identitás, az emberek hierarchikus társadalmi cso
portokba való szerveződése a nyelvi tiszteletadásban, az udvariassági for
mulák használatának tükrében egy olyan régióban, ahol államnyelv, hivata
los nyelv, többségi és kisebbségi nyelvek élnek egymás mellett évszázadok 
óta. E kérdés vizsgálatához két kárpátaljai kortárs író regényeit választot
tam: Bállá László A Nagy Semmi és Iván Csendej A madarak elhagyják 
fészküket című regényét.

Mindkét regény cselekménye a XX. század második felében zajlik, 
azonos társadalmi-politikai, gazdasági körülmények között, de lényegében 
más-más kultúrájú nyelvek udvariassági fordulatait keli összehasonlítani, 
amelyek az 50-90-es évek nyelvhasználati állapotát tükrözik Kárpátalján..

Külön figyelmet érdemel az a tény, hogy Iván Csendej regénye 
1963-ban, B á l l á  László regénye 1991-ben jelent meg. Iván Csendej regénye 
a kor szellemét és nyelvhasználati stratégiáját az adott kor szellemében, reá
lisan ábrázolja. B á l l á  László visszatekintve, a rendszerváltás fényében, meg
változott értékrend szerint mutatja be a szocialista éra történéseit, nyelv- 
használati szokásait.

A választott irodalmi művek valóságosan ábrázolják azt a társadal
mi, történelmi fordulatot, amelyet a második világháború hozott a társadal
mi életbe és egyéni sorsukba. B á l l á  László polgári családból származott, 
magával hozta ennek az életformának nyelvi, etikai függvényeit, regényé
nek főszereplője is polgári származású, az új társadalmi viszonyokba ne
hézkesen illeszkedett be, meg kellett tanulnia alkalmazkodni az új etikett
hez. Csendej ívan verhovinai paraszté sa Iád ban született, hősei is ebből a tár
sadalmi rétegből kerültek ki. ezt a kultúrát viselik magukon. Így a szárma
zás, rang, foglalkozás, anyagi helyzet, iskolázottság és más tényezők meg
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határozó szerepet játszanak a nyelvhasználat alakulásában, az udvariassági 
stratégiák alkalmazásában.

Az úr, ön, uram. kegyelmed, alászolgáljа-îéle megszólítások Bállá 
László regényében fordulnak elő, Ducsayék polgári társadalmi közegében.

— A, alászolgálja, szabó úr!
— Alászolgálja, villanyszerelő úr! (31.0 .)
Ducsay édesapja (volt városi tisztviselő) köszönti így -  a foglalkozás 

megnevezéséhez csatolt úr tiszteletadási szóval -  Szakáll Ákos volt megyei 
számvevőt. A rendzserváltáskor ugyanis mindketten szakmát váltottak'', 
Szakáll Ákos bricseszeket varrt és árult a piacon, Ducsay villanyszerelő lett. 
Az úr megszólítás már enyhe önirónia eszköze a regényben, hiszen a sze
replők tisztában vannak vele, hogy az urak világának befellegzett.

Ezeket az általánosan használt megszólításokat fel kelleti váltani az 
új társadalmi berendezkedésnek megfelelő megszólításokkal, olyanokkal, 
mint: elvtárs, kartárs stb. Az elvtárs megszólítás több szerkezeti változatban 
fordul elő a regényben:

Vezetéknév + elvtárs:
— Szóval, Ducsay elvtárs, lesz itt nekünk munkánk és munkánk ...

(89. 0 .)
A társadalmi helyzet éreztetése és érzékeltetése nyilvánul meg az 

alábbi párbeszédben, amelyben a hivatal sofőrjének utasítást ad az új 
„rend", új „helyzet ura". A gépkocsivezetőt csak keresztnéven szólítja, a 
funkcionáriust foglalkozás+ elvtárs említő néven nevezi meg abban az ún. 
demokratikus társadalmi rendben, ahol az egyenlők között vannak egyen
lőbbek:

— Béla, ezt a csomagot este elviszi a főépítész elvtárs lakására. 
(229.0.)

Külön figyelmet érdemel az E/3. személyű kijelentő módú igeaiak- 
kai kifejezett kategorikus felszólítás, parancs.

Az udvariassági stratégiák kísérő gesztusai jellegzetesen húzódnak 
meg a Balla-regényben: a kalaplevevés, a főhajtás, a meghajlás... Ezek a 
rendszerváltással szinte teljesen kiszorultak az egymás közötti érintkezés 
illemszabályaiból.

Külön, más udvariassági stratégiák alkalmazásának volt kitéve a fő
szereplő, amikor néhány évre falusi környezetbe került, ahol még szembetű
nőbb lett társadalmi és szociális hovatartozása. Kijevi környezetbe is behe
lyezi az író Ducsayt, főiskolai hallgatók, funkcionáriusok, eltérő kultúrájú 
fővárosi lakosok társaságában mozog. Kijevi szállásadói például éppen 
emiatt magázzák Ducsay Józsefet, mint olyan diákot, aki más közegből, más 
kultúrából került közéjük. Maga az író ezt a szitációt így írja le a regényben.
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„ Azokat tegezik, s egyszerűen keresztnevükön szólítják, én meg 
„maga’’ vagyok és (ahogy a leckekönyvben olvasható) József Mihajlovics -  
s ez a keietszíávoknál tudvalevőleg a tisztelet kifejezése."

A változások nem változtatták meg egyik napról a másikra az író 
életvitelét, nyelvezetében azonban teljes mértékben igazodott az akkori eti
kai normákhoz. Hőseinek nyelvhasználata, viselkedési szokásai híven tükrö
zik a szocialista társadalmi rend rétegzettségének jegyeit. A Nagy Semmi cí
mű regény hűen ábrázolja a XX. század közepén végbement társadalmi-po
litikai változásokat az akkori nyelvhasználati normák példáival.

Csendej Ivan élete és pályafutása sok tekintetben hasonló Baiía 
Lászlóéval. О is Kárpátalja szülötte, s bár származásuk, nemzetiségi és tár
sadalmi réteg szempontjából is eltérő, az 1945-ös rendszerváltozás az ő éle
tében is nagyfokú változásokat hozott. A madarak elhagyják fészküket című 
műve csak egy kiragadott példa annak bemutatására, hogy bár két különbö
ző nemzetiségű íróról van szó, a szociális és társadalmi változások mindket
tőjük életében és szokásaiban teljes fordulatot hoztak. Csendej a verhovi- 
nai parasztok életét mutatja be a rendszerváltozás idején a Prihara család 
életén keresztül. Ebből kifolyólag érdekessége a regénynek -  s egyben elté
rés is a Balla-regénnye! összehasonlítva - ,  hogy a párté, párna vagyis az 
’uram, asszonyom’ megszólítási formával nem találkozunk, éppen az eltérő 
szociális közegből származó szereplők bemutatása miatt.

A madarak elhagyják fészküket című regényben is jelen vannak az 
ábrázolás művészi kifejező eszközeiként a nyelvi illemtan sajátos formai 
elemei: megszólítások (keresztnéven való szólítás, keresztnév + apai név 
használata), deixis, tegezés, magázás (házastársak tegezik egymást, felnőtt fér
fiak tegezik egymást, idősebbek magáznak fiatalokat, a gyerekek magázzák 
szüleiket, szülő tegezi gyermekét, felnőttek egyirányú tegezése. fiatal férfiak 
magázzák az idősebbeket) köszönések... A keresztnév + apai név használata 
megszólításkor csak felelős beosztásban lévő szereplők között fordul elő.

— Mu 3 Миколою Степановичем впорядкували йога на громад- 
ських началах... (ЗбЗ.о.)

Ezekkel a szavakkal mutatta be a főbíró azt a gyűjteményt, amit a 
jegyzővel együtt készítettek, rendeztek sajtó alá.

A nyilvános társadalmi szférában a hivatalos keresztnév + apai név 
megszólítási tormák fordulnak elő a regényben. A privát szférában a Balla- 
regényhez hasonló nyelvi tiszteletadási forrnák vannak jelen. Például: bará
tok. házastársak keresztnevükön szólítják egymást, ugyancsak keresztnéven 
szólítja a főnök a beosztottat vagy az alacsonyabb rangú szereplőket. Ez az 
azonos kulturális szokásokkal, az azonos társadalmi helyzettel és társadalmi 
V i szó nyo kka I magyarázható.
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Гульпа Д1ана
Форми мовленнево! вв1чливост1 

у творах Ласло Балли та 1вана Чендея 
Резюме

Темою мого доелщження е форми мовленевоУ bbíhbhboctí у творах Ласло 
Балли та 1вана Чендея. I Гкавою с тема тому, що ui письменники вщображають у 
своУх романах реальну пол1тичну та мовлеиеву ситуащю другоУ половини XX столИ- 
тя, з одного боку в украУнському, з imnoro -  в угорському суспшьному жигп. До- 
слщження показало, що у цих р1зних культурах при однаковш иолпичнш ситуащ'У 
складася схожа мовленева культура.
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HlDI TÜNDE
(Debrecen. PhD-hallgató)

„Hadd nézzek a múltra, nézzek a jövőre”
(Gondolatok Szörényi László „Álmaim is voltak, voltak...” 

című tanulmánykötete kapcsán)

Szörényi Lászlót, a nemzeti kultúra ügyét hűséggel felvállaló iroda
lomtörténészt a kritika, a pályatársak és tanítványok szinte felsorolhatatlan 
mennyiségű pozitív jelzővel illették már. ami nem meglepő, hiszen igen ka
rakteres, mégis sokoldalú írói-irodalomtörténészi egyéniségről van szó. 
Hogy mindezek ellenére „leírhatatlan” (a szó közvetlen és átvitt értelmében 
egyaránt) tényezője irodalomtudományunknak, azt mi sem bizonyítja 
jobban, mint várva várt legújabb tanulmánykötete, a tartalmában és külsejé
ben egyaránt reprezentatív „Álmaim is voltak, voltak...” címet viselő kiad
vány. Ebben közzétett írásait a XIX. század irodalmából olyan klasszikus 
szerzőknek szenteli, mint Vörösmarty, Petőfi, Arany és Jókai, de a nagysza
bású pályaképek, átfogó igényű interpretációk mellett kisebb lélegzetű 
ünnepi beszédek, sőt egy riport is olvasható a kötetben.

A gondos szerkesztés az elmúlt 2— 3 évtized terméséből gyűjtötte 
egybe a folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben elszórtan megjelent mun
kákat. A szerkesztés elve ezúttal is — akárcsak a hasonló vonatkozású, más
fél évtizede kiadott „Múltaddal valamit kezdeni...” című tanulmánykötetben 
— a tárgy szabta időrend, precízen ügyelve az eltérő fajsúlyú írások válto
gatására is.

A kötet címadó Arany-idézete kissé talányosán hat ebben a funkció
ban, mivel nem egyértelmű, hogy a megvalósulás boldogsága vagy a lemon
dó kiábrándultság gesztusa avatja címmé a Visszatekintés kiragadott sorát. A 
szövegek tanúsága szerint okkal feltételezhetjük az előbbi feltevés érvényes
ségét.

A kötetben szereplő írásokat nem vezeti be előszó — a szerző talán 
így próbálja elkerülni az aktuálpolitikai célzatosság bélyegét vagy a „herme- 
neutikai” felelősségre vonást —, ehelyett csupán egy szűkszavú megjegyzés 
szerepel a kötet végén. Nincs is szükség az olvasó célzatos eligazítására, hi
szen a tanulmányok kérdésfeltevései nem hagynak kétséget afelől, hogy a

84



korábban megismert szerzői gyakorlat szerves folytatását kapjuk: a nemzeti 
újjászületés századának magyarságkérdésein keresztül egyetemes emberi 
létproblémák megvilágításáig vezetnek el a precízen kidolgozott interpre
tációk.

Némileg különálló, tárgy választásában társtalan a kötet nyitódarabja, 
amely a XIX. századi magyar katolikus Szem írás-fordítások történetét dol
gozza fel a szerzőtől megszokott alapos háttérvizsgálattal és teljességigény- 
nyel. A Vörösmarty-tanulmányok az író történet- és létfilozófiai nézeteinek, 
emberképének szerteágazó gyökereit tárják fel precíz forráskutatással és 
szövegvizsgálattal. Az értelmezések tárgyát túlnyomórészt Vörösmarty gon
dolati költeményei képezik, melyekben a szerző egy olyan, több forrásból 
eredő történeti!lozófiai eszmerendszert és antropológiát feltételez, amely 
teológiai alapozottsága ellenére a lét alapvető démoniságát, az emberi cse
lekvés veszélyeztetettségét, az élet-stratégiák ingatagságát és az ember de- 
termináltságát hangsúlyozza. Egyetlen kivétellel ( Vörösmarty lírája, 1986) 
az ezredforduló határesztendeiben született írások egyúttal számot vetnek a 
korábbi Vörösmarty-recepció továbbgondolásra méltó és téves irányba 
orientáló kérdésfelvetéseivel is.

Az 1848—49-es forradalom és szabadságharc távlatos irodalmi hatá
sát és közvetlenül lemérhető inspiráló erejét mutatja be a következő, műfaji
lag változatos szövegcsoport. A Petőfí-évfordulóra készült „gyorsmérleg"’ 
valóban elsősorban ismertető jellegű számvetés a recepció legfrissebb ter
mésével, a Március idusán pedig a „gondolat felszabadítását" méltató ünne
pi beszéd. A márciusi újak szerepéről, további sorsáról tudósít a szerzővel 
készített riport. Heiiprin Mihály méltatlanul elfeledett Nemzeti őrdalának ál
lít emléket a következő tanulmány, melyet negyvennyolc hatásának tömör 
számbavétele követ.

A Pannon Enciklopédia számára készült Arany-portré valóban encik
lopédikus tömörségű, konzisztens pályakép, amely jó érzékkel domborítja ki 
az írói pálya útkereső folytonosságát a hősi epika vállalásától, majd elutasí
tásától az idillikus és elégikus klasszicizmuson át a tragikum megtalálásáig. 
A Toldi 150 éves jubileumára írott szöveg érthetően szerényebb ambíciók
kal térképezi fel a későbbiekben trilógiává terebélyesedő elbeszélő költe
mény ihlető forrásait, recepcióját, hangsúlyozva Arany összetett költői vilá
gának egységét.

A korábbi tanulmánykötetből sajnálatos módon kimaradt, már-már 
monográfiányi terjedelmű és igényű elemzésében Arany világnézetének sa
rokköveit, vallásosságának természetét, lírai magatartásának — a kierke- 
gaard-i egszisztencializmussal rokonítható — jellegadó jegyeit, esztétikai 
felfogását mutatja be a Visszatekintés című elégia értelmezése során. A
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módszerében heterogén interpretáció a költő világértelmezésének közép
pontjába a tragikus iróniában, sajátos humorban kifejezésre jutó szkepszist 
állítja. Az ironikus deformáció kohéziós erejének kimutatásával megcáfolja 
az „engesztelő zárlat" téveszméjét. Az allegóriateremtéstől egyre inkább a 
szimbólumalkotás felé orientálódó Aranyt a romantika hagyományos eszkö
zeit romantika utáni módon alkalmazó alkotóként aposztrofálja.

A Toldi szerelme elemzése következetesen eposzként tárgyalja a tri
lógia darabjait, annak ellenére, hogy már az előző kötet hasonló tárgyú írá
sai kapcsán is ellenvélemények fogalmazódtak meg az ilyen műfaji minősí
téssel szemben. Elképzelhető, hogy Szörényi Arany terminológiájához al
kalmazkodva tágabb jelentésben használja az eposz kifejezést— különvá
lasztva az eposz és a hősköltemény értelemben felfogott epopopeia fogalmát 
— . bár ennek ellentmond a klasszikus eposzi normák, kellékek számbavéte
le a Toldi elemzésében. Az utolsóként megírt „törzs" értelmezésében első
sorban az ős- és hősköltészeti műfajok reprezentálását és az Én határait ku
tató „modern" írói szándékot emeli ki. A Csaba-trilógia forrás- és közvetítő 
szerepű szövegeként tárgyalja Ipolyi Arnold Magyar Mythologiá-ját.

Eredetileg A kőszívű ember ßai-nak 1996-os kiadásához írt bevezető
jében Jókai történelemszemléletét körvonalazza. A regény antik mitológiai 
vonásaira már korábbi munkájában (Mítosz és utópia Jókainál, 1981) is 
utalt, akárcsak az író viszonyára az utópiához. A Jövő század regényé-nek 
műfaji definícióját itt már árnyaltabban adja meg: apokalipszisnek nevezi, s 
ilyen értelemben az író jelenének teologikus magyarázatát fedezi fel benne. 
A mű közvetlen előzményének tartja a részben félreértett, részben elfelejtett 
„regénykét", A csigák regényé-1, amely a pánszlávizmus XX. századi ag
resszív előtörését, végső soron pedig az emberi kultúra pusztulását „jósolja 
meg”. A két regény — különböző előjelű — antropológiájának magyaráza
tát Jókai világnézeti válságával hozza összefüggésbe.

A Jókai-dilógiát mítoszként, hőseposzként olvasva mutatja ki keresz
tény és pogány mitikus elemek meglétét a regényekben, s a párhuzamokat 
kereső játékosság néha meglepően merész megállapításokba torkollik, ilyen 
például a Kárpáthy Zoltán—Jókai azonosítás vagy a dilógiának az Aeneis-1 
parafrazáló olvasata. Valójában kevés tér jut a címben ígért Wesslényi-kép 
megrajzolásának, amely inkább csak a szövegolvasatok hátteréül szolgál.

A kötetet záró tanulmány Herzl és Jókai írói viszonyát próbálja tisz
tázni. Párhuzamot von a két író eszmerendszere között és hasonló eiégikus 
kiábrándultságot fedez fel eszméik veszélyeztetettségének felismerése nyo
mán írott kései számvetéseikben.

Az eddigi Szörényi-kötetek azt bizonyítják, hogy szerzőjük kutatási 
területe szinte páratlanul tágas, érdeklődési köre pedig behatárolhatatlan. A
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XiX. század, a reformkor irodalma valószínűleg irodalomtörténészi vonzó
dásának egyik kedves, de nem egyetlen tárgya. Erre utal, hogy az elmúlt év
tizedben a magyarországi latin hősepika történetével, a régi magyar iroda
lommal, a hazai neolatin irodalommal foglalkozó gyűjteményes kötetei és 
önálló könyvvé terebélyesedő Delfináriuma juthatott el az olvasókhoz. A 
„Múltaddal valamit kezdeni...” megjelenése óta eltelt tizenöt esztendő 
azonban halaszthatatlan feladattá érlelte az újabb. XÍX. századi vonatkozású 
írások kötetbe szerkesztését, mert amiképp a szerző is elégedetten konstatál
ja, van rá igény a szakirodalom — és nem csupán a szakirodalom — részé
ről. Hiszen joggal feltételezhetjük, hogy Szörényi László igényes, biztos íté- 
letü, a korábbi kritikai hagyománnyal számoló (sőt indokolt esetben leszá
moló) tanulmányai nem jutnak a gyorsan cserélődő irodalomelméleti „pró
féciákat” mechanikusan applikáló elemzések sorsára.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy ezek az írások egy olyan kriti
kusi-elemző attitűd megnyilvánulásai, amely a múlt szövegeihez a szóra bí
rás határozott szándékával, ugyanakkor páratlan alázattal közelít. Ez a két
féle aspektus ritkán egyesül egyazon elemzői magatartásban, pedig a múlt
hoz való hűség és a múltban való magunkra ismerés nem egymásnak ellent
mondó erkölcsi-filozófiai argumentációk. Szörényi László hűséggel fordul a 
múlt felé, mert a jövővel is kezdeni akar valamit. A nemzeti kultúra sorsa 
izgatja, annak értékeit tudatosít ja .(Szörényi László. „Almaim is voltak, vol
tak". Tanulmányok a XIX. századi magyar irodalomról. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 2004.)

Tünde Hidi
„Let me have a look at the past, at the future” 

(Thoughths about the volume of studies „I had dreams, too” 
by Szörényi László)

Summary

The newest volume of studies by Szörényi László was devoted to the classical wri
ters of Hungarian literature of the XIX-th century. The central part of its writings is the re
search of historical, national and human approach of the writers of the reform era. The 
author of the studies uses the method of the varied interpreting of the works by Vörösmarty, 
Arany, Jókai and shows their constant seaching for way, as well.

This volume proves that Szörényi László is not only a specialist of our literature, 
but is also an individuality who cares about the national culture.
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Nyeste J úlia
((Ingvar)

A huszonhatodik év verseinek tematikai megoszlása

Egyedülálló irodalmunkban Szabó Lőrinc százhúsz versből álló szo
nettciklusa. A huszonhatodik év. Méltán nevezhetjük az egyik legszebb sze
relmes vallomásnak - ,  ami a címzetthez sajnos sohasem juthatott el. Szabó 
Lőrinc megtalálta a búcsú, a végső elszámolás, az önkínzó vádak és megké
sett kérdések legszebb formáját, amihez talán hatalmas fordítói munkássága 
vezette, elsősorban William Shakespeare szonettjei. ,.A huszonhatodik év
ben először töri át Szabó Lőrinc a líra, az irodalmi költészet intellektuaüsta 
korlátáit. (...) Most a szonett, a legszilárdabb, legintellektuálisabb forma 
sem képes gátja közé béklyózni, a vívódás, az indulat áttör rajta -  sőt, mint
ha csupán erőmű duzzasztógátjaként szolgálnának formai megkötöttségei.'' 
[Baránszky, 309]

Szabó Lőrinc és Korzáti Erzsébet titkolt, házasságon kívüli szerelme 
1925 decemberében kezdődött. A kapcsolat nem sokáig maradhatott titok
ban, a költő azonban felesége öngyilkossági kísérlete után sem mondott le 
Erzsikéjéről, mígnem az maga adta fei az idegőrlő harcot. „A Semmiért 
Egészen hősnője 1950 egyik hideg februári éjszakáján kinyitotta a gázcsapot 
annak a bíró-telepi villalakásnak a konyhájában, amelynek szobáiban, kert
jében fogyatékos szellemi képességű, hüdéses. nyavalyatörös gyerekek 
gyógypedagógiai nevelésével foglalkozott. Egyedül volt a lakásban. A kis 
magánintézet már egy hete nem kapott növendékuíánpótlást -  üres volt. 
Reggel találtak rá a konyha padozatán." [Baránszky, 305-306]

Huszonöt év szerelme, szenvedélye szűnt meg abban a végzetes órá
ban, amikor a kedves kioltotta fájó öntudatát. A huszonhatodik évvel az ér
zelmek új dimenziója nyílt meg: egy olyan belső élet, amit a magány, a 
hiány szülte keserűség, a múltba révedő tekintet megszépítő varázsa, a 
vissza-nem-fordíthatóság tüzel. Mindegyik vers ugyanarról szól, de mind 
másképpen közelíti meg. A huszonhatodik év szonettjei megírásuk sorrend
jében követik egymást, de tematikájuk nem az időrend szerint váltakozik, 
hisz az emlékezés logikátlan szeszélyei szerint vetette őket papírra a költő. 
Szabó Lőrincet a halál fájdalmán kívül bizonyos alapérzések vezérelték.
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Ezeket próbáltuk felfedezni szonettjeiben, témakörök szerint csoportosítani 
és így elemezni. Kabdebó Lóránt nagy vonalokban üyen címek alatt tárgyal
ja a verseket: Az emlékezés ereje, A jelenné varázsolt múlt, Szonettek a ma
gány ellen. Többszöri átolvasás, elmélkedés, összegzés után én ezeket a 
főbb csoportokat különítettem el:

1 .Mert sehol se vagy (A hiány versei): ide tartoznak a hala! meg
foghatatlanságával. a kedves nélküli lét ürességével foglalkozó szonettek. 
(6., 9., 10., 11., 12., 4L, 50. stb.)

2. Kár volt, vagy megérte (Az önvád versei): Szabó Lőrinc önzésé
nek jóvátehetetlenségébőI születtek. (31., 37., 38., 63., 71., 72., 80., 84.,
102., 116. stb.)

3. Robbanások (A szenvedély versei): ezek a Nő mibenlétét, a testi
szerelem gyönyörét szólaltatják meg. (40., 48., 76.. 70., 90., 35. 42., 103. stb.)

4. Keresztények (A másokat vádoló versei): ezekben a feleségével, 
a szeretőjével és legfőbbként az Istennel pöröl. (29., 30., 43.. 107. stb.)

5. Nemcsak terólad (Az egyetemes átélés versei): főleg a kötet ké
sőbbi versei tartoznak ide, amelyekben az egyéni szenvedés globális átér- 
zéssé tágul. (46., 73.. 95.. 98., 104., 106., 117..'119., 120. stb.)

1. M ert sehol se vagy
A hiány versei nem szűk keret, nem is lehet egyértelmű határt vonni, 

mely versek tartoznak ide, s melyek inkább máshova. Hisz mindegyik szo
nett a pótolhatatlanság, a hiány dala. Szabó Lőrinc ..kísérlet-felesége'" azon
ban vele marad élete minden pillanatában, nimfaként benne él az állandó 
dolgokban: a természetben, környezetében, élő s élettelen dolgokban: „Min
denütt ott vagy, ahol valaha /  tudtalak, láttalak, szerettelek: /  út, orom, erdő, 
veled integet, /fa lu  és város, nappal és éjszaka /folyton idéz, őszi hegy s tél 
hava, /  vízpart s vonatfütty, s mindenben ott remeg /  az első vágy s a tartó 
őrület /  huszonöt kigyúlt tavasza s nyara. ”

E látomások által felcsillanó öröm olyan csak, mint a hajnali harmat: 
a Nap, a konok értelem pillanatok alatt fölszántja, és: „ ...mindig félj aj did a 
halk sikoly: /  e sok Mindenütt mindenütt Sehol! ". Közben rátalál a Bolond 
tükörre: „Csak tükröd őriz, tükröd, én, a lélek, /  tükör, melyből kirepültek a 
képek.. /  bolond tükör, mely azt hiszi, hogy éltet!" így önmagában építgeti és 
őrzi halott szerelme pislákoló lelkét, agyába temeti, ami megmaradt belőle. 
„...mint akit ólom /  húz le, sírodba, magamba c su k ó d o m -  írja a 10. szo
nettben. Erre utal később az Üldöző hiány című szonettben, amelyben már 
nemcsak szenved, hanem dühödten üt is, mint féltő anyját a hisztis gyerek, 
aztán a vers végére a fáradt megadás, a hazatérés képe villan tol s mint a 
szellemidézés elején, a találkozáshoz ismét nincs szüksége önmagára: „Erő
sebben ott vagy, amióta nem vagy, /  tűnt gyönyör, te, Megközelíthetetlen, /
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(...) nemlét, te, hiszen csa k / agyrém vagy, bármily drága: folyton elkap /  a 
valóság: öngyilkos küzdelemben /  vádollak, és néha már keserűbben, /  mint 
ha ellenség volnál!.../(,..)Csak tenálad vagyok otthon: /  kell énnekem még 
sírodba csukódnom?!”

2. Kár volt, vagy megérte
Igen, elveszítette. Hiánya őrjítő, de még őrjítőbb a mardosó önvád, 

ami nem hagyja nyugodni, ami megbújik a verssorok között, vagy nyíltan 
kiált válaszért a világba: „Köd fed: nem látok... Tán én öltelek meg?... /  (...) 
Bűn volt többet kérnem, mint amit adtál, /  bűn, ha olyat tettél, amit nem 
akartál. /Legnagyobb, hogy -  akármit! -  belehaltál.”

Huszonöt évnyi érzelmi örvény, a sok kétség, nehézség, lelkiismeret- 
furdalás nyomot hagyott Erzsébet idegein. Világ életében függött valakitől: 
anyagilag férjétől, erkölcsileg Klárától, érzelmileg Lőrinctől. „Az öngyil
kosság végső lázadás, döntés a szabadság mellett, az egyetlen szabad dön
tés, mint Dosztojevszkij a Démonokban megfogalmazta s az egzisztencia lis
ták, nemcsak Sartre, Camus is, hirdetik.” [Baránszky, 325] Erzsiké ezt a 
szabadságot választotta. A költő lírai számvetésében felrója magának mind
azokat az önzőségeket, amiket annak idején teljesen helyénvalónak, jogos
nak ítélt. Ez az érzés, néhol alig több múltat visszasíró sóhajnál: „Bárhogy 
szerettem, sohasem eléggé!”, másutt szinte fizikai fájdalommá erősödik: 
,.Jóvátehetetlen /  mulasztások sajdúlnak, fojtanak, /  tervek emléke, amelyek
re csak /  titkon gondolt a vágy”. A kötet harmadik része, az Utóhang, bizo
nyos lezárása az elmúlt huszonhat évnek. Szabó Lőrinc már sokkal higgad
tabban tudja értékelni az eltelt időt. A szörnyetegei önváddal kezdi: , f z  az: 
mért kellett más is?!”, az utolsó előtti sorban ismét egy hasonló, magába- 
maró kérdés: „Méri hazudtam, hallgatva, kedvesem!...”, s az utolsóban a 
halkan szisszenő gyanú: „(De hátha te is így voltál velem?!)”. A következő 
szonett szerves folytatása az előbbinek: „hátha te is így, így emberien, /  
részleges becsületben, így> viselted /  a bűnt s a gyönyört, testi-lelki terhed /  
(...) míg össze nem tört egy rossz pillanat”. „Bözsikében csakugyan volt 
gyermekkora óta bizonyos könnyelműség és játékosság a férfiakkal szem
ben. így hallottam ezt tőle magától és Klárától is; ami részben szerelemvá
gyó természetéből, részben természetének bájos közvetlenségéből eredt.” 
[Kabdebó, 231-232] Talán pont ez a tulajdonsága sodorta a költő karjaiba, s 
így élhették át ezt a szenvedélyektől izzó, huszonöt évig tartó szerelmet.

3. Robbanások
A verseknek ebben a csoportjában két, egymással szorosan összefüg

gő témával foglalkozunk: Szabó Lőrincnek a nőkhöz való viszonyával és a 
szenvedély, az erotikus, testi szerelem megnyilvánulásaival. „Lőrinc révüle
tének, részegségének eszköze nem a szesz volt, mint sajnálatosképpen annyi
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kitűnő írótársnak, nem is kábítószer, mint Baudleaire óta Csáth Gézáig 
annyi költőnek és művésznek, nem is valamely patikaszer, hanem a férfi 
ellentéte a dialektikus világban, a másik princípium, a tükörkép: a nő.’' [Ko- 
dolányi, 383] Gyűlölte a hazugságot, még akkor se viselte el. ha tréfából 
másította meg valaki a valóságot. Életének egyetlen területén látszik sán-tí- 
tani egy kicsit ez az elv: a nőkkel való kapcsolatában. „Az én hűségem a kö
telességtudás.” [Domokos, 254-255] -  mondta, s ezzel elvégezte magában a 
felbomlott erkölcsi rendet. „A huszonhatodik év szívszorongató versciklusa 
mutatja legtisztábban a nőhöz kapcsoló érzéseinek dialektikáját, de szinté
zis, megnyugvás, boldog mosoly és csend nélkül.” [Kodolányi, 384] Nem 
tudott ellenállni a nőknek, ez derül ki a 76. szonettből is: „(...) Mi tudott /  
mi tud? -  úgy kápráztatni, mily titok /  benned s bennetek, hogy’ oly hidegen /  
nézek rátok, és mégis részegen? Г

Érzékeny leikének szüksége volt az állandó feszültségre, amit a nők
től kapott. A kedves halála után ezt az érzelmi vibrálást, szorítást a fájda
lomból meríti. Megszokott tárgyilagosságával, megkapóan mutatja be feléb
redt érzékeit, gondolatait az Idegen nő egy vitorláson című szonettben. Az 
első felében leírja az „édes emberi valóságot", minden férfivágy kihívóját. 
A tizedik sorban előtör a belső vallom ás:s én közben valakire gondolok", s 
ez köszön vissza a zárósorokban: „Az a valaki... Te élsz, és erő vagy!... / Es 
elfordulok: bármi vagy, nem ö vagy. ”

Az első szerelmes együttlétükről, remegő vágyról, a lüktető vér ere
jéről, s végül a mindent bekebelező összeforrásukról ír a Robbanások című 
szonettjében. A téma kényes, az olvasó szépérzékét mégsem irritálja. Az 
egyszerű szavak érzésekké váilnak, a képek érzékek lángoló hadává. Szabó 
Lőrinc soha nem hajhászott meghökkentő képeket, ereje az egyszerűségben 
rejlik. Erzsiké testi hiányát se szégyelli bevallani. Gyönyörű lírai vallomás 
erről a Most csak lélekben. Az egész vers egy hosszú mondat, egyetlen só
haj, kívánság. Mintha a kedves, forró szavak mögött megbújna némi szem
rehányás is. amiért a kedves megfosztotta őt az együttlét örömétől.

Az egyik iegszuggesztívabb verse a kötetnek az így döntöttem! című. 
„Tudat ritkán döngette ilyen szenvedéllyel a maga falait.” [Lator. 298] -  írja 
Lator László. Szabó Lőrinc a lehetetlennel harcol, mígnem „a végső kétség- 
beesés segít", visszakapja elvesztett boldogságát, a képzelet kilép saját med
réből, megelevenedik: „(...) Őrült, mondják rám; pedig /  a halál az (...) /  
Élsz. így döntöttem! Nappal húsodat /  frissíti bennem minden gondolat; /  s 
éjjel már nemcsak agyam titka vagy: /  hozzám bújsz, véred régi tüze jár át. /  s 
úgy alszom el. hogy mint csiga a házát, /  hátamon érzem szived dobogását."

4. Keresztények
A huszonhatodik év tipikus megnyilvánulása az önvád, a múltbéli hí-
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bák, mulasztások beismerése. Mégis vannak olyan szonettek, amelyekben a 
költő nem önmagát, hanem környezetét vádolja. „Lett volna úgy, lett volna 
csak hatalmam /  rendezni sorsunk, ahogy én akartam, /  éltünk volna tör
vénybe és nyugodtan; /  de ti másképp mértétek le a végső /  parancsokat, ke
resztények, te és ő, / s közben éj lett, s minden azt mondja: késő!” Minden 
felelősséget feleségére és kedvesére hárít: a keresztényekre, akik megakadá
lyozták abban, hogy rendezze helyzetüket saját erkölcsi felállása szerint. 
Leginkább Erzsikétől várta, hogy osztozzék vele ebben a felfogásban.

A modern Orpheusz végsőkig megfeszíti erejét, felpöröl az égig. le a 
pokolig, hogy visszakapja halott kedvesét. „Nézem az arcképedet, és szeret
lek, szeretlek, szeretlek. Akármit csináltam, minden tévedés volt: és tenélkii- 
led nem tudnám, mi lehetséges a szerelemben. Csoda voltál, egy kicsit iste
nem voltál! Tegnap imádkoztam érted, én, hitetlen------ ” [Kabdebó. 240]
Az ima azonban nem segített, az Úr se támaszthatta életre a szeretett nőt. A 
huszonhatodik év Utóhangjában keserűen fakad ki a költő: „Hogy nincs Is
ten, veled is az a baj; /  mint mindennel! Ha volna, egy kicsit /  tán csak hasz
nálna az ész vagy a szív, /  a becsület, a munka vagy a jaj; /( ...)  De hát nincs 
(csak még nem mindenki tudja): /  s nincs más, kihez fordulni. Újra s újra /  
kétségbe ejt minden cél örök útja. ”

Utólag, amikor már „megszűnt” minden lehetséges fizikai akadály, 
erkölcsileg rehabilitálta Erzsébetet. Azzal, hogy kitárulkozott a világ előtt, 
megtisztította őt a huszonöt évnyi bujkálás minden rárakódott szennyétől: 
„Ami történt, az sorsnak, tragédiának tekintendő; Erzsiké pedig lelkiismeret 
szerinti, halott feleségemnek.” [Homlokodtól fölfelé, 255]

5. Nemcsak terólad
Már Illyés Gyula sorai is felvetik az általános emberi témáját A hu

szonhatodik évvel kapcsolatban. Sok időnek kellet eltelnie ahhoz, hogy Sza
bó Lőrinc meg tudja élni a shakespeare-i „csak az enyém légy, néha azt sze
retném, majd, hogy a világ lássa kincsemet” gondolat továbbfejlesztett vál
tozatát: azt, hogy fájdalma sötét, de megtisztító szárnyait kitárja minden élő 
emberi fölé, azonosuljon a volt és eljövendő szenvedőkkel. A hősnő szemé
lyét kiemeli a halandó világból, és a Mindenség végtelen távlatába helyezi. 
Ezt fejezi ki az Omló szíriről című szonett. „Az Omló szíriről mesteri vers
technikára valló remekelés, amilyen különben még jó néhány van A huszon
hatodik évben. Tudta ezt Szabó Lőrinc is. (...) «Egészen nagy szonettnek 
érzem, egyetlen gesztus az egész, és eget-földet egybefoglal.»” [Lator, 303] 
Déry Tibor például így ír róla: „A magyar irodalomnak ez az egyik leglégie
sebb és lebegőbb verse, minden szavával és gondolatával az anyaghoz kötő
dik, az anyag törvénytárát foglalja össze, az anyag rejtelmeiről szól. (...) Az 
anyagból gyúrt ember tragédiája: számomra mindmáig az elmúlás legmeg-
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rendítőbb látomása.” [Miért szép?, 276] Szabó Lőrinc legegyértelműbben a
73.. Nemcsak terólad című szonettjében válik eggyé az emberiséggel: 
„Nemcsak terólad, rég nemcsak terólad /  van itt szó, kedves: mint nekem te, 
sok /fá jt már s fá j még élőnek halott".

A költő Erzsébet elvesztése áital érti még az elmúlás törvényszerűsé
géi: „Tartalma semmijét legjobban benned tárta fe l a vég”. Lőrinc maga 
sem fiatal, beteg is, ráadásul a Túlvilágban sem hisz -  fél a haláltól. Ez is 
hozzájárul a teljes, mindent átfogó átölelés kiteljesedéséig: ..rettegve siratok 
és szerelek, /  mióta nem. vagy minden életei." A Kedves alakja így válik jel
képpé, üzenetté, valamivé, „ami valami tűntén kezd csak sej leni", végigjárva 
az érzelmek poklát, testet öltve a szerelem erejében. Megmarad szépnek, 
öröknek, változatlannak., fércnél maradandóbbnak".

A szonettciklus verseinek ez a felosztása a kötet három részre tago
lódásától (a kedves életében született négy vers, majd a legnagyobb részt ki
töltő, halála utáni versek, végül az évet, s egyben a kötetet lezáró utóhang) 
független felosztást ad. A csoportok kialakítása közben megfigyeltük a 
vissza-visszatérő témákat, és azok elhelyezkedését a kötetben. Arra a kö
vetkeztetésre jutottunk, hogy a tematika bizonyos összefüggésben áll a szo
nettek sorrendjével. A kedves hiányát kifejező költemények főleg a szonett
ciklus elejéről kerültek ki, a kezdeti fájdalom, az ür megnyilvánulásaiként. 
Az ön vád nagyjából a második negyedtől jellemző igazán, s onnantól végig
kíséri a művet. A nők, a szerelmi szenvedély versei szintén körülbelül a fe
létől az utóhangig jelennek meg. Azokból a szonettekből, amelyekben má
sokat vádol, vagy az Istennel viaskodik, nem találtunk túl sokat. Mégis kü
lön csoportként vettük figyelembe, mert egy nagyon jellemző érzés- és gon
dolatvilágot mutat be. A kín egyetemes, emberiség-problémává való kitágu
lása főleg a kötet végén található versekben mutatkozik meg, de már az ele
jétől kezdve vannak, amelyek ezt vetítik előre. Tehát A huszonhatodik év 
nem mondható folyamatos, tömbösödön egésznek, sőt varázsa kifejezetten 
abban rejlik, hogy a szonettekben is megnyilvánul a gondolatoknak az a ci- 
kázása, ami hitelessé teszi számunkra az átélt huszonöt évet.
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Ньеште КХпя
Тематичний розподш ßipiuiß зб1рки 

„Двадцать шостий piK”
Резюме

Bipuii 3ŐipKH .Двадцать шостий pi к” Левршц Собов писав свош померлш 
коханць Темою Тхньою е траур, затзнше освщчення в коханнт В niií cT arri сонети 
згруповаш no бшьш вузьких темах. Bipuii роздшеш на п'ять категорш i зроблено ïx 
aiiajiia.
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N y este  J ú lia
(Ungvár)

A minőségjelzők költői szerepe Kassák Lajos 
Mesterek köszöntése című kötetében

Kassák Lajosnak az 1965-ben megjelent Mesterek köszöntése című 
versciklusát az irodalmi köztudat sajnos elhanyagolja. A kötet tíz verset tar
talmaz, amelyek mindegyike egy-egy jelentős huszadik századi avantgárd 
festőt (Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger, Franz 
Marc, Marc Chagall, Paul Klee, Henri Rousseau. Giorgio de Chirico, Max 
Ernst) mutat be. így jelentőségét inkább művészettörténeti, esztétikai, illetve 
tanszerepében látják. A versek szerkezete, felépítése egységes, a szempon
tok. amelyeket Kassák a festők bemutatásánál figyelembe vesz (honnan 
jött?, hol helyezkedik el?, milyen eszközökkel alkot? melyek a kedvelt té
mái?, melyek a személyiségének elsődleges jegyei? stb.), mindegy ikükre ér
vényesek, a didaktikai objektivitás éppúgy jellemző a hangnemükre, mint a 
teremtő alkotáshoz nélkülözhetetlen szubjektivitás. A versciklus tehát alkal
mas arra, hogy egy egészként elemezzük, hogy az idős Kassák nyelvezetén 
keresztül képet alkossunk felfogásáról, világlátásáról.

Kassák öregkori költészetének irodalmi szempontból nem tulajdoní
tanak olyan jelentőséget, mint a fiatalkorinak: „Irodalomtörténeteink több
nyire igazságtalanok vele. S többnyire akaratlanul és jószándékúan azok. 
Mert rendszerint korai korszakainak irányzati úttörését hangoztatják fö-íö 
érdemeként." [Németh 1990: 107] A fiatal költő harsány hangján, megbot
ránkoztató újdonságán túl ott van azonban a kiforrott, érett Kassák, akinek a 
költészetében új dimenziók nyílnak meg az avantgárd előtt, egy klasszicizá- 
lódott, pátoszosságtól, zűrzavartól, erőltetettségtől mentes költészet. Kassák 
természetesen nem lett renegát „hitehagyottá”, öregkori költészete nem el
fordulás az izmusoktól, hanem a forma és gondolat letisztulása, egy olyan lí
rai hangnem, amely időtálló ötvözete az avantgárd irányzatoknak és a sajá
tosan kemény, realisztikus hangnak, „...az bizonyos, hogy Kassák avantgar- 
de többértelműséggel megszólaló lírája a szó mindennapi éneimében egy
szerűbb lett. A szavak visszakapták eredeti jelentésüket." [Vajda 1979: 163]

Pont ez az eredeti jelentés, ami bennünket érdekel, pontosabban az a

95



mód, ahogy Kassák a szavakat kezeli. Ha megpróbálunk feltérképezni egy 
"költői nyelvet, legelőször a jelzőit vizsgáljuk meg. A jelző ugyanis sok min
dent elárul a költőről. A jelzők a legelevenebb, leggyakoribb, „legirodal
mibb” stilisztikai eszközök, érzékletessé, szemléletessé teszik a nyelvet. 
Egyaránt hatnak az értelmünkre és az érzelmeinkre, gyönyörködtetnek vagy 
elborzasztanak, képesek a legbonyolultabb költői vagy festői kép kifejezésé
re is. Fokozottan érvényes ez a minőségjelzőkre, hiszen ezeknek a legerő
sebb a stilisztikai hatásuk. E cikk során tehát a Mesterek köszöntésében fellel
hető minőségjelzőket vizsgáljuk meg. illetve csoportosítjuk jelentésük szerint.

A versciklus tíz költeményéből 155 minőségjelzős szószerkezetet 
gyűjtöttünk ki. A jelzőket ebben az esetben nem nyelvi, hanem irodalmi 
szempontból vizsgáljuk mint költői kifejezőeszközöket.

A kötet minőségjelzőit jelentésük, hangulatuk szerint hét csoportba soroltuk:
1. pozitív hangulatú minőségjelzős szerkezetek (30 db.): csodálatos 

(...) paripán, megbűvölő krikszkrakszok, szép tollaival, szép kertésznő, gyö
nyörű virágok, gyönyörűbb nők, tiszta bölcső, jó  bort, jó  televényben, virág
zó fához, csillogó tengerhez, meghitt sarkokat, kedves nőket, igaz dicséreted, 
egy igaz élőt, nemes magvakat, nemes anyag, fantasztikus jegyeit, puha he
gyű. sima formáik, ámuló gyermeket, alkotó kezedről, száguldó ritmus, szi
gorú agynak, tűzevő suhancok, baráti kézfogásra .jámbor gyülekezet, díszí
tett tisztáson, kinyílt rózsáját, játékos kedvű.

2. negatív hangulatú minőségjelzős szerkezetek (36 db.): keserű dal, 
torz kakas, könyörtelen csillagai, kihűlt világa, kihűlt nap, leégett falun, san
da rabbinus, javíthatatlan koránkelő, megsebzett hasából, szörnyeteg gépet, 
legyőzött áldozatai, száradó fa, született néma, fojtó köd, fertőző misztika, 
molyette rongyok, kígyózó láncok, kosfejű Goethe, nyughatatlan szellem, 
csigavérű bölcsek, kegyetlen idomítójuk, tékozló sors, könnyező gyertyái, 
éhes pillantását, keserű bolyongásaid, remegő vonalaid, villanó fejszével, 
jégacél lemezek, szakadó eső, vak szemekkel, vérző seb, befirkált papíron, be
kent vásznon, magányos szánkó, menekülő zsidókkal, csúnya (...) hasából.

3. a nem valós, lehetetlen világra és elemeire utaló minőségjelzős 
szerkezetek (20 db.): lehetetlenült világban, lehetetlen alakzatokban, lehetet
len pálmák, lehetetlen (...) oroszlánt, nem létező város, nem létező utcáján, 
más égtájak, más tájakra, más tájain, más ég, idegen dolgok, idegen (...) vá
ros, idegen anyagon, ismeretlen fajtájú, sosem volt (...) világot, múlhatatlan 
világot, holt színek, holt anyag, meghatározatlan parton, érthetetlen nyelven.

4. mértékre, nagyságra utaló minőségjelzős szerkezetek (13 db.): 
végeláthatatlan menetben, végtelen mezőn, végtelen sora, mindenható 
Jehova, kimeríthetetlen szenvedély, merő valóság, mély fájdalmaidat, óriási 
palettával, nagy’ kegyelmedből, nagy szülöttje, nagy hasából, súlyos szárny
csapásait, vaskos férfikéznek.
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5. korra utaló minőségjelzős szerkezetek ( 10 db.): újszülött magzatot, 
új Babilon, új (...) világokat, újabb világokat, gyermekkori álmainkra, fiatal 
leány, fiatal leány, fiatal lányok és fiúk. vén bakkecske, vén gebét.

6. színeket kifejező minőségjelzős szerkezetek (27 db.): fekete csikó, 
fekete tusok, fekete bolygók, fekete keselyű, fekete-fehér taiesszal, fehér pa- 
ripán.fehér bikákat, fehér vászonlap, fehér galamb, fehér csontjai, zöld tigri
seket. zöldellő keménykalapban, vörös alapon, vörös hullámai, kék össze- 
csengések, kékebb összecsengések, kék háttér, kék lovon, kék lovakat, kék 
lovaid, kék azúr, kék (...) hullámai, kékarany csillag, sárgaréz harsonáival, 
sárga (...) hullámai, gyöngyházszín akvarellek, rózsaszín árnyékában.

7. semleges hangulatú minőségjelzős szerkezetek ( 19 db.): macskakö
ves utcán, kovácsolt fémkalapban, összeépített rend, mértani tisztasága, hím 
oroszlán, kifeszített vásznon, hunyt szemed, levett kalappal, svájci hegyek
ben. francia földre, ama bizonyos csillag, (...) mártott ecseteid, (...) kész 
torreádorok, (...) képes emberek, (...) vált ujjaid, (...) fajtájú gyümölcs, 
(...) teli föld, (...) kedvű istennek, (...) hegyű ecset.

Megfigyelve a versciklus minőségjelzőit, láthatjuk, hogy jelentésük 
alapján nagyjából arányosan oszlanak meg a jelzős szerkezetek a lényege
sebb kategóriákban. A legtöbb jelző mégis negatív hangulatú, ezekhez szo
rosan kapcsolódik a nem valós, lehetetlen világra és elemeire utaló minőség
jelzős szerkezeteknek a csoportja, amelyek így egymás hatását fokozzák, és 
egy szürreális, borzongató világot tárnak az olvasó szeme elé. Ezeknek a jel
zőknek az alaptagjai legnagyobb részben a világ elemeire, a festők alkotá
saira utalnak, míg a pozitív kicsengésű minőségjelzős szerkezetek alaptagjai 
általában magukra a művészekre, illetve néhányuk (Henri Matisse, Giorgio 
de Chirico) festményeire utalnak. A mértékre, nagyságra utaló minőségjel
zők mindegyike nagyságot, végtelenséget fejez ki, így szintén a pozitív han
gulathoz társul. A színek megjelenése és magas száma nem meglepő, hisz a 
versekben ábrázolt alkotók mindegyike festőművész, az általuk képviselt 
irányzatokban (fauve-izmus, pointillizmus, szürrealizmus, dadaizmus stb.) 
pedig központi szerepe van a színeknek. A semleges hangulatú min-őségjel- 
zők csoportjába többféle szempont szerint soroltuk be a jelzős szerkezete
ket. Van közöttük semleges jelentésű (macskaköves utcán), egyszerű, kijelö
lő szerepű minőségjelzős szerkezet (svájci hegyekben) és szerkesztett minő
ségjelzős szintagmáknak a részei is (érccel teli föld).

Összesítve a kutatás eredményeit, megállapíthatjuk, hogy a kötet mi
nőségjelzői jelentéstartalmuk, hangulatuk alapján vegyesek, a költő sem po
zitív, sem negatív irányban nem fokozza túl a képeit, a versek kicsengése és 
a minőségjelzők milyensége összhangban áll egymással. Kassák Lajos vi
lágról alkotott képe színes, jelzőhasznáíata ízes és változatos.
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Ньеште Юл1я
Поетична роль означень в зб!рш Bipniiß 
Лойоша Кошшака „Вггання Maficrpiß” 

Резюме

Темою ctarri е термшололя в 3Öipni Лойоша Кошшака, i в свгай цього пое
тична роль означень. Означения згрунтоваш в cím труп за ïx значениям. Розподш 
означень рюно\прннй за ímíctom.
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TÖRTÉNELEM



Braun Lá szl ó
(Ungvár)

Adalékok az 1880 -  1914 közötti Ung megyei 
kivándorláshoz

A kiegyezés utáni Magyarország gazdasága gyors és látványos fejlő
désnek indult, ám a gazdasági változások jelentős társadalmi, életmódbeli 
átalakulást vontak maguk után.

E korszak legfontosabb eredményei közé tartozott az átlagos életkor 
növekedése és a népesség számának emelkedése. A jobb táplálkozásnak, az 
egészségesebb lakásviszonyoknak, a közegészségügy fejlődésének köszön
hetően csökkent a csecsemő- és gyermekhalandóság, visszaszorultak a ko
rábban pusztító járványos betegségek [13, 147].

A gazdaság modernizációja -  elsősorban a mezőgazdaság tőkés át
alakulása és az iparosodás -  milliókat mozdított ki lakhelyéről, hagyomá
nyos életkeretei közül. A vándormozgalom nagyobb része az ország hatá
rain belül zajlott le. Ennek eredményeként 1880-ban minden negyedik, 
1910-ben pedig minden harmadik ember máshol élt, mint ahol született. A 
dualizmus korának nagy népesedési válságtünete azonban a kivándorlás volt 
[14. 157].

A kivándorlási láz Magyarországot igazán csak az 1880-as években 
érte el, noha szórványos esetek már a XIX. század közepétől előfordultak. 
Azonban az 1800-as évek utolsó két évtizedében vált rendszeressé és a XX. 
század első évtizedében tetőzött [18, 204]. Például 1906. július 1-je és 1907. 
június 30-a között közel kétszázezren (193 460-an) hajóztak az USA-ba. A 
kivándorlás csak az első világháború kitörésével torpant meg [17, 204].

A századforduló Magyarországáról történő kivándorlás elsődleges 
oka az volt. hogy a későn megindult iparosodás képtelen volt a falvakból a vá
rosokba áramló paraszti tömegek nagy részének helyet szorítani. A moder
nizáció és a részleges gépesítés következtében még a falvakban maradt nep- 
tömegek nagy része is fölöslegessé vált. Jelentős részük csak idénymunkát 
végzett nagyon kevés fizetségért, mások pedig nagybirtokosok vagy a birtokos 
parasztság szolgálatában álltak, azoknak dolgoztak csekély fizetségért.

Az alapvető gazdasági okok mellett kisebb szerepe volt olyan ténye
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zőknek, mint a katonai sorozás elkerülése, családi ügyek hatása, kaland
vágy, törvény elöli menekülés [21, 2 0 0 - 201].

Várdv Béla számításai szerint ez a hatalmas tömegmozgalom csak az 
Osztrák-Magyar Monarchiából több mint négymillió embert -  köztük közel 
kétmillió magyar állampolgárt -  dobot át az Atlanti-óceán túloldalára [Uo.: 
198]. Hasonló véleményen van a témával foglalkozó Szántó Miklós is, aki 
Thirring Gusztáv statisztikai adataira hivatkozik miszerint az első világhá
borúig összesen 1 963 592 to vándorolt ki az akkori Magyarország területé
ről [18, 46]. Valamivel többre becsüli a kivándorlók számát Fónagy Zoltán, 
aki 2.2 millióra teszi a dualizmus fél évszázada alatt a kivándoroltak számát 
[14, 158]. Puskás Julianna az európai kikötök adatait alapul véve valamivel 
több, mint kétmillió utast jelölt meg 1871 és 1913 között, miközben az 
Egyesült Államok bevándorlási hivatala 1 815 117 személy partraszállását 
jelezte. Azaz nem mindannyian az USA-ba, hanem sokan Kanadába és Déi- 
Amerika országaiba indultak. Ezenkívül figyelembe véve a halmozódásokat, 
a többszöri oda-vissza hajózást, amely ugyanazon személy megismételt re
gisztrálását jelenti, úgy véli, hogy az Egyesült Államokba vándorlók száma 
ezen időszak alatt 1 millió 300 ezerre tehető [17, 62]. Mivel a magyarorszá
gi kivándorlók 86%-a 1899-1913 között az USA-ba ment. ettői kb. 15 %-kal 
lehetett több az összes kivándorló.

Az első kivándorlók a német anyanyelvű felvidéki polgárság tagjai 
voltak. A viszonylagos jólétük mellett további gazdasági lehetőséget láttak a 
kivándorlásban [21, 202]. Az agrárnépesség tömeges kivándorlása 1885 kö
rül indult meg, elsőként az északkeleti megyékből, a szlovák és ruszin la
kosságot érintve nagymértékben [15, 426]. A legtöbben Sáros és Zemplén 
megyékből keltek útra. de valamivel kisebb számban, szinte közvetlenül 
utánuk szerepel Ung megye is.

Az i 880-as évektől a Belügyminisztériumból már folyamatos jelen
téseket kérnek a főispánoktól a kivándorlás helyzetét illetően. Az egyik, 
1882. augusztus 14-én a főispánnak írott levélben egy hónapon belül adato
kat kérnek az utóbbi három évben történt kivándorlásról a következő kérdé
sekben:

a lakosság mely rétegét érintette ez leginkább,
□ mik voltak a lő okok,

útlevelek vagy azok nélkül történt-e a kivándorlás, 
hogyan jártak el a községi elöljárók és jegyzők? [KTÁL. Fond

4.. op. 1., od. zb.66, 6]
A főispán, gróf Török Napoleon továbbította ezt a szolgabíróknak, 

akiknek a jelentéseiből állította össze válaszát a Belügyminisztérium irányá
ba. Szinte mindannyian a szolgabírók közül a kivándorlás legfőbb okaként
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az elszegényedést és a keresethiányt említik meg. Többen hivatkoznak az 
utóbbi évek rossz termésére. Tabódy Jenő, nagykaposi szolgabíró jelentésé
ben írja, hogy kedvező hírek érkeznek az Amerikába már kivándoroltakról, 
s így „vagyonszerzési remények" miatt indulnak útnak [Uo.: 7]. Burcsik De
zső ungvári szolgabíró, a községi elöljárók hozzáállásáról azt jelenti, hogy 
azok kötelesek kiállítani minden hozzájuk forduló félnek honossági és ma
gaviselet! igazolványt. A határon aztán sokan a cselédkönyvet vagy a mar
halevelet mutatják fel, s mivel ott nem értik az iratok tartalmát, úgy átenge
dik őket [Uo.: 9-10]. Köröskényi Elek, a szó bránci járás szolgabírója nem 
csak a kivándorlásról, de egyesek visszatéréséről is említést tesz [KTÁL. 
Fond 4., op. 1., od. zb. 505., 11-12]. Lőrinczy Jenőnek, a sztavnai járás szoi- 
gabírójának különösen elkeserítő a jelentése. Az elszegényedés, a teljes nyo
mor, , . mely a felvidéki nép közölt ma már oly irtózatos mértékben uralko
d ik" a kivándorlás elsődleges oka. Ehhez járul még az iszákosság, valamint 
az uzsoraszerződések, amelyek a „földműves népet kiszivattyúzzák. ” 
[KTÁL. Fond. 4., op. !.. od. zb. 66.. 13-14]. Az 1882-es kimutatás szerint az 
utolsó három évben Ung megyéből, beleértve Ungvár városát is kb. 1000 
ember vándorolt ki. A legtöbben Ung várról (500 fő), illetve a Felső-Zemp- 
lénhez közei eső területekről [Uo.: 19].

Az egyre nagyobb mértéket öltő kivándorlást az útlevelek kiadásá
nak szigorításával is megpróbálták visszaszorítani az 1800-as évek végén. 
Az egyénileg kivándorlók esetében még volt esély a visszatérésre, hiszen 
azok általában ideiglenesnek tekintették a távozásukat, az Amerikában szer
zett pénzzel az adósságukat akarták rendezni, vagy főidet szerettek volna 
vásárolni [14, 158]. Azok viszont, akik családostól, vagy akik után a család
juk később vándorolt ki, nagyon kevesen jöttek vissza. így a levéltári adatok 
között 1889-től egyre több esetben fordul elő, hogy a főispán már nem 
ajánlja a férjük után kiutazni akaró feleségek vagy család számára az útleve
lek kiadását [KTÁL. Fond 4. op. 1. od. zb. 83., 25-26.].

Ezek az intézkedések nem hozták meg a várt eredményeket, nem 
akadályozták igazán a lakosság külföldre távozását. Sőt, egyes tisztviselők 
is részeseivé, eiősegítőivé váltak a kivándorlásoknak. Kis fizetésű hivatalno
kok 5-15 forintért út le vél kérelmeket, különböző igazolásokat állítottak ki, 
így látva mellékjövedelem-forrást ebben a társadalmat és gazdaságot nagy 
mértékben érintő folyamatban. Az útlevelek elsősorban Németországba 
szóltak, amellyel akár 15-20 ember is ki tudott utazni. Ezeket az utazók a ki
kötőkből visszaküldték az ügynököknek, akik hasonló kinézetű embereknek 
újból eladták [Uo.: 39-40].

A kivándorlás növekedése már az 1890-es évek elején munkaerő- 
hiányt okozott a vármegye járásaiban, ezért különböző fórumokon, „tanács-
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kozmányokon”, a „felvidéki értelmiség” különböző észrevételeit, javaslatait 
is igyekeztek hasznosítani. Azonkívül kimutatások készültek az Amerikába 
költözöttekről (1. kép) [KTÁL. Fond 4., op. 1., od. zb., 126., 2].

A határon végzett igazoltatási eljárások megszigorítása és a kiván
dorlási ügynökök elleni intézkedések egyre inkább előtérbe kerültek. A ki- 
vándorlási ügynökök bizonyos összeg fejében vállalták, hogy hamis papí
rokkal vagy olykor papírok nélkül is kicsempészik a kiutazni szándékozót 
az országból. Egy 1903-ból származó bírósági ítélet a nagykaposi járásból 
származó Blum Bernátot 10 napi elzárásra és 15 nap alatt megfizetendő 200 
korona pénzbüntetésre ítélte. A határozatban kiemelték, hogy a „bírósági 
ítéletnek keménynek és elrettentőnek” kell lennie, hogy ilyen ne fordulhas
son többet elő [KTÁL. Fond 4., op. 1., od. zb. 488.. 1-13].

Szintén 1903-ból származik a Klein Lőrincnével szemben folytatott 
eljárás kivándorlás tiltott közvetítése miatt. Öt 15 napi elzárásra és 15 nap 
alatt megfizetendő 300 korona pénzbüntetésre ítélték. Az utóbbi behajthatat
lansága esetén azt saját költségén letöltendő még 15 napi elzárásra lehetett 
változtatni [KTÁL. Fond 4.. op. L, od. zb. 113., 1-6].

Sok esetben a kiskorúak kivándorlásával is szembe kellett néznie a 
hatóságoknak, ezért nem kaphattak útlevelet kivándorlás céljából 15 év 
alattiak. Utazni csak apjuk vagy gyámjuk írásba adott és hatóságilag hite
lesített beleegyezésével, megbízható felnőtt személy kíséretében lehetett 
[KTÁL. Fond 7., op. L, od. zb. 59., 34]. Nagyon sokan azonban hamis útle
véllel vagy szökve (az előzőkben említett ügynökök segítségével) hagyták el 
az országot.

A tömeges kivándorlást szabályozni próbáló kormányzat a múlt szá
zad elején kísérletet tett arra, hogy legalább irányítsa, s ezáltal valamiféle ál
lami ellenőrzés alá vonja a kiutazni szándékozók áradatát. A belügyminisz
ter 1903-ban engedélyt adott az Adria magyar királyi tengerhajózási rt. által 
képviselt liverpooli Cunard Steamship Companymk, hogy Fiume és New 
York között kivándorlókat szállítson. Ezzel együtt egy 1904-es körrendele
tében értesítette az alispánokat a Fiúmén át vezető útvonal kijelöléséről. Bár 
az útirány megválasztására senkit sem volt szabad kényszeríteni, de a „ki
vándorlók jó l felfogott magánérdeke” végett is nagy súlyt kellett helyezni 
erre az útvonalra (2. kép). Az önként a fiumei útirányt választók útlevelébe 
ezt be kellett jegyezni, s az útvonaltól eltérni később nem lehetett. A kiván
dorlókkal szerződést csak belügyminisztériumi engedéllyel a Cunard gőz
hajózási vállalat alkalmazottai köthettek [KTÁL. Fond 4.. op. L, od. zb.
488.. 4-6]. Ilyen meghatalmazott egyén volt az 1903. november 24-én kine
vezett Weinfeld Ede földbirtokos, sátorújhelyi lakos Ung és Zemplén megye 
területén [KTÁL. Fond 7., op. L, od. zb. 60., 1-2], majd 1903. december 4-
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tői Ling vármegye területére Fismán Sámuel vállalkozót, ungvári lakost ne
vezték ki. Később Fismán Sámuel Borsod és Bereg vármegyékre is megha
talmazást nyert [Uo.:3.,8., 12]. Az engedéllyel nem rendelkező hajósvállala
tok ügynökei tevékenységével szemben a belügyminiszter a rendőrséget szi
gorú fellépésre szólította fel. Ezekkel a lépésekkel azonban nem tudták iga
zán befolyásolni a kivándorlás irányát. A vármegye területéről sokan Bré
mába vagy Hamburgba mentek és ott szálltak hajóra (3. kép) [KTÁL. Fond
4., op. I., od. zb. 488., 8-9]. A kivándorolni szándékozók elsősorban azért 
kerülték el az ún. ,,magyar-amerikai vonalat", mert Fiúméban gyakran 
hosszabb időt kellett várakozni, és tovább tartott az utazás is. A hirdetések 
arról számolnak be, hogy a Hamburg-Amerika vonalat „gyors hajón 6 nap 
alatt, postahajón 10 nap alatt ” lehetett megtenni. Ellenben a Fiúméból in
dulók útja 18-20 napig tartott, és ha a pénztelen embereket kiutasították, ak
kor partraszállás nélkül visszafelé is meg kellett tenniük ezt a távot [KTÁL. 
Fond 7., op. 1., od. zb. 60., 60-61].

Az egyre növekvő kivándorlást jelzi, hogy az 1904-es év első nyolc 
hónapjában 2041 személy folyamodott útlevélért, 1905. augusztus 3!~ig vi
szont már 3819 útlevelet adtak ki, azaz csaknem megkétszereződött a hiva
talos papírokkal kiutazni szándékozók száma [KTÁL. Fond 4.,op. 1., od. zb.
505., 6]. Sokan voltak olyanok, akik titokban, szökve és hivatalos papírok 
nélkül hagyták el az országot. Mindez egyes vidékeken „a lakosság feltűnő 
meggyérüléséhez” és a „munkabíró elem hiányá’’-hoz vezetett [Uo.: 7]. Az 
aratási munkák során olykor kénytelenek voltak a gazdák más megyékből 
munkásokat fogadni. Anyagilag a megye vezetése nem látott megoldást a 
kivándorlás megakadályozására. Ahogyan akkor fogalmazták: „...ez merő
ben hiú remény és haszontalan erőlködés lenne. ” [Uo.: 1-2]. A megyének 
akkoriban számottevő ipara nem volt, és a munkásoknak fizetett összeg is 
jelentősen elmaradt a tengerentúli bérektől. Míg a fiatal parasztlányok ha
vonta 12-14 koronát kerestek, ott 60-80 korona értéknek megfelelő Összeget 
kaptak. Egyesek 2-3 év alatt négyezer-hatezer koronát szereztek, s hazaküi- 
dött pénzösszegeikkel segítették szüleiket. A nagybereznai járás körjegyzője 
szerint mintegy 110 ezer korona érkezett postán a falvakban [Uo.: 8]. Mivel 
a hazaérkezők jelentős pénzösszegekkel tértek haza, és abból elsősorban föl
det vásároltak, azért jelentősen, néhány év alatt 2-3 szorosára nőtt a földek 
ára. Míg az 1900-es év táján 200-300 koronába került egy hold föld, addig 
1905-ben ugyanilyen területért 780 koronát is fizettek [Uo.: 9]. Elsősorban a 
földdel üzletelő közvetítőké volt a legnagyobb haszon. A birtokosok általában a 
földet nekik adták el, akik felparcellázva, jóval drágábban elárusították.

A megyéből való kivándorlás megakadályozására a hatóságok nem 
láttak igazán megoldást. A helyi intézkedések -  pl. a közmunkák -  nem je
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lentettek megoldást. Működtek ugyan hitelszövetkezetek, amelyek a gazdál
kodóknak nyújtottak bizonyos támogatást, de a földek felosztása és az or
szágos gazdasági ügyek rendezése lehetett volna gyógyír a problémára [Uo.: 
10-11].

Az 1907-1908-as gazdasági válság idején némileg csökkent a kiván
dorlók száma, ugyanakkor voltak, akik munkakörülményeik romlása követ
keztében hazatértek.

A pénztelenség és a munkahiány nemcsak az USA-ba sodorta a ki
vándorlók ezreit. Még 1903-ban figyelmeztette a belügyminisztérium a he
lyi hatóságokat, hogy nagyon sokan vándorolnak ki Dél-Afrikába. ahol sem 
a kereseti, sem a munkaviszonyok nem megfelelőek. Akik hiányos okmá
nyokká! indultak el, azokat be sem engedték a belső területekre, és olyankor 
a konzulátus is tehetetlen volt [KTÁL. Fond 7., op .l., od. zb. 59., 55-56].

A levéltári adatokból tudomást szerezhetünk arról is. hogy az egyik 
amerikai vasúti társaság Kubában vásárolt egy jelentős földterületet, ame
lyet be akartak telepíteni. Elsősorban a kivándorlókat szerették volna oda
csábítani. és ezért (titokban) agitálták az embereket [Uo.: i 15].

Egy másik adatból arról értesülhetünk, hogy New Yorkban a South 
American Development Company equadori aranybányákba szervez Ma
gyarországról embereket. A belügyminisztériumból felhívták a hatóságok fi
gyelmét a kivándorlási ügynökök tevékenységére, akik ellen szigorúan fel 
kell lépni és eljárást keli kezdeni, illetve figyelmeztetni kell az embereket az 
éghajlati viszonyokra, valamint az ottani konzulátus hiányára [KTÁL. Fond
7., op.U.od. zb. 354., 90].

A tengerentúlon olyannyira számítottak a kivándorlásból származó 
munkaerőre, hogy nemcsak titkos toborzás zajlott, de nyílt felkérés is érke
zett a magyar kormányhoz. 1911-ben az argentin főkonzul kért engedélyt ar
ra, hogy aratásra és különböző mezőgazdasági munkákra emberek kiutazá
sát szervezze meg [KTÁL. Fond 4., op. 1., od. Zb. 638., 1]. Ezt természete
sen elutasították, de titokban az ügynökök szervezni kezdték őket. Még ab
ban az évben Nagy Pál, a nagykaposi csendőrkerületi őrs járásparancsnoka 
arról írt jelentést, hogy a környéken néhány személy azzai foglalkozik, hogy 
embereket toborozzon Argentínába, jelentkezőket persze azzal áltatták, 
hogy az USA-ba fognak menni. A toborzás úgy folyt, hogy bálokat szervez
tek, a jelentkezőket etették-itatták, felöltöztették, majd a 10-15-20 fős cso
portokat mezőkön keresztül, éjjel gyalogolva átvitték Galíciába. Onnan vo
nattal jutottak el Triesztbe, s tovább hajóval Argentínába. Ez a mozgalom 
néhány hónap alatt elcsitult, hiszen 1912 elején már nem észlelték. Ennek 
gyors lefolyása egyrészt a hatóság erélyes fellépése következtében, másrészt 
a munka idényjellegéből adódott [Uo.: 3-5].
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Az első világháború kitörésekor, a háborús viszonyok miatt a kiván
dorlási hulláin vesztett erejéből, majd csak az 1920-as évektől vett újabb 
lendületet.

A hegyvidéki falvak lakossága már korábban is rendelkezett bizo
nyos vándorlási tapasztalatokkal. Évente több ezren vállaltak idénymunkát a 
síkvidéki településeken [22, 51]. Ez a mozgás általában az eredeti gazdasági 
ágazaton belül ment végbe, főleg a mezőgazdaságban. Az emigráció során a 
legtöbben az USA-ba mentek, s ott viszont az iparban kellett elhelyezked
niük [ 17, 105]. Az otthonitól sokkal jobb kereseti lehetőségek, a hazaküldött 
pénzösszegek, az abból helyreállított gazdaságok növelték a kivándorlási 
kedvet.

Nehéz meghatározni a kivándorlók pontos számát, hiszen a hivatalos 
adatok mellett -  amelyek elsősorban a kiadott útleveleken alapulnak -  fi
gyelembe kell venni, hogy sokan titokban, dokumentumok nélkül hagyták el 
az országot. 1. O. Mandrik a statisztikai adatokra hivatkozva 19 368 főben 
állapítja meg a kivándorlók számát 1892 és 1902 között [22. 51]. Puskás Ju
lianna kb. 40 ezer főre teszi az 1899 -  1913 között az Ung megyéből emig
ráltakat [17, 205]. A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal adatai 
szerint 1899 és 1913 között 45 657 ember vándorolt ki -  ebből az Egyesült 
Államok területén 45 569-en próbáltak szerencsét. A visszavándoroltak szá
ma ez idő alatt 11 136 fő volt, ami összességében 34 521 vissza nem tért ki
vándorlót jelent [16, 52].

A természetes népszaporodás következtében jelentősen megnőtt a 
terület lakossága, s a termőföldhöz viszonyítva nagy volt a népsűrűség. A 
belső ipari csomópontok távolsága, magának a megyének az alacsony ipari 
fejlettsége, amely nem volt képes befogadni a mezőgazdaságból kiszoruló 
embereket, erőteljes lökést és állandó utánpótlást adott az emigrációnak.
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1. kép Kimutatás az ungvári kincstári uradalom területéről 
Amerikába költözőitek számáról



2. kép Lista 1904-ből azokról a kivándorlókról, akik nem Fiúméban 
szálltak hajóra.
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3. kép A Brémából útnak indulók hajójegytartója



Браун Ласло
Додатки до історії міграційних процесів в 

Ужанському комітаті у 1880-1914 рр.
Резюме

В останніх двох десятиліттях XIX ст. розпочалося сильна міграційна хвиля, 
яка безупинно тривала до початку першої світової війни. Початковою, або головною 
ціллю емігрантів були Сполучені Штати Америки, але виїжджали також і у країни 
Південної Америки, більше того, у пошуках роботи добиралися навіть до Південної 
Африки. Серед територій, яких торкнулися ці процесі, слід відмітити і Ужанський 
комітат. Еміграцію, яка відбувалася саме тут, не можна відділити від процесів, що 
проходили в Угорщині. Ті соціальні-економічні проблеми, яки були характерні для 
Угорщині дуалістичного періоду, відобразилися в першу чергу в міграційному про
цесі. Початок індустріалізації, або її відсутність, значне зростання населення, додамо 
до цього недостаток землі і безробіття гостро торкалися місцевого населення.

У період з другої половини XIX ст. до початку першої світової війни з Угор
щини емігрувало біля двох мільйонів чоловік. На основі звіту губернатора за 1882 рік 
з Ужанського комітату протягом 1880-1882 років виїхало близько одної тисячі чоло
вік. Ця цифра поступово зростала, і як і по всій державі, між 1905-1907 роками досяг
ла найвищого рівня. За перші вісім місяців 1904 року закордонні паспорти одержало 
2041 чоловік, а до 31 серпня 1905 року число їх зросло до 3819. Було багато і таких, 
які покидали країну без паспортів та виїзних документів.

Люди залишали свої домівки в надії на краще життя, або щоб із зароблених 
за океаном грошей забезпечити собі життя вдома після повернення. З повідомлення 
Мандрика І.О. між 1892 і 1902 роками країну покинуло 19 368 жителів Ужанського 
комітату. Ю. Пушкаш називає цифру близько 40 тисяч емігрантів у 1899-1913 роках. 
Точних даних з цього питання подати не можливо, оскільки багато виїжджали таємно 
або навтіки, а також спостерігалися і випадки їх повернення.

Уряд робив спробу перевіряти, регулювати еміграцію, що проявлялося у пев
них діях: більшій суворості на кордонах, визначенні портів на напрямках емігрантів 
при переправні за океан, влаштуванні їх на місці, боротьбі вдома з людьми, які займа
лися переправкою нелегально тощо. Але все це тільки перешкоджало еміграції, про
те зупинити її не змогло. Дуже малих результатів мали і місцеві дії -  організації сус
пільної роботи, створення місцевих кредитних спілок.

Хоч як швидко розвивалася Угорщина у період дуалізму, наперекір усьому -  
як бачимо із звіту губернатора Ужанського комітату за 1905 рік -  вирішення невід
кладних господарських питань у державі було би тим, що аирішіло б цю проблему.
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Л асло  К опари  -  Е ва  П о ш ф аине  Бакота
(Кечкемет, Венгрия)

Географическое расположение лесных школ на 
территории Венгрии, их значимость и влияние 

на процесс обучения и воспитания в системе 
восмилетних школ

Введение
Внедрение в систему образования государственно финансируе

мых лесных школ в Венгрии началось в 2001 г.
Расширение программы лесных школ успешно продолжается на 

протяжении последних четырех лет, растет количество как школ, так и 
учеников. Мы уже несколько лет принимаем активное участие в их ор
ганизации. Эта работа требует всестороннего изучения работы других 
действующих лесных школ, закономерностей их расположения на тер
ритории Венгрии, а также роли, которую они играют в системе обще
образовательных школ.

В процессе работы обращалось внимание на то, какие школы 
проявляют желание принимать участие в программах лесных школ, 
сколько учеников и на протяжении какого времени берут участие в 
программах, проводимых лесными школами.

Лесные школы получают значительное место в воспитательном 
процессе. В лесных школах к знаниям, полученным в классических 
школьных условиях, добавляется опыт, развиваются навыки социали
зации, это достигается с помощью групповой работы на протяжении 3- 
5 дней.

Понятие лесной школы
Понятие лесной школы возникло в 1860 году. В конце XIX, на

чале XX века у лесных школ была оздоровительная и учебно-воспита
тельная функция.

По определению венгерской педагогической энциклопедии (Ке- 
мень Ф., 1933г.) лесная школа-это школа на свежем воздухе. Такие 
школы имели двойную цель: с одной стороны сохранение здоровья ос



лабленных, астенических, часто инфицированных туберкулезом или 
находящихся в группе риска детей с помощью природных факторов 
(солнечные лучи, лесной воздух), соблюдения правил гигиены, адек
ватного питания и смены климата, с другой-обеспечение учебного 
процесса. Отбор детей для обучения в лесных школах проводился с 
участием врача. Отобранные дети доставлялись в лесную школу от
дельным транспортом, где они проводили время до вечера. Такие шко
лы работают в основном с весны до осени, однако в последние годы 
появились такие учебные заведения, которые продолжают работать на 
протяжении полного учебного года. Уроки длятся 30-35 минуг, в одном 
классе занимается 15-20 учеников, значительное количество лесных школ 
располагает спальными помещениями, обеденный сон длится 2 часа.

Лесные школы, действующие в настоящее время, продолжают 
опыт работы ранее существующих школ с учетом педагогических ре
форм и применением современных педагогических методов.

Исторический аспект исследования
Так как исследование лесных школ длительное время проводи

лось исключительно с педагогической точки зрения, наши исследова
ния были направлены на изучении организационных моментов про
граммы, характера местности и географического расположения школ, 
влияние на развитие туризма на данной территории.

Цель исследования
Возрождение лесных школ на территории Венгрии может при

вести к возникновению ряда научно-исследовательских вопросов в 
разных отраслях науки-истории, географии, природоведении, фольк
лоре.

Целью данной работы является определение месторасположе
ния лесных школ, которые функционируют в настоящее время на тер
ритории Венгрии, определение закономерностей по выбору террито
рии для них и определение роли лесных школ в изменении учебно- 
воспитательного процесса в общеобразовательных школах.

Методы исследования
Для достижения цели исследования нами были использованы 

результаты конкурсных материалов для лесных школ Министерства 
образования и Министерства охраны окружающей среды на 2001-2002 
и 2002-2003 у.г.

На основании материалов победителей конкурса была получена 
информация про месторасположение и количество учеников лесных 
школ, после чего были построены соответствующие таблицы с учетом 
этих данных:



Школы были разделены на пять категорий в зависимости от ко
личества групп, приезжавших на протяжении учебного года (1-2; 3^1; 
5-6; 7-8; 9 и больше групп). Каждой из категорий присваивался опре
деленный цвет, которым на географической карте Венгрии обознача
лись лесные школы, в результате чего можно судить про причины вы
бора территории лесными школами.

Графическое изображение на карте проводилось на основании 
данных как 2001-2002. гак и 2002-2003 у.г., поэтому дает возможность 
судить про изменение месторасположения и количества групп учени
ков, приезжавших в лесные школы на протяжении разных учебных годов.

Результаты исследования
1. На основании анализа составленных географических карт 

можно сделать вывод, что лесные школы концентрировались террито
риально в определенных регионах Венгрии как 2001-2002, так и 2002- 
2003 у.г. Лесные школы, которые принимают группы с большим коли
чеством учеников, располагаются на территории национальных парков 
(Ферге-Ганшаг. Дуна-Иполь. Бюкк, Балатон-фелвидек. Дуна-Драва).

2. Большинство учеников в лесные школы прибывают из Буда
пешта: в 2001/2002 у.г. 71. а в 2002/2003 у.г. 93 группы, которые на
правляются чаще всего в школы, расположенные на территории нацио
нального парка Дуна-Иполь.

3. Почти все населенные пункты вблизи озера Балатон прини
мали группы учеников в лесных школах.

Irodalom

BÁTHORY Z. - FALUS T. szerk. Pedagógiai lexikon i. kötet. -  Budapest, 1997. -376. o.
CSÁSZÁR Zs. M. Magyarország oktatásföldrajza: A magyar közoktatás területi sajátos

ságai. -Pécs: Pro Pannónia, 2004. -189. o.
HALÁSZ M. Innovációs folyamatok jelentősége az iskola nevelő oktató tevékenységének 

megvalósulási folyamatában. Kézirat, 2004.
HLNC J. Az erdei iskola szerepének vizsgálata az oktatásban és a turizmusban külföldi 

összehasonlításban, kézirat, 2003.
KLMÉNY F. szerk. Magyar pedagógiai lexikon. -Budapest: Révai irodalmi Intézet. 1933. 

-4 9 0 . o.
KOPÁKI L. -  LANTOS X., MlLíCS G. 2004/a. Az erdei iskolák és a fenntartható turiz

musfejlesztés kapcsolata Magyarországon. In: A magyar földrajz kurrens 
eredményei : 11. Magyar Földrajzi Konferencia 2004. szeptember 2-4., SZTE 
TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, (elektronikus 
dokumentum)



Kopári László -  Pósfayné Bakota Éva 
Az erdei iskolák földrajzi elhelyezkedése Magyarországon és 

szerepük az általános iskolai oktatásban 
Rezümé

Az erdei iskolai mozgalom Magyarországon a 2001-es évben indult államilag tá
mogatott formában.

Az erdei iskolák az oktatás paradigmaváltásának folyamatában is jelentős szerepet 
kapnak. A lexikális, iskolapadban megszerzett tudást a diákok tapasztalati úton megszerzett 
ismeretekkel egészíthetik ki, a csoportos munka és az. egybefüggő 3-5 napos erdei iskolai 
program a diákok szocializációs késségeit fejleszti.

Az erdei iskola az 1 860-as évek óta élő fogalom. A századfordulón és az XX. sz. 
első felében egészségügyi és oktatási intézményként került a köztudatba.

A magyar pedagógiai lexikon [KEMÉNY, 1933: 490] szerint az erdei iskola a sza
badlevegős iskola legismertebb faja. Célja kettős: megóvni a gyenge szervezetű aszténiás, 
többnyire tuberkuiotikusan fertőzött vagy komolyan veszélyeztetett tanulót a megbetege
déstől a természeti tényezők (nap, erdei levegő), rendszeres testápolás, jó táplálék és a kör
nyezetből való kiemelés által, másrészt biztosítani az odautalt gyerekek részére a tanulmá
nyokban való haladást. A kiválasztás gondos orvosi vizsgálattal történik. A felvett tanuló
kat külön kocsik szállítják a gyülekező helyekről a városhoz közel fekvő erdei iskolákba, 
ahonnan csak estefelé térnek vissza. Az iskolák nagy része tavasztól őszig van nyitva, 
újabban számos erdei iskola teljes tanéves iskolává alakult át. A tanítás koedukációé, az 
órák 30-35 percesek, osztályonként 15-20 tanulóval. A nap java részét a tanulók játékkal, 
kertészkedéssel, zöldmunkával töltik. Ebéd után két órát pihennek. Az iskolák nagyobbik 
része hálótermekkel rendelkezik és a tanulókat vagy azok egy részét éjszakára is ott tartja.

A mai erdei iskolák részben követik a reformpedagógiai elődök hagyományait, de 
a környezeti nevelés új szemléletével és komplex feladatrendszerével bővülnek. Didaktikai
lag is újat hoznak, amennyiben a megismerési folyamatot az élet természetes integráltságá
ra építik fel. Időlegesen feloldják az iskola hagyományos tantárgyi rendszerét úgy. hogy ta
nítási-foglalkoztatási programjukat elsődlegesen projektmódszerrel szervezik. A projekt kö
zéppontjában az erdei iskola helyszíne, környezete áll.

Mi jelen munkánkban a Magyarországon működő erdei iskolák területi elhelyez
kedését és az általános iskolai oktatás paradigmaváltását vizsgáljuk, így kutatásunk célja 
kettős. Egyrészt az, hogy meghatározzuk a Magyarországon működő erdei iskola területi el
helyezkedését, illetve megfogalmazzuk területi elhelyezkedésük törvényszerűségeit. Másrészt, 
hogy értékeljük az erdei iskolák általános iskolai oktatás változásában betöltött szerepét.

Az Oktatási Minisztérium törekvése az, hogy minden diák általános iskolai 
tanulmányai alatt legalább egyszer eljusson szolgáltatók által szervezett erdei iskolába, 
amelyet már több minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal is pályázat útján támogat.

Ha ez megvalósul, nagyságrendekkel fog növekedni a diákturizmus. A szezon a ta
vaszi és őszi időszakra kihúzódik. Munkalehetőség teremtődik még több erdei iskolai szol
gáltatónak, és az erdei iskolák működését biztosító szállásadóknak, éttermeknek, kézműve
seknek, erdészeknek.
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L izanec  P.N. A k á r pá ta l ja i m agyar

NYELVJÁRÁSOK ATLASZA III. KÖTET. 
Ungvár-Debrecen, 2003. -  827 oíd.

Л и зан ец  П.Н. А тл ас  вен герски х  говоров  
За к а рп а т ья . Т ом  III. 

Ужгород-Дебрецен. 2003 - 827 с.

Розгляданий ІІІ-ІЙ том «Атласу угорських говорів Закарпаття» 
завершує цю фундаментальну працю. Він складається з таких основ,- 
них частин; 1) Докладний зміст (угорською й російською мовами) (с. 
5-12); 2) Передмова (с. 13-17)- 3) Вступ (с. 18-20); 4) Список скорочень 
(с. 21-22); 5) Бібліографія праць про угорські говори Закарпаття (с. 23- 
26); 6) Лінгвістичні карти, коментарі до них, некартографовані мАте- 
ріали (с. 27-744); 7) Показники слів до 111-го тому (с. 745-772); 8) За
гальний покажчик слів до І - 1ІІ-го томів Атласу українських говорів 
Закарпаття» (с. 773-826); 9) Зміст (німецькою мовою) (с. 827).

Щоб уявити багатство відбитого в «Атласі» змісту, досить на
віть розглянути як тематику карт з коментарями до них, так і вміщені 
після них локалізовані, але не картографовані матеріали (731-741). Во
ни містять такі тематичні групи: І) ботанічні назви (карти 868-915 й 
коментарі до них); 2) кольори й їхні відтінки (карти 916-937); 3) свій
ські птахи, дії, речі й вигуки, пов'язані з ними (1041-1075); 5) різн о м а 
нітні дієслова найширшого спектру, пов'язані з людьми, тваринами, ре
чами й явищами природи (1076-1116); 6) прислівники й слова на позна
чення згоди (1117-1332); слова дитячого мовлення (1133-1142); 7) фор
ми деяких найпоширеніших угорських чоловічих і жіночих імен (і 143- 
1171); 9) різноманітні семантичні карти на багатозначні слова (1172- 
1 191). на фраземи, де в різний спосіб передається те саме поняття або, 
навпаки, однакові, але з різним значенням у різних місцевостях (1172- 
1191; 1192-1198) або на повір'я (1399-1203); 10) зведеш карти з пучка
ми ізоглос (1204-1214) і карта з класифікацією угорських говорів За
карпаття і відбиття належності донних населених пунктів (1215); 11) 
некартографовані матеріали (статті 1916- 1410) з різноманітною семан
тикою, що відбиває поняття, пов'язані головним чином з побутом, сіль
ським господарством, суспільним життям, медициною, а також від
дзеркалюють усталені словосполуки і повір'я.
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Уже сам перелік розділів, підрозділів, лексичних та семантич
них карт з легендами, коментарями та ілюстративним матеріалом свід
чить про великий і цінний фактичний матеріал рецензованої моногра
фії. Це враження ще більше підсилюється при читанні коментарів, над
звичайно інформативних не тільки в суто лінгвістичному плані, а й 
стосовно тих численних етнографічних особливостей, що містять важ
ливий матеріал, важливий особливо в історичному плані, оскільки тут 
фіксуються речі й явища і ті, що відходять, і ті, що з'являються й по
ширюються. Чималу вагу має й те, що в коментарях до карт, як прави
ло. фіксується поширеність слів серед носіїв мови різних вікових груп, 
старшого, середнього й молодшого віку, а також різної соціальної при
належності, чи то мешканців сіл, чи то носіїв мови, що належать до го
родян або інтелігенції. Втім, в «Атласі» помітно, як прагнення до як
найточнішої визначеності слів (або словосполук) не тільки у їхній лінг- 
вогеографічній характеристиці, так би мовити «горизонтальній», тери
торіальній, а й «вертикальній», соціолінгвістичній. У рецензованому 
«Атласі» проф. П.М. Лизанця, — що не можна не відзначити як одне з 
безперечних його досягнень, -  уперше в угорській лінгвогеографії 
скартографовано власні імена (49 карт). 865 стійких словосполук та 
159 повір'їв.

«Атлас», що відбиває мовну специфіку угорських говорів регіо
ну, цікавого, між Іншим, контактуванням угорської мови зі слов’ян
ськими мовами, насамперед українською, але частково також зі сло
вацькою й російською, безсумнівно, приверне до себе увагу як гунґа- 
рологів (і -  ширше -  фінно-утрознавців), так і україністів (і славістів 
узагалі), оскільки в ньому неодноразово зазначаються як випадки 
впливу слов'янських мов на угорську, так і угорської на слов'янські.

Отже, в новій праці П.М. Лизання знайдуть багато цінного для 
себе як найвимогливіші науковці, так і (завдяки прозорості і й по
пулярності її викладу) широкі кола читачів, що цікавляться сучасною 
угорською мовою і її говорами, етнографією, краєзнавством та істо
рією Закарпаття.

1 саме тому цілком закономірним видається те, що на 4-ій сто
рінці Ш-го тому рецензоване видання визначено як перше. Отже, при
наймні, передбачається ще й друге видання цієї цінної праці.

Саме маючи на увазі цю обставину, рецензент уважає за доціль
не висловити два побажання. Перше стосується дрібних уваг стосовно 
мовного оформлення російської частини тексту, де бажано виправити 
певні похибки (див., напр.: (вербовые) барашки замість сережки (с. 
112-113); гусь (ж.р.), де краще було б гусыня, бо гусь іменник чол. роду

121



(с. 327) ; «какой слышен голос, если кто-то кушает яблоко» зам звук 
(очевидно, під впливом угор, hang «голос; звук» (с. 469). Друге сто
сується змісту. Хотілося б. звичайно, щоб у другому виданні картогра
фовано ті статті (статті 1216-1410), де розглядані явища лише локалізо
вано. Зауваги, як видно з їхнього характеру, незначні і аж ніяк не впли
вають на загальну високу позитивну оцінку нового дослідження про
фесора П.М. Лизанця.

Утім, уважне ознайомлення зі змістом коментарів, де неоднора
зово (пор., напр., коментарі до карт 869, 871, 872, 874, 879) відзна
чаються особливості слововжитку інтелігенції, отже, носіїв літератур
ної мови, крім побажання, висловленого стосовно змісту Ш-го тому, 
дозволяє побачити в дальшій перспективі ще один напрям дослідниць
кої роботи Професора. Як відомо, з огляду на поступове стирання дав
ніх діалектних особливостей і поширення літературної мови, -  процес, 
характерний для всіх мов Європи, -  на новому рівні у мовах виникають 
нові диференційні процеси, а саме, -  літературна мова, взаємодіючи на 
різних діалектних теренах із місцевими говорами, набуває різного міс
цевого забарвлення. Так, виникають навіть у носіїв літературної мови у 
великих провінційних міських центрах місцеві варіанти літературної 
мови. Щодо російської мови, наприклад, відомі розбіжності між 
московським і петербурзьким варіантами, щодо польської між варшав
ським, краківським і познанським. Французькі дослідники відзначають 
наявність варіативності між носіями літературної мови Парижа, Ліона 
й Марселя. Приклади можна множити й множити. Безперечно, щось 
подібне мало б існувати і в угорській мові. Отже, поряд із вивченням 
поступово зникаючих сільських говорів, заслуговувала б на увагу спе
цифіка угорської літературної мови Закарпаття. Слід сподіватися, що 
ця важлива ділянка мовних досліджень не омине уваги автора рецензо
ваного «Атласу». Та фактично початок подібної роботи вже, як відзна
чено, видно і в цій праці, і в кандидатських дисертаціях учнів Професо
ра, які присвячено угорським топонімам міст Закарпаття, де вже 
якоюсь мірою розкривається специфіка угорської мови міст, наближе
ної до літературної мови.

І насамкінець, мовлячи про цінність праць професора П.М. Ли
занця, що створив цілу школу талановитих закарпатських гунгарологів, 
зосереджених у Центрі гунгарології й Ужгородському національному 
університеті, аж ніяк не годиться поминути, й окрім наукового, також 
великого стичного значення його діяльності. У своїй рецензії на 1-ий 
том «Атласу» (див.: «Мовознавство», 1993, № 4, с. 72) рецензент уже 
порушив тему т.зв. Тріанонської угоди, яка багато в чому скривдила
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Угорщину, відірвавши від Угорської держави її етнічні землі, що увій
шли до складу інших держав. На жаль, у Європі це не поодинокий ви
падок. Є два способи лікування подібних, завданих історією ран на ет
нічних землях того чи іншого народу: спосіб, так би мовити, «хірургіч
ний», наслідком якого бувають небезпечні збройні конфлікти, а то й 
війни, і лагідніший, сказати б, «терапевтичний», ліками при якому 
стають обопільні домовленості держав, усіляке сприяння культурним і 
соціально-економічним потребам народу, що виявився роз'єднаним 
кордоном. Останній, маймо надію, у новітній об'єднаній Європі пере
важатиме. Брак жорстких непроникних кордонів, тим більш усіляких 
«залізних завіс», що забезпечить вільні зв'язки між країнами і народа
ми при виваженій внутрішньо етнічній політиці кожної держави, може 
звести до мінімуму незручності від колишніх неслушних поділів, а 
наявність одного народу в суміжних державах за цих умов перетворити 
не на привід до конфліктів, а на підставу до їхніх дружніх зв'язків. ї в 
тому, щоб ці зв'язки міцніли і сприяли плідному співробітництву між 
країнами, у цьому випадку між Україною та Угорщиною, велику роль 
мають відіграти такі вчені, як вельмишановний Професор, що його но
ву працю тут розглядаємо. Його самовіддана наукова діяльність робить 
великий внесок як у розвиток мовознавчої науки, української й угор
ської, так і в зміцнення обопільних дружніх зв'язків наших країн. Зайва 
річ, безперечно, доводити, що ця плідна праця професора П.М. Лизан
ня давно має всі підстави бути поміченою і гідно відзначеною в обох 
державах, як в Україні, так і в Угорщині.

Член-кореспондент HAH України
професор, доктор філол. наук
О.Б.ТКАЧЕНКО



У к раїн ськ о - у го рс ьк и й  сл о вн и к” 
за  ред . п роф . П .М . Л изання .

-  Ужгород: ІВ А, 2005. -  960 с.

Нагальною потребою сьогодення, особливо в період інтеграції 
України до євросоюзу, вступу до СОТ, зростання її ролі й місця у між
народних організаціях, бізнесових і науково-освітніх та культурних 
проектах, поглиблення і розширення взаємозв'язків із близьким та да
леким зарубіжжям, є оволодіння всезростаючою кількістю інформації, 
уміння мобільно й гнучко застосовувати на практиці здобуті знання. У 
цьому найголовніша роль відводиться іноземним мовам, без яких усі 
вказані завдання та можливості залишаться нереалізованими і втраче
ними. Водночас не менш важливим і конче необхідним є цілеспрямо
ване вивчення та популяризація української мови, для якої сьогодні 
створені всі умови: вона дедалі частіше вводиться як нормативна ди
сципліна в школах, гімназіях, університетах Словаччини, Чехії, Руму
нії, Угорщини, Австрії, Німеччини, Канади, США та багатьох інших 
країн. Для успішного оволодіння іноземними мовами не тільки на мовлен
нєвому, але й літературному рівні, потрібно якомога частіше користуватися 
як перекладними, так і тлумачними словниками відповідних мов.

Саме цій важливій меті служить нещодавно виданий “Україн
сько-угорський словник”, який є парною частиною “Угорсько-україн
ського словника”, опублікованого в 2001 році. На нього вже дуже чека
ли -  учні, студенти, аспіранти, перекладачі, працівники ЗМІ, науковці. 
Обидва вказані словники є результатом тривалої плідної праці колек
тиву авторів на чолі з відомим ученим доктором філологічних наук, за
відувачем кафедри угорської філології, Директором центру гунгароло- 
гії, заслуженим діячем науки і техніки України, заслуженим професо
ром УжНУ Петром Лизанцем.

Структура “Українсько-угорського словника” -  чітка і зрозумі
ла: спочатку подано інформацію щодо користування словником, далі 
йде список скорочень, український та угорський алфавіти з указаниям 
правильної вимови звуків угорської мови, їх передачі засобами україн
ської мови. Для наглядності побудови словникової статті подаємо діє
слово минати -  аю, -аєш недок., минути -  ну, -неш, -не, -немо, -нете 
док. 1. mellette elmegy v elhalad, elkerül, kikerül vkit. vmit; ~ перехожого 
elhalad ege járókelő mellett; 2. múlik, elmúlik, telik, letelik, eltelik, lejár; 
небезпека ~нула elmúlt a veszély; літо ~нуло vége a nyárnak; ~нає час
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múlik v telik az idő; строк ~ ну в lejárt a határidő; 3. (уникати) elmenekül 
vmi elől, megszabadul vmitől; йому не ~нути кари a büntetést nem 
kerülheti el v nem ússza meg büntetés nélkül; [] смерті не ~нути a halált 
senki el nem kerülheti.

Рецензований словник містить близько 25 000 заголовних слів 
та понад 14 000 словникових даних і близько 50 000 їх угорських від
повідників. Він охоплює найактивніший пласт лексики, найуживаніші 
в українській мові слова та вирази. Значну увагу приділено сталим сло
восполученням, синонімам, фразеологізмам, прислів'ям і приказкам, 
що дає можливість якнайповніше та всебічно подати відтворення ук
раїнських лексичних одиниць засобами угорської мови. Цим словни
ком рівною мірою можуть користу ватися як угорці, так і українці, а та
кож усі ті, хто вивчав або вивчають українську та угорську мови за 
обов’язковою загальноосвітньою програмою чи факультативно. З нау
кової, технічної, діалектної, архаїчної лексики представлено лише ті 
слова, які необхідні для кращого розуміння й засвоєння лексичного ба
гатства української мови.

Безперечно, що в такого типу за обсягом та змістом роботах 
трапляються окремі недогляди, неточності, що зумовлено титанічною 
роботою колективу авторів, які вимагали від кожного з них глибокої 
обізнаності з українською та угорською мовами не тільки на лексично
му, але й семантичному та стилістичному рівнях. Так, наприклад, у 
словниковій статті кликати (с. 332) подаються його значення: кличу, 
кличеш, пак. клич недок. 1. (в гості) meghív; 2. (іменувати) hív. nevez 
vrninek, kiált; 3. kiált, kiabál. Вважаємо, що окрім указаних значень не
обхідно було б спершу подати його загальне, основне значення hív, а 
також вираз (кликати кого-небудь до себе, підзивати) odahív. До тре
тього значення слід було подати стилістичну ремарку, оскільки основ
не значення указаних у словниковій статті дієслів -  „кричати”. Деякі 
широко вживані слова української мови не потрапили до реєстру слов
ника: домисел -  kitalálás, домівка -  lakás, lakhely, домішка -  keverék то
що. Указані окремі неточності й недогляди аж ніяк не зменшують нау
кової цінності рецензованої праці, яка відповідає потребам сьогодення 
і конче необхідна для забезпечення навчального процесу.

Поява “Українсько-угорського словника”, як і його попередника 
“Угорсько-українського словника”, -  вагомий внесок у вітчизняну та 
зарубіжну лексикографію, важливе досягнення і успіх науковців 
УжНУ. Упевнена, що за допомогою цих словників, їх творчого засто
сування та наявності бажання вільного оволодіння як українською, так 
і угорською мовами, сам процес їх засвоєння перетвориться у цікаву 
подоріж та захоплюючу гру.

д.ф.н., професор Фабіан М.П.
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X. N em zetk ö zi F in n u g o r  K o ng resszus

2005. augusztus 15-21-e között a Mari Autonóm Köztársaság (Oroszor
szág) fővárosában, Joskar-Olában rendezték meg a X. jubileumi Nemzetközi 
Finnugor Kongresszust, amelyen 18 ország 537 tudósa vett részt. Legtöbben 
a Mari Autonóm Köztársaságból képviseltették magukat (198-an), de jelen 
voltak: a Mordvin Autonóm Köztársaságból és Finnországból -4 1 , Magyar- 
országról -  40, a Komi Köztársaságból -  37, az Udmurt Autonóm Köztársaság
ból -  31, Észtországból -  20 finnugrista. 11 résztvevő volt Moszkvából, a Csu- 
vastoldről és a Hanti-Manysi Autonóm Körzetből. Oroszország más váro
saiból 26, Németországból 15, Karéliából 10, Japánból 6, Tatársztánbó 1 8, a 
Permi területről 6 tudós érkezett. Ausztriából, Nagy-Britanniából, Kanadá
ból, Lengyelországból, Franciaországból és Ukrajnából egy-egy szakember 
képviseltette magát.

A mari tudósoknak Oroszország és a Mari Autonóm Köztársaság el
nökének és kormányának hathatós támogatásával sikerült ilyen magas szintű 
tudományos kongresszust szervezni. A kongresszus részletes programja 
orosz és angol nyelven jelent meg, tartalmazta a plenáris és a szekcióülések 
rendjét. Négy szekció működött: 1. Nyelvtudomány; 2. Folklorisztika és et
nográfia; 3. Irodalomtudomány; 4. Archeológia, antropológia és etnikai tör
ténelem, melyeknek még 25 alszekciója volt. A nyelvtudományi szekció 
volt a legnagyobb, amely még 11 alszekciót foglalt magába: 1. Ősnyeivi re
konstrukciók és az uralisztika problémás kérdései; 2. Az uráli nyelvek kap
csolatai más nyelvekkel; 3. Az uráli nyelvek fonetikája és fonológiája: 4. Az 
uráli nyelvek morfológiája és morfonológiája stb.

A szekcióüléseken kívül voltak szimpóziumi előadások: „A vallási 
szinkretizmus a mai finnugor népek életében" címmel, a kerekasztal-megbe
szélésen „A finnugrisztika eredményeinek elérhetősége a jelenkorban" című 
előadás hangzott el. Szemléltető előadásokat tartottak: 1. A Mari terület ősi 
kultikus emlékei (archeológiái, etnográfiai, folkllór és történeti anyagok 
alapján); 2. A marik mitológiai képzeteinek rekonstruálásáról; 3. Népi kultú
ra a gyermeknevelés területén polietnikus környezetben stb.

A X. Nemzetközi Finnugor Kongresszus augusztus 15-én 14 órakor 
kezdődött a Sketana nevét viselő Mari Állami Opera- és Balettszínházban. 
Leonyid Hranin. a Mari Köztársaság kormányának miniszterelnök-helyette-
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se bemutatta a jelenlévőknek az elnökség tagjait -  kiváló tudósokat, külföldi 
vendégeket, az Oroszországi Duma, valamint Oroszország és a Mari Köztár
saság kormányának tagjait. Ezután egyperces néma hallgatásssal adóztak a 
júliusban tragikus körülmények között elhunyt Jurij Anduganov. a kong
resszus elnöke emlékének. Az ünnepi ülés elnöke megnyitotta a X. Nemzet
közi Finnugor Kongresszust, majd átadta a szót Leonyid Markelovnak, a 
köztársaság elnökének, aki köszöntötte a fórum résztvevőit, kiemelve: nem 
véletlen, hogy Joskar-Ola adott otthont a kongresszusnak. Ugyanis az utóbbi 
négy évben mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Mari Köztársaság 
szolgáljon helyszínéül a kongresszust megelőző különböző finnugor rendez
vényeknek: itt voltak a finnugor színtársulatok fellépései, népviseletek fesz
tiváljai stb. Végezetül az elnök sikeres és eredményes munkát kívánt a 
kongresszus munkájához.

Utána került sor az első plenáris ülésre, melyen előadást tartott Do
mokos Péter professzor ismert finnugrista „A Nemzetközi Finnugor Kong
resszusok története és szerepe’* címmel. Részletesen beszámolt az elmúlt 45 
év tíz kongresszusáról, amelynek ő is résztvevője volt: I. I960 -  Budapest; 
11. 1965 -  Helsinki; 111. 1970 -  Tallinn; ÍV. 1975 -  Budapest; V. 1980 -  
Turku (Finnország): VI. 1985 -  Sziktivkár (Komi Autonom Köztársaság); 
VII. 1990 -  Debrecen; Vili. 1995 -  Róma; IX. 2000 -  Tartu; X. 2005 -  Jos- 
kar-Ola. Kiemelte, hogy mindegyik egyaránt fontos volt. mert új impulzuso
kat adtak a fínnugrisztika további fejlődésének. Hangsúlyozta, hogy ez a X. 
jubileumi fórum egybeesik a mari irodalom és költészet 100. évfordulójával.

Augusztus 16-tól zajlottak a szekcióülések, amelyek plenáris üléssel 
kezdődtek. Itt neves finnugristák előadásai hangoztak el: Berecki Gábor 
(Magyarország), Sirkka Saarinen (Finnország) a finnugor nyelvtudomány 
aktuális problémáiról. Az utóbbi öt év finnugor folklorisztikájának eredmé
nyeit összegezte Tatyana Gyevjatkina (Szaranszk). Valerij Petrusev (Joskar- 
Ola) az oroszországi finnugor archeológia jelenlegi helyzetét és perspektí
váit vázolta előadásában. Ildikó Lehtinen (Finnország) globalizáció és ha
gyományőrzés a finnugoroknál címmel tartott előadást. Záró előadásukban 
Galina Bojarinova, Ivan Galkin. Szilantin Szabitov, Kszenofont Szanukov 
(Joskar-Ola) a fínnugrisztika távlatairól értekeztek.

A szekcióüléseken csaknem 500 előadás hangzott el: nyelvtudo
mányból. irodalomtudományból, folklórból, archeológiából, antropológiából 
és etnikai történetből. E cikk keretein belül nem áll módunkban ezeket az 
előadásokat értékelni, mindössze a nyelvtudományi szekcióból emelnék ki 
néhányat, amelynek én voltam a vezetője

A nyelvtudományi szekción belül a legnagyobb alszekció Az uráli 
nyelvek kapcsolatai más nyelvekkel, az Ősnyeivi rekonstrukció és az ura



lisztika problémái téma körül értekezett. Érdekes és alapos előadást tartottak 
Raisza Batalova (Moszkva) A nyelvjárási adatok szerepe a nyelvfejlődés 
vizsgálatában (permi nyelvek alapján), melyben kiemelte a nyelvjárások 
mélyreható kutatásának fontosságát, mivel ezekben a dialektusokban meg
maradtak azok az archaizmusok, amelyek tényszerű anyaggal szolgálnak az 
ősnyelv rekonstruálásához. Oszip Poljanov (Szaranszk) a mordvin nyelv tör
téneti fonetikájáról. Hja Nyikolajev (Szentpétervár) az izsori nyelv gramma
tikájának archaikus vonásairól (népdalok alapján) tartott előadást. Jevdokija 
Rombangyejeva (Hanti-Manysi) A hanti és manysi népek nyelvének és kul
túrájának sajátos tulajdonságait vizsgálta. Ismeretes, hogy a hanti és a 
manysi népnek -  akik a magyarok legközelebbi nyelvrokonai -  a mai napig 
nincs irodalmi nyelvük. Ezért a tudósokra és a szakemberekre hárul az a 
feladat, hogy mindent megtegyenek ennek érdekében. Az előadó hangsú
lyozta, hogy ennek megvannak a feltételei, ugyanis 2001-ben Hanti-Manysi 
városban megnyitotta kapuit az Orosz Föderáció legfiatalabb egyeteme.

Beszámolónk a magyar-ukrán nyelvi (nyelvjárási) kapcsolatokat vi
lágította meg nyelvföldrajzi aspektusban. Ismeretes, hogy 1970-1976 között 
megjelentettük a magyar-ukrán nyelvi és nyelvjárási kapcsolatokkal foglal
kozó háromkötetes monográfiát, amely nyelvföldrajzi atlaszok alapján ké
szült el. Fontosnak tartom a továbbiakban a már megjelenthez hasonló 
nyelvföldrajzi atlaszok elkészítését: a különböző finnugor nyelvi kölcsönha
tás, valamint az orosz nyelvhatás folyamatában. Ezeken kívül több érdekes 
felszólalást is hallhattunk.

Örvendetes, hogy ezen a jubileumi kongresszuson -  mint még eddig 
soha sem -  (tíz közül heten vettem részt) nagyon sok fiatal kutató tartott elő
adást. Ez arról tanúskodik, hogy Oroszország finnugor népei kutatják anya
nyelvűk, népköltészetük, történelmük, néprajzuk kérdéseit a különböző 
finnugor nyelvek és az orosz nyelv kölcsönhatásában.

Mind a plenáris, mind a szekcióüléseken elhangzott előadásokban a 
finnugor kutatások további aktivizálását hangsúlyozták az egész világra ki
terjedően. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a világ finnugor 
nyelvei egyre több lehetőséget kapjanak fejlődésükhöz, szókincsbeli gazdago
dásukhoz. Nagy hangsúlyt kell fektetni a finnugor nyelvű szótárak (szaknyelvi, 
nyelvtudományi, interlingvális) összeállítására, folyamatos megjelenésére.

Augusztus 20-án volt a záró plenáris ülés. Ezen azt a határozatot fo
gadták el. hogy a XI. Nemzetközi Finnugor Kongresszusnak 2010-ben Ma
gyarország ad otthont.

A kongresszus szervezői gazdag kulturális programot állítottak össze: 
augusztus 15-én a Sketana nevét viselő Mari Nemzeti Opera- és Balettszín
házban nagyszabású hangversenyen vettünk részt, másnap, augusztus 16-án
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ugyanebben a színházban megtekintettük A. Luppov megzenésítésében az 
Erdei iegenda című balettmüvet, amely a mari nemzeti koreográfia egyik 
gyöngyszeme. Augusztus 19-én autóbuszkirándulásokat szerveztek a mari 
történelem és kultúra nevezetes emlékhelyeire: Kozmogyemjanszk, Mokrini 
járás, Zvenyihovi járás, Medvegyevi járás és Orsani járás, ahol a kong
resszus résztvevői megismerkedhettek a mari kultúrával, építészettel és a 
vendégszerető marikkal.

A nemzetközi kongresszus résztvevői ízelítőt kaphattak a finnugor 
irodalom és művészet kincseiből, kiállításon tekinthették meg a finnugor né
pek kulturális-történelmi örökségét.

Nagy élmény volt számomra, hogy vendége lehettem Oroszország 
érdemes- és a Mari Köztársaság népi festőművészének. Ivan Jamberdovnak. 
akinek alkotásai európai rangúak.

A X. Nemzetközi Finnugor Kongresszus ideje alatt hivatalos foga
dást adott Ivan Vojnov Joskar-Ola polgármestere, Majlis Reps Észtország 
oktatási- és tudományos minisztere, Harri Husztov Heleniusz, Finnország 
oroszországi különleges és megbízott nagykövete és Vajda József Magyar- 
ország különleges nagykövete, a moszkvai magyar nagykövetség meghatal
mazott minisztere.

Augusztus 20-án, a kongresszus utolsó napján Leonyid Markelov, a 
Mari Köztársaság elnöke hivatalos zárófogadást adott.

A fórumon találkozhattam régi barátaimmal, akik Ororszország és 
más országok ismert szaktekintélyei, eszmecserét folytattunk a finnugriszti- 
ka aktuális kérdéseiről.

Elmondhatom, hogy a X. Nemzetközi Finnugor Kongresszus ered
ményes volt, reméljük, hogy a tanácskozásokon vázolt célkitűzések a jövő
ben megvalósulnak, hozzájárulnak a fínnugrisztika további fejlődéséhez.

Lizanec Péter professzor, 
a kongresszus résztvevője
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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 (abriklol-abrichtol, büfé~büffé, aceton, aktív, biiró, 
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 'Borzsava', Botfola 'Botfalva', Csetfala 'Csetfalva', Tekerdiny 'Keter- 
gény', Iriny 'Irén', llony '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 'esetfalvai'. szürti 
'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 deverbáiis főnevek (pl.: éldegélés, 
ijedezés, bebarangolás, tartogatás stb); a -t képzős deverbáiis, csak szemétyragosan élő, 
rendszerint határozói szerepű főnevek közül is csak az adott rágós alakjukban megmereve
dett és rendszerint szófajváltó származékokat közöljük (fúttában, sebtében), esetleg olyano
kat, amelyek a köznyelvben nem használatosak. -  F) A pusztán deminutiv jelentésfúnkciójú 
kicsinyítő képzős névszók (tehát kimarad az ajtócska, asztalka, Jócska, szobácska, de helyet 
kap az ecetke 'lórom', jánka 'jóravató, 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 táj szótárra 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, bab inás: de nem kerülnek 
hivatkozó szócikkbe az egyalakú tövek szabályosan jelentkező zárt í-zö alakváltozatai: vit, 
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 stíiusérték 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 egyelemü. 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 -/ képzős származéka, s mint ilyen, nem kap helyet a szótárban (pl. amerikai mogyo
ró 'földimogyoró; Araehis hypogaea'. amerikai virág 'pillangóvirág; Cosmea', csinkvárí ten
geri 'fehér szemű csemegekukorica' stb.). Kételemű címszóvá emeltünk ki olyan szókapcso
latokat is, amelyeknek egy ik szava olyan rágós alak, amely egy-két lehetséges determinánsa 
nélkül nem él nyelvjárásainkban, tehát nem tekinthető szabad szóalaknak, így önálló cím
szóként nem szótározhaíó (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, kimulatja 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, â, с, ë. ö, ö stb. hangjait és áo, éj, óy, őü.jé  
kettőshangzóit, tükrözteti a mássalhangzókapcsolatok ejtését, megtartja a hosszú mással
hangzók ketmzéses (a dz-1 is beleértve) és a palatális mássalhangzók ipsziionos írásmódját, 
egységesen jelöli a j  hangot. Illabiális á-zó alakokat azonban (mivel az а : á és ót ; áy 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 tárgyait szótól esetleg lényegesebb, nem sza
bályszerű, mert valamely hangjában több képzőmozzanatos eltérést mutató, de egy közös 
alakra visszavezethető -  alakváltozatokat is (pl.: disznó : disznóy, dísztó u, gyesznóu, gyiszzóu; 
rő f : rög, réjf, r if roß.

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, -Íme], egytagú szavaknál azonban a teljes alakot kiírjuk: ég 
[eget, egek, ege]. Ha a szótő és a toldalék határán hangváitozás 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. személyü, valamint a múlt idejű egyes 3. szentélyű 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.) mertek; még’, 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. személyü birtokos személyragos alak: bokor [-krot, -krok, -kra ~ -ja]. Elvont, csak egyes 
számban használt főnevek többese elmarad: akarat [-ot, -tya ~ -a],

A melléknévnél a módiiatározóragos 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], fent [fentebb, legfelül]. Ha a 
határozószó csak közép- és felsőfokú alakban használatos, címszóként a középfokú aiak áll: 
előbb [leg-j. Mellőztük a legesleg-, legisleg- jeles túízófokú 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 egv címszó alatt felsorolt változatok közül valamelyiknek a toidaiékoiása eltér 
a többiétől, annak ragos-jetes alakjait külön feltüntetjük.

A szótározott egység szófaji minősítésére a következő szótáji kategóriák rövidítését 
használjuk: 1. ige, kiegészítve a „is" vagy ..trí' megjegyzéssel, mégpedig vagy közvetlenül 
a ragos-jeles alakok után (ha az igének csak tárgyas vagy csak tárgyatlan jelentése^) van- 
(nak), vagy pedig a tárgyas és tárgyatlan jelentést vagy jelentésárnyalatokat elkülönítő ró
mai szám után is: ige ts és tn I. is. 1...; 2...; ü. tn ! .... 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, p!.: hetet-havat: „(szragos és hat-ragos)” = csak személyragosan és az 
adott határozóraggal, pl.: jószántából; -  3. nm -  melléknév; - 4 .  szn -  számnév; — 5. névin — 
névmás; alfajaira csak átcsapás esetén utalunk újabb rövidítéssel: von -  vonatkozó, /illan -



határozatlan; -  6. igenév — csak kiegészítésképpen: „(mn-i igenév is)”, melléknévi igenév 
is, „(h-i igenév is)” -  határozói igenév is; -  7. hsz -  határozószó; - 8 . ik — igekötő; -  9. msz 
— módosítószó; -  10. ne — névelő; - 11. mi-névutó; -  12. Ász-kötőszó; -  13. tsz -  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; „(tréf)” -  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 jelentésbeii 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 mn" szófajú egyjele.ntésű 
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 lejegyzésit 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 megkülönböztetnék. 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 JEG Y ZÉK E

1. Járások

U -  Ungvári járás H -  Huszti járás
M -  Munkácsi járás T -  Técsői járás
В -  Beregszászi járás R -  Rahói járás
Nsz -  Nagyszőlősi járás

2. Kutatópontok

A Asztéiy (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 Csonkapápi (B)
D Déda (B)
Dr Dercen (M)
E Eszeny (U)
F Fan esi ka (Nsz)
Fa Feketeardó (Nsz)
Ff Farkasfalva (Nsz)
Fo Fornos (M)
Fp Feketepatak (Nsz) 
Fr Forgolány (Nsz)
Fra Fertősalmás (Nsz) 
G Gát (B)

Ge Geese (B)
G1 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 M ácsol a (B)
Mf Mátyfalva (Nsz)
Mi Minaj (U)
Mu Muzsaly (B)
Nb Nagybégány (B)
Nbe Nagybereg (B)
Nd Nagydobrony (U)
N f Nevetlenfalu (Nsz)
Ng Nagygejőc (U)
Np Nagypalád (Nsz)
Or Oroszi (B)
P Palló (U)
Pf Péterfalva (Nsz)
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Pk Palágykomoróc (U) Tg Téglás (U)
R Rát (U) Th Tekeháza (Nsz)
Rf Rafajna (B) Ti Tivadar (Nsz)
S Salánk (Nsz) Tk Tiszakeresztúr (Nsz)
Si Sislóc (U) Tr Terebes (R)
Sz Szűrte (U) Ts Tiszasalamon (U)
Sza Szalóka (U) Tű Tiszaüjlak (Nsz)
Sze Szernye (M) Úh Újfalu (Nsz)
T Tarnóc (U) V Vári (В)
Tà Tiszaásvány (U) Vr Verbőc (Nsz)
Tát Tiszaágtelek (U) Vs Visk (H)
Tb kiszabokén y (Nsz) z Zápszony (В)
Té Técső (T)

3. Nyelv és stilisztika

ált általános 1 lásd
átv átvitt értelemben mgh magánhangzó
bán у bányászat mn melléknév(i)
birt birtokos mn-i melléknévi
birtnévm birtokos névmás msh mássalhangzó
biz bizalmas msz módositószó
csili csillagászat mut mutató
eiav elavult ne névelő
fn főnév(i) névm névmás
fdidr földrajz növ növénytan
geol geológia nu névutó
gúny gúnyos(an) nyelv nyelvtan, nyelvtudomány
gyerm gyermeknyelv 01* orosz
hat-i határozói pej or pejoratív, elítélő,
hiv hivatalos kifejezés rosszalló értelemben
hsz határozószó Pl például
htlan határozatlan rég régies
ign igenév ritk ritkán használatos
ik igekötő stb. s a többi
ill. illetve sznév számnév
ir irodalmi szragos személyragos
isk iskolai nyelv tn ige tárgyatlan ige
isz indulatszó tréf tréfás értelemben
kát katonai szó v értelem ts ige tárgyas ige
kb körülbelül új újabban használatos
kér kereskedelem ukr ukrán
knévrn kérdő névmás v vagy
kny köznyelv vál választékos
költ költői vall vallás
közm közmondás vhogy valahogy
ksz kötőszó vhol valahol
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vhonnan valahonnan vmi be vmi be
vhova valahova vmilyen valamilyen
vki valaki vminek valaminek
vkinek valakinek vminél valaminél
vkinél valakinél vmit valamit
vkit valakit vmitől valamitől
vkitől valakitől vmivel valamivel
vkivel valakivel vnévm visszaható névmás
vmely valamely von vonatkozó
vmerre valamerre Vő vesd össze!
vmi valami
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к

к а к  mássalhangzót jelölő betű neve A 
kisfijám nehezen tánútá meg leírni à káff be
lül (Nd)

ká kő, káá [-t, -k, -ja] fh laza erkölcsű nő 
Naiv ká vópt világié le tjébe (Bd)

kába kába, kába mn i . kábult Nem alul
iam ki magam, oszt egjész nap kába vagy ok 
(Fa); másnapos Tennab be rugót, mámmá 
тек kába. csak feküdözik (Tb)

kab a la1 kabala, kábá/á, kabo/a [ t ,  ~’k, 
—jaj fri I. szerencsét hozó tárgy Az iskolába 
a jányoknak néjgérbaba váj'fi a kabalájok 
(S): 2. az udvaron épített vályogkemence 
Hánd be a kenyeret a kabalába! (Pk)

kabala" kabala [~’t, ~ ’k, —’ja] kanca 
Nagyapám méjg Ht kabola tejvë (S)

kabalaút kabalaut, kabolaut [-at, -ja] fn 
a szántóföldek közt fennhagyott keskeny 
szekérút Qt van a mezőünn a kabalaut, ára 
mennyéj( Np)

kabát kabát, kabát [-ot, -ok, -tya] fii I. 
leginkább szövetből készült, hosszú, a ruha 
fölött viselt, ujjas, bélelt, elől gombolható 
ruhadarab Kabát néjkü ne meny sehova, 
mér hideg van (Th); 2. felsőszoknya a 
nagydobronyi népviseletben Rójcsáos ka
kaótól várától mágápnák (Nd); 3. végig 
gombos V. cipzáras egybeszabott női ruha A 
lekszebbik kabáttyát vette je  magára (Té) 
Vő.: kiskabát

kábel kábel, kából [-t, -ek, -je] fh szige
telt huzalokból burkolt vezeték A kábeleket 
lerakása egy nap alatt me klórt jent (Bk) 

kabilka kabilka [~’t, ~’k, - ja ]  fii az 
eresznél a szarufát kipótló rész Szegét fée a 
kabilkát! (V)

kabin kabin, kabin [-t, -ok, -nya] fn Î. 
teherautóban a vezetőfülke A kabimba csak 
kéjt embernek lehet űni (Bú); 2. orvosi fo
gadószoba a poli klinikán A mi körzeti ó rá 
sunk a tizes kabimba jogad  (Be)

kabinet kabinet, kabinet [-et, -ek, -tye] 
fn I. szaktanterem Az fizikaó urát a kabined- 
be tárcsák a mi iskolángba (Pf); 2. vezető

személy hivatali szobája Bementem á direk
torhoz à kábinedbe (Br)

kábító oltás kábitóu óutás [-t, -a] fn 
kámforinjekció Szegíny uram temetísin csak 
kábittóp óptássá luttam lenni (Kd)

kábítószer kábitópszói■ [-t, -ek, -e] fh ká
bulatot okozó füvek, tabletták, injekciók 
Eljég baj a, hogy! má nállunk is tàjed a ká
bít óyeszer, a diszkóugba áríiják (B)

kabóca kabópca, kábópcá [~’t, ~’k, - ja ]  
fh 1. szöcske Ugrál, mint a kabópca (Vs); 
2. tücsök A fűbe ugrált a kabópca (Sz) 

kabola 1. kabala
kabóna kabóna [~’t, ~ ’k, - ja ]  fh földmé

rő eszköz ( 1 kabóna = 2 méter) Kabónával 
mírjük a határba a főjjdet (E)

kábult kábáit, kábát mn eltompult tuda
tú Az alkoholtá tejesen kábát lett az agya 
(Kd)

kacag kacag [-ok, -ö -  -ol -  -sz, -ott] ts 
ige hangosan nevet Majd ényútam, uty ka- 
caktam (Or)

kacagtat kacaktat [-ok, -5 -  -o! ~ -sz, -ott] 
ts ige !. vkitt hangos nevetésre késztet Ne 
kacaktazsd ojan sokat a gyermeket, mert 
mekcsikkan! (Tk); 2. viselkedésével nevet
ségessé teszi magát Ne hőpbörögj mindjég, 
ne kacaktazsd magad a falu elő (itt! (Pk) 

kacarászik kacarászik. kacarász [-ok, -ö 
~ -ol, -ott] tn ige enyelegve, vidáman nevet
gél Nem restelli, hogy álláp nap csak kaca
rászik aß jukkal a kapuba (Mu)

kacározik kacarászik [-ok, -5 -  -ol, -ott] 
ts ige leginkább fiatal nő kacéran, hangosan 
nevetgél Addik kacarázott a fijukká, míg 
megjárta (Tk)

kacaí kacat [-ot, -ja] fn ócska, értékte
len, fölösleges holmi Annyi kacat összegyűl 
má, holy semmit sincs hova tenni (Bú) 

kácc kácc, kác isz macskakergető szó 
Káicc innen a fenéjbe! (Pf)

kacér kacér, kacéjr mn magát kellető nő 
Hű de kacéjr jóm lettéj’ (V)

kacifántos kacifántos, kacifántos, kácá-
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fántos mn 1. furcsa Micsoda kacifántos ta- 
jicskád van neked! (Bs); 2. csalfa Az uj me
nyecske nágyon kacifántos (Nd); 3. hetyke 
Kacifántos legjény led belő ül le (Bcs)

kacol kacol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt ~ -t] ts ige 
csiklandoz Kacöd тек csak a talpát! (Bá) 

kacorkés kacorkés, kacorkéjs, kacorkéjs 
[-t, -e] fh csúcsa felé hajlított kés A kacör- 
kéfs a vesszőik nyesísire szóugál (Tg) 

kacs kacs, kaccs, koccs [-ot, -a] fn 1. nö
vények fattyúhajtása A sző ül lő un má igen 
kinöütt a koccs (Sza); 2. a lúd- v. kacsatoll- 
nak az a része, amelyet a pelyhek körül
vesznek A kocsrú le ke tjébdesni a talut, 
oszt úgy betenni a pámahoájba (Tk)

kacsa kacsa, kácsi, gacsi [~’t, ~ja] fn 
lúdféle háziszárnyas A kacsákot jéccakára 

fëhâjcsuk a topni az udvara (Tk)
kacsaúsztató kacsaúsztató, kacsauszta- 

tóp [-t, -ja] fn többnyire a falu végén lévő 
sekély állóvíz, pocsolya, amelyben a kacsák 
szoktak úszkálni Nállunk má rjégen kiszá
rait a kacsaúsztatói! (VI)

kacsabiri kacsabiri [-t, -ja] fn hóvirág 
Vigyéf a járnak kacsabirit, ha mène udva- 
rőni! (Dr)

kacsázik kacsázik [-ok, -ö ~ -ol, -ott] tn 
ige 1. csámpásan jár Mindjég it kacsázik a 
rósz lábává (Ah); 2. követ laposan dob be
le a vízbe, hogy az többször fel-felugorjon 
Egjész nap kacsázna a Borzsán (Во); 3. dü- 
löngve, inogva megy (tréf) Mán kacsázik a 
koma, bisztozs bevet valamit (Or)

kacsegár kacsegár, kocsegár, kocsigár 
[-t, -ja] ín fűtő A kocsegár igen jóu  befutott 
máma (Mi)

kácsér káicsír 1. gácsér 
kacsibáskodik kacsibáskodik [-ok, -ö 

— ol, -ott] tn ige össze-vissza beszél Jóu, 
jóu, de mit kacsibáskodol annyit? (Kg) 

kacsingat kacsingat [-ok, -ö ~ -ol ~ -sz, -ott] 
tn ige 1. szemével cinkosan többször ka
csint Kacsingatót rám, de éjn nem éjrtet- 
tem, mit akar tüllem (Mu); 2. titokban né- 
z(eget) Kacsingat a jányakra, de azok rá se 
hederitenek (V)

kacska kacska, kocska mn, fh I. mn gör
be, nyomorék kéz A kocska kézivé minden

ki tű ügyesebben dóugozik (Tk); II. fh a ka
szának hajlított fogó része Hazajöttem, mér 
letört a kacska (Kf) Vö.: kocska

kacsmarás kacsmarás [-t, -a] fn az a 
művelet, amikor a görbe karó részéhez vmi- 
lyen baltát tesznek, egy másik baltával pe
dig a földbe verik a karót Sose szerettem 
kacsmarást csináni (Gy)

kacsó kacsó, kacsóu [-t, -ja] fh (kedv) 
kezecske Mozs meg a kis kacsópdot evjés 
elöptt (Vr)

kacsol kacsok kaccsol, kocsol, koccsol 
[-ok, -ősz — sz — sz, -öt ~ -t] ts ige nö
vényt megtisztít a fölösleges hajtásoktól 
Mikor kocsollod má meg észt a kisz szőpl- 
löjjt? (F)

kacsut kacsut, katucs [-ot, -a] fh masni 
Ety szjép kacsutot kötöttem a kisján hajába 
(Bd)

kád kád [-at, -ja] fii fából v. fémből ké
szült, nyitott tetejű nagyobb edény, a lesze
dett szőlőt darálják vele v. ruhát szapulnak 
benne A rjégi kádat újjá cseréjjé к ki (Csp) 

kádár kádár [-t, -ja] fh kádakat, hordó
kat, dézsákat készítő iparos Salánkon sok jó  
kádár dóugozik (Vr)

kadarka kadarka, kadarka [~’t, ~’ja] fh 
1. tömött fürtű, apró szemű, vörös borszőlő 
Jó sürü bora van a kadarkának (Pk); 2. eb
ből a szőlőből készített bor Van ety csobo- 
jóu  kadarkám, ettü fickó ps lëszë (S)

kádárkörte kádárkörte, kadárkorte [~’t, 
~'je] fh gömbölyű alakú, parázs körte Két 
láda kádárkortéjt isz szettünk (Nb)

kádláb kádláb [-ot, -a] fh fából készült 
szerkezet, amelyre mosáskor a szapulókádat 
teszik Ted rá a szapullópt a kádlábra! (Np) 

kadrát 1. kvadrát
kadrátos ültetés kadrátos űtetjés, kád- 

rátos ütetis négyzetes ültetés A dohánt kad
rát oson üt étik (Vr)

kafé kafé, káfé [-t, -ja] fh kávézó A kaféj- 
ba vártuk meg, mig eláll az essőp (F)

káfol káfol [-ok, -ősz — ölsz, -t] ts ige 
megjegyzi a kifúrandó lyuk helyét Észt a fá t 
ehim má mint káfotam (Bú)

káfoló káfoló, káfolóu [-t, -ja] fh a kifú
randó lyukak helyének megjegyzésére szol
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gáló szerszám Hogy ë ne mozdújon a fúróp 
elébb a juk hejjit kijegyezzük káfolópvá ( Bú ) 

káj káj [-t, -a] ín a kaptafa beilleszthető 
felső része A káj azjér van, hogy> a kaptafát 
könnyebben ki lehessen húzni a lábbelibül
(Tű)'

kaja  kaja, kaja [~’t, ~ja] fii (durva) enni
való Kjész vám mú az a kaja? (Th) 

kajabá! I. kiabál
kajács kajács, káj ács mn ferde, görbe 

Vigyázni ke, ne legyen kajács a vászon (Kf) 
kajál kajál, kajált, kajal, kajel [-ok, -ász 

— sz, -át ~ -t] ts ige (durva) eszik Mámmá 
méjg nem kajátam (Or)

kajás kajás mn (durva) éhes Aggyá má 
valamit enni, mer nagyon kajás vág'ok (Vr) 

kajdászik kajdászik, kájdászik [-ok, -6 ~ 
-ol, -ott] tn ige 1. keresgél, kutat Mit kájdá- 
sző a sötjédbe? (Tk); 2. lármázik Ne kaj- 
dássz, fevered az egjész uccát! (F)

kajfai kajfal, kájfál [-ok, -sz, -t] ts ige 
homokba v. porba rajzol Kicsi komába so
kát kájfot (Br)

káj fos kájfos [-on -  an, -abb] fn részeg 
Má megjén kájfoson düllöng az uccán (Ti) 

kajiba I. kaliba
kajla kajla, kajla mn ferde, görbe /jen 

kajla lábú asszon se kéjn nekem (Sz)
kajszibarack kajszibarack, kájszibarakc 

[-ot, -ja] th korán érő, narancssárga héjú és 
húsú gyümölcs A kájszibaradzbú szeressük 
legjobban a lekvárt ( Во)

kajszos kajszos, kájszos mn csámpás A 
kájszos lábává mindjég besározza a nad
rágját (Во)

kajszi rom kajszi rom, káj szirom, kajszt- 
ron. kajsztrony [-t, -a ~  -ja] lábas Odaigett a 
hús a kajsziromba (Tg)

k a jt kajt, kájt, kájt [-ok, -6 ~ -ol, -ott] ts 
ige 1. nagyon keres Mindenütt káj tóttá a pu- 
jád, de nem tanát a meg (Mu); 2. szerez Várjá 
csak, kqjtokéjn nekedety kotláig! (V)

kajtárkodik kajlárkodik, kájtárkodik [-ok, 
-6 — ol — sz, -ott] tn ige élelmiszer után 
kutat Ne kqjtárkogy mindjég a komoréiba! (Tk) 

kajta t 1. kajt
káka káka [~’t, ~ja] fn hengeres, 1-2 m 

magasra növő sásféle vízinövény A puják

kákábú ostort fonnak (Tk) [] Kákán is cso
mót keres 'kötekedik, akadékoskodik' (Sz) 

kákabélű kákabélű, kákabéjllüő mn so
vány, rossz étvágyú, keveset evő Kákabéj- 
I üő ez a gyermek (Bd)

kakaó kakaó, kakóp ka kő j-t, -ja] fh 1. 
finomra őrölt kakóbab Hozzá a bópdbú egy 
doboz kakóp! (Fp); 2. kakaóporból és tej
ből készült tápláló ital Früstökre kakóp lesz 
vajas kenyjérrë (Be)

kakas kakas, kakas, kokás [-t, -a -  -sa] 
fn 1. a tyúkfélék hímje Észt a szjép kender- 
magos kakast mekhagyom (FI); 2. nőcsábász 
Héj, naty kokas vaty te! (Ki); 3. puska elsü
tő szerkezetének rugós eleme Fëhuszia a 
puskája kokassát (V); 4. pattogatott kukori
ca Gyere, mekkinállak kokasvä! (S)

kakasalma kokasalma, kokasoalma, ko- 
kascma [—’t, ~’k, —ja] fii galagonya Kokas- 
oamát tanát и nk az erdő ün (Fp)

kakascímere kokascimere [-it, -e] fii vasfű 
A kokascimeribü gyóplyteját főitünk (Th) 

kakaskodik kokaskodik tn ige a nők kö
rül forog, udvarolgat Mit kokaskocc állan
dó pvan a jányok körül? (S)

kakastaraj kokastaréj, kakastaréj [-t, -a] 
fii í. a kakas csipkézett, piros taraja Finom 
a főpt kakastaré (Ко); 2. piros, lila v. sárga 
virágzatú amarántféle kerti dísznövény Ha 
teccik neked a kakastaréj éjn adok illetni 
(Bs)

kakastej kokastèj, kokastej [-et, -e] fii 
főtt aszalt gyümölcs cukros, édes leve A 
zsámiskáho kokastej et ittak (Csl)

kakasülő kakasülő, knkasülö, kokasülöü 
[-t, -je] fii 1. tetőszerkezeten az a keresztfa, 
keresztgerenda, amely a szarufa két ágát 
összetartja A kokasülőpre szoktuk a pádon 
ferakni a sonkát még a köbászt (S); 2. létra- 
szerű állvány, az aprójószág alvóhelye Jóu 
njéz meg este, hogy a tyúkok felüljenek a ko
kasülőpre! (K); 3. határszélen lévő fából 
készült, magas megfigyelőhely Most is van 
valaki a kokasülfípbe (Ts)

kakasszó kokasszó, kokasszóp [-t, -ja] fh 
a kakas kukorékolása Korán kopt, kokas
szóp vópí az jébresztőpje (Fo)



kakukk kakukk [-ot, -ja] fh hamuszürke 
tollazatú erdei madár Ahányat szöuli a ka
kukk, annyi éjvet fogok félni (Ah) [] Nem 
Jérí meg a kakukszóut ’nem sokáig él’ (Во) 

kakukkfióka kakukfijóuka [~’t, ~’k, ~’ja] 
fn házasságtörésből született gyermek Ka- 
kukfjópkát hozott a világra (Or)

kakukkfű kakukfü [-üt — vet, -űje] fh 
bokros helyen növő, kellemes illatú, apró 
levelű, halványliala virágú fűszer- és 
gyógynövény; Thymus Tüdőgyulladáskór, 
mekhüléskór kakulfü teját szoktunk adni a 
betegnek (Во) 

káia 1. kalla
kaiabina kalabina [~’t, —’ja] fh fából ké

szült kétágú földmérő eszköz, hossza 2 m 
Kird el a szomszittú a kalabinát, hogy meg- 
mírjük a fő  üdét (Sz)

kalács kalács, kéloécs [-ot, -a] fh finom
lisztből tejjel, vajjal, tojással, cukorral ké
szített, rúd alakú, dióval, mákkal, túróval 
stb. töltött kelt tészta Vasárnap mindjék 
szoktunk kalácsot sütni (Vr)

kaláka kaláka, kaláka [~’t, ~’ja] fh 1. na
gyobb munka, pl. házépítés, fonás, betaka
rítás közös elvégzésére alkalmilag összeállt 
emberek munkacsoportja Kalákába men
tünk kendért mosni (Bú); 2. a kalákát köve
tő mulatság Kitáncötuk magunkat a kalá
kába (V)

kalakánc kalakánc, kalakác, kalakács [-ot, 
-a] fh gyermekláncfű; Taraxacum officiale 
Kalakándzbú láncot fűznek a kisjányok (Np) 

kalakutya kalakutya [~’t, ~’ja] fh népi 
gyermekjáték; földbe ásott, onnan kb. 50 
cm-re kiálló hegyes karó, amelyre közepén 
kifúrt vastag deszkát tesznek, a deszka két 
végére egy-egy gyerek ül, a többiek pedig 
forgatják Égisz nap a kalakutyán íítek (Но) 

kalam ajka kaja máj ka, kalamajka [~’t, 
~’ja] fh botrány, zűrzavar Vigyáz, nehogy 
valami kalamajkába kevereggy! (F)

kalam áris kalamáris, kä  Am péris [-t, -a] 
fn tintatartó RJégen kalamárizsba hörtuk a 
tintát az iskolába (Np)

kalam áristartó kalamáristartóp [-t, -ja] 
fn vászonból készült zsákocska, amibe a 
gyerekek a tintatartót hordták az iskolába A

kalamáristartóuja csupa tinta vóut (Pk) 
kai a moi kalamol, kalamöl [-ok, -ősz ~ -sz, 

-öt ~ -t] ts és tn ige 1. csörömpöl, csöröm
pölve keresgél Ezek a puják mindjék it kala- 
mőnak a kamorába (Mu); 2. füllent Ne ka- 
lamoj má fajion! (Cs) 

kalán 1. kanál
kalandárijom 1. kalendárium 
kalangya kalanygya [~’t, —’ja] fh tizen

két boglyából rakott szénacsomó Póznát is 
tegye a kalanygyára, nehogy a széjl szítfúj
ja! (Vs)

kalantyú kalanytyu, kallantyu [-t, -ja] ín 
1. zár Ezen az pajtám rossz a kallanytyu 
(Fr); 2, a kasza fenésére használatos kő Ot- 
hon hatytam a kallantyut (Or)

kalantyúfa kalanytyufa, kallanytyufa 
[~’t, ~’ja] fh régi parasztházakban a geren
dához erősített, lent kifúrt, két faragott léc, 
benne rúd, amelyen ruhát szárítottak A ru
hát Jeraktuk a kalanytyufára (V)

kalap kalap, kalpag [-ot, -ja] fn 1. fejfe
dő Ha ámodba éhagyod a kalapod, hivata
los héjre idézneg be (J); 2. vminek korong
szerű felső része Ha a forgóbú kivertük a 
magot, a kalapját a tehernek aggyuk (G); 3. 
a pertóleumlámpa lángfogó kupakja Mek- 
pucötam a lámpa kalapját (Ah) [] Ely kalap 
alá vesz ’együvé sorol’ (Sz); Férecsapja a 
kalapját ’jókedvű’ (G); Viseli a kalapot 
’parancsol’ Tg); Le a kalappal! ’elismerésre 
méltó’ (Gl); Ha ety fjérfinek leesik a kalap
ja, feveszi és továbmegy ’a férfiaknak elné
zik az erkölcsi botlásokat’ (Nf)

kalapács kalapács [-ot, -a] fii kovácso
lásra, ütögetésre használt, fémből készült 
szerszám Kalapáccsá verte be a szeget (Bd) 

kalapácsnyél kalapácsnyéj, kalapács
nyel [-et, -e] fh a kalapács fogója, nyele 
Etört a kalapácsnyel (V); [] Eszúrta a kala
pácsnyelet ’elrontott vmit’ (J)

kalapkoszorú kalapkoszoru, kélépkoszo- 
ru, kalapkoszoróu [-t, -ja] fh felbokrétázott 
kalap Rígen é légzigbé igen divatos vóut à 
kâépkoszoru (Br)

kalaplapu kalaplapu [-t, -ja] fh útilapu; 
Plantago A kelísre legjop kalaplaput tenni (Kb) 

kalapos kalapos, kélapos mn 1. kalapot
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viselő Kalapos ember vópt az apám (S); 
2.ügyetlen Ijem bolont kalapost méjjg nem 
láttám (Br)

kalaposinas kalaposinas. káláposinás 
mn dolgához nem értő, ügyetlen ember Ká
láposinás vaty te, öregem! (Br) 

kalarábé 1. karalábé 
kaláris kaláris, kláris [-t, -a] fh nyak

lánc, gyöngyfíízér Rjégen a jányok szjép ka
lárisokat hörtak (Or)

kalász kalász, kàloàsz [-t, -a] fn a gabo
nafélék termése Akkor várt jó u  termís, há 
kövir á káloász (Nd) [] Üres kalász tárcsa 
fenn a fejit ’a buta ember büszke’ (Tk) 

kalászmuhar I. muhar 
kalászoiás kalászolás [-t, -a] fn a kukori

ca virágának, kalászának letördelése Virít a 
tengeri, jöhet a kalászolás (R)

kalászöltés kalászöütjés [-t, -e] fn hím
zésnél a láncszemöltés keresztöltéssel való 
kitöltése Kalászőjitjéssé leveleket vagy virá
gokot várunk ki (Ki)

kalauz kalauz, kalóuz. kalóz [-t, -a] fn 
vasúti jegyellenőr A kálózz ad jegyet a vo
nódba (Pf)

k a k a  kalca, kolca [ ’t, - ’jaj fn gvürű, 
dugattyú Ét őrt a kalca a porsenyen (F) 

kalendárium kalendárijom, kalendári- 
jom, kalandárijom [-ot. -ja] fh 1. olvasmá
nyokat tartalmazó naptár A kalandárijomba 
sok jerdekes olvasmány szokat lenni (Csp); 
2. falinaptár A kalandárijomba az ünnepek 
pirozs betűvé vannak óvá (Fp)

kaliba kajiba [~’t, ~ ’ja] írt 1. rendszerint 
faágakból készült sátor alakú csőszkunyhó, 
pásztorkunyhó, szénával v. szalmával fe
dett, bejárata nyitott Egjész nyáron a kaji- 
bába alutt (Tk); 2. kis egyszobás épület, 
amelyben a szőlőtermesztéshez szükséges 
eszközöket tartják A kajibába huzópdott az 
es.sőü előüli (E) 

kalicka i. kalitka
kálim  kálim [-ot, -ja] fh mellékkereset, 

mellékjövedelem Jóu jönne most elv kis ká
lim (Cs)

kaiimoi kalimol [-ok. -ősz — sz, -öt ~ -t] 
tn és ts ige mellékesen pénzt keres Annyit 
kalimol, amennyi belefér (Ko)

kalimpál kalimpál, kalimpál! [-ok, -ász 
~ -sz, -át ~ -t] tn ige 1. végtagjaival hadoná
szik Beszít közbe ne kalimpáj a kezeddé! 
(Ts); 2. összevissza, rosszul ver a szíve Má 
napok óit a kali mpáll a szivem (Ba)

kalisrnál kalismál [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ -t] 
tn ige hadonászik Na, ne kalismáj má annyit! 
(Fr)

kalitka kalitka, kalicka [~’t, —ja] fh 1. 
drótból készült rácsos kis ketrec Kalickába 
zárta a kismadárt (Bs); 2. téglaégető ke
mencében kalitkaszerűen rakott téglacsomó, 
lent széles, fent keskeny Máma méjg nem 
ké szétszedni a kalickát (Mu); 3, máglyába, 
egymásra keresztben rakott ölfák Kalitkába 
rakta áfát, hogy jobban száraggyon (Но) 

kalitkázás kalitkázás, kalickázás [-t, -a] 
fn a téglák hézagosán való kalitkába rakása A 
kalickázás elöjjsegüi a gyorsz száradást ( Mu) 

kaütkázó kaütkázóp kaiickázóp j- t -ja] 
fh az a téglagyári munkás, aki kalitkába 
rakja a téglát A kalickázóu nagyon óuvüto- 
son rakja össze a téjglát (Mu)

kalkulál kalkulál, kalkulál/ [-ok, -ász -  -sz, 
-át ~ -t] ts és tn ige számít, fontolgat, latol
gat Mi naß к kaikulász valamit (Ni)

kaíla kóla [~'t, — ja] fii fehér töicséres vi
rágú, nagy hegyes levelű dísznövény; Zan- 
tedeschia aethiopica A halóinak kálábít zsi
nataitok koszorópt (V)

kallódik kalódik, kallóudik [-ok, -5 -  -ol 
— sz, -ott] tn ige hányódik Hun kallópdik 
má meg/ént a meccöpollóu? (Pf)

kalocsni kalusni, kalocsnyi, kalusnyi [-t, 
-ja] fh sárcipő Húsz fé  a kalusnyit, hogy ne 
legyen vizess a lábod! (Tk)

kálvária kálvárija [~'t, --’ja] fh 1. temető 
Má rígen a kálváriján nyukszik (Csi); 2. 
szenvedés, hányattatás Sok kálvánjám 
ment keresztül (Gl)

kálvinistatapló kálvinistaiaplóp f-t, -ja] 
fh fehérüröm; Artemisia absinthium A kál- 
vinistataplóu keserű lejáját gyomor-erőÿsi- 
tőiinek hasznáják (Tú )

kamaragazda kamaragazda, kamora- 
gazda [~’t, ~ja] fii a legközelebbi rokon, 
aki a lakodalomban az italt kezeli és szol
gálja fel Láccik, hogy jóu  a kamoragazda, 
az ital sose fogyik le az asztarú (Fp)
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kamásii kamásli, kamásni [-t, -ja] fh 1. 
posztóból készült lábszárvédő Nagyapám 
barna kamásnit hordott (Bsz); 2. harisnya
kötő Kamáslit ment a bójjdba venni (Np) 

kam at kamat [-ot, -ja] fn kölcsönbe 
adott pénzösszegért fizetendő díj Csak ka
matra adót kőjtcsön száz rubertet (Csf) 

kám for kámfor, kámfor [-t, -ja] fh erős 
szagú illékony szénvegyület Kámforrá ken
te be a lábát, ősz teli lett a szagával az 
egjész ház (F) [] Éliint, mint a kámfor ’ész
revétlenül eltűnt’ (Tát)

kamilla kamilla [~’t, —’jaj fh orvosi 
székffi; Matricaria charmomilia Arcüreg- 
gynladásra kamillát rendét az orvas (Kd) 

kamócsa kamócsa, kamóycsa, komóycsa 
[—’t, ~ ’k, —ja] fh vadon termő földieper 
Nagyapám mék kamócsának monta a födi- 
epret (Ts)

kampec kampec, kámpec msz vége van 
Elütötte a kacsát az óutóu, ennek is kámpec 
lett (Tk)

kámpicsorodik kámpicsorodik, kampi- 
csorodik [-ok, -ó ~ -ol, -ott] tn ige szomor- 
kodik Ne kámpicsoroggyá, megveszem ne
ked ászt a labdát! (F)

kampó kampó, kampóit [-t, -k, -ja] fh 1. 
vminek horgas, begörbülő vége A bot kam- 
póujává huszta magához a faágat (F); 2. ju- 
hászbot, amelynek a végén fémből készült 
kampó van A juhász, mindjég magává hór- 
gya a kampóuját (Or); 3. fémből készült, 
félkör alakban visszahajló hegyes végű esz
köz, amelyre a szárításra felfűzött dohányt 
aggatják A kampóul felakasztották a szerbi- 
jára (Bsz)

kam ra kamra, kamura, kamara [~’t, 
—’ja] fit !. élelmiszer tárolására használt he
lyiség A lisztet a kantorába tárcsuk (M); 2. 
téglagyárakban az égetőkemence kisebb ré
szekre osztott egységei; ezeket papírfai vá
lasztja el egymástól, ami égetéskor termé
szetesen elég, s a körbejáró tűznek utat en
ged; van 12, 24 stb. kamarás kemence A 
téjglákot a kamrába rakják (Mu)

kámzsa kámzsa [~’t, —’ja] fit 1. a nyaktól 
szélesen elálló, visszahajtott gallér női ru
hán v. pulóveren Kámzsává váratta meg a

ruháját (Kf); 2. 2x2 méteres háló A kámzsa 
teli let hallá (Tű)

kan kan, kani [-t, -nya ~ -ja] fh 1. a disz
nó (kutya, nyúl, patkány stb.) hímje Ë kellet 
vinni a kocát a kanho (K); 2. (durva) a nő 
szeretője Gyakran tanákozik a kanmává (V) 

kanakol kanakol [-ok, -ősz ~ -ősz, -öt ~ 
-t] ts ige Î. keresget Mit капа kösz ott a ka
ntorába? (Cse); 2. üt, ver vkit Állandóuan 
kanakolod ászt a fijut, hagg’á má neki bjé- 
kit! (H)

kanál kanál, kalán, kalány [-t, -ja] fh 
fémből v. fából készült, öblös, kerek v. To- 
jásdad alakú, nyeles merítő-, ill. evőeszköz 
Az asztalfijába tárcsuk a kanálokot (S) 

kanalas kanálos [-t, -a] fh I. vesszőből 
font, falra akasztható kosárka, amelyben az 
evőeszközöket tartják Türííd le a kanálost 
is! (Gy); 2. a falra akasztható, lyukakkal el
látott polc, amelybe az evőeszközöket ag
gatják A kanálozsba rágd a villákat! (Sz) 

kanalaz kanalaz, kanáloz [-ok, -ö ~ -oi, -ott] 
tn és ts ige kanállal ráérősen eszik Ne kaná- 
lozd ojan sokkájig ászt a levest, még rát fut 
a karóspaszúj! (Pf)

kanalazás kanálozás [-t, -a] fh három
négy burgonya kiszedése kanállal a fiatal 
burgonyabokor alól A kanálozás nem árt 
meg a krumplinak (Fp)

kanális kanális [-t, -sa] fh 1. vízelvezető 
mély árok Nyáron lejártunk firedni a kaná
lisra (Gy); 2. téglagyárakban az égetőke
mencében lévő két sor tégla közötti rész 
Összedűt a téglasor a kanális mellett (Mu) 

kanapé kanapé, kanapéj [-t, -ja] ín tám
lás ülőbútor Űjetek le a kanapéira, oda 
éféjrtek ötön is (Bk)

kanász kanász [-t, -a -  -sza] fh disznó
pásztor Kéjn a falunak ety kanász (Ts) Vö.: 
kondás

kanavász kanavász, kanavác [-t, -a ~ ja] 
fh háromszálas, ritka szövésű vászon, amelyre 
főleg keresztöltéssel szoktak hímezni Nehéz 
mos tanába kanavác ot venni (Np)

kanca kanca [~’t, —’ja] fh 1. ló, szamár 
nősténye A kanca éggyet ellik ëccëre (S); 2. 
(durva) eladólányokat szidalmazó szó Naty 
kanca, ősz méjg most is a jáccáson jár az 
esze (G)
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kancsal kancsal, kancsi. kancsli mn I. 
olyan ember, akinek a két szemtengelye 
nem párhuzamos Ojan kancsi, hogy éjngem 
méz, ősz tjéged Iái (Hl); 2. gyanakvóan, 
nemtetszéssel néz Mit njézë rám ijen kan
csal szemmé? (H)

kancsít kancsíl, kancsil [-ok, -ö ~ -ol, -ott] 
tn ige kanosaiul néz Kancsit a jop szemíre 
(Sza)

kancsó kancsó, kancsó и [-t, -ja] fh a- 
gyagból V. üvegből készült, csúcsos füles 
edény A gazda bort hozott a kancsó ф а  (Rf) 

kanda kanda [~'t, ~’ja] fh 1. savóban 
megfőzött túró tejfellel behabarva, megcuk
rozva A kandát evís elő ült a kudba jó  и lehű
tik (P); 2. forralás következtében össze
ment, megtúrósodott tej Kanda lett az esti 
tej bű (T)

kandal kandal [-ok, -sz, -t] tn ige benéz, 
bekukucskál Kandáj má oda a kismalacok
ra! (Dr)

kandalló kandalló, kandallóit [-t, -ja] fh 
1. nyitott tűztem, falba beépített fűtőberen
dezés Máma má megjén divatos let kandal- 
lóucs csináni a gazdak házagba (Th); 2. az 
üst alá vályogból rakott tűzhely A szom- 
szjédná má meg van rakval a kandallón 
nállok főjizzük ki a lekvárt (Np); 3. vályog
ból V. téglából rakott tűzhely a konyhában 
Jóid jég  a tűz a kandaliónba (Fr)

kandikál kandikál [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ 
-t] tn ige leselkedik, kukucskál Ejn ébujok 
előülled, de te ne kandikáj! (Bk) 

kandit 1. kanna
kandúr kandúr, kandúr [-t, -ja] fn 1. hím 

macska A kandúr az összes tejfelt megette 
(S); 2. a nők körül szívesen legyeskedő férfi 
Ez a Istvám még most is naty kandúr (Té) 

kankalin kankalin [-t, -ja] fh kora ta
vasszal nyíló sárga virágú mezei növény; 
Primula A kankalin a vázába isz szjép (Or) 

kankarodik kankarodik [-ott] tn ige haj
lik, görbül Nagy и cipőn ősz kankarodik az 
eleje (V)

kankász kankász [-ok, -ö ~ -ol, -ott] tn 
és ts ige keres, keresgél Mit kankászö az ud
varon? (J)

kanlott kanlolt mn-i ign meghűlt, meg

merevedett (étel) Ez a krumpli má kanlott (Fr) 
kanna kanna, kanta, kandli [~’t, -’ja] fh 

1. folyadék tartására való hengeres, bő nya
kú edény Kannába jón letenni a tejet a kud
ba lehíini (M); 2. ötvenliteres bádogedény, 
a kolhozokban tejet tárolnak benne A kan
nákot nagyon tisztára surúja ki a napos fe- 
jönőü (Tk)

kannamosó kannamosó, kannamosón ka- 
namosón [-t, -ja] zsurló; Equisetum Teli van 
a tengeri kanamosónval (Pk) Vö.: mosófű 

kanóc kanóc, капоре, ganóuc [-ot, -a] fh 
gyertyának v. petróleumlámpának az a pa
mutszálból lévő része, amelyet meggyújta
nak A ganóuc tetejibű ety kicsit le ke vágni, 
hogy jobban világiccson a lámpa (Tb) Vö.: 
iámpabéi

kantát kantái, kantád [-ok, -ász ~ -sz, -át 
~ -t] tn és ts ige 1. karácsonykor vallási éne
keket énekel (a jó ismerősöket, rokonokat 
így köszönti) Szenteste szépen kániának a 

falvagba (Ah); 2. csúnyán, elnyújtva énekel 
Minek kántász, ha nincs hangod? (Ki) 

kantár kantár [-t, -ja] fh lószerszám, az 
állat tarkóját, homlokát, torkát és orrát fogja 
át szíjakkal, ehhez kapcsolódik a zabla is A 
kantár a lú vezetjésit és féjkezjésit segíti (Tk) 

kantárfa kantálfa [~’t, —’ja] fh két erős 
fa egymással párhuzamosan összefogva, e- 
zen gurítják fel a hordót az autóra vagy a 
szekérre Odatettük a kantárfát, ősz nagy’ ne
hezen ßguritottuk a hordó0  az ótóra (Gy) 

kantároz kantároz [-ok, -6 ~ -ol, -ott] tn 
és ts ige a kantárt felteszi a ló tejére Nem szere
tem, ha zavarnak, mikor kantározok (Be) 

kantárszár kantárszár [-at, -ja] fh a zab
la két végéhez csatlakozó szíj A kocsis jépp 
a kantárszárat várta mekfele (Be)

kantó kantó. kantón [A, -k, -ja] fh füles 
cserépedény Kaniónba vittünk vizet a me
ző üre. abba jón hideg marad (Vs)

kántor kántor, kántör [-t, -ja] fn az éne
kes szertartásokat vezető egyházi személy 
Az íneket a kántor szokta kezdeni (Ts) 

kántortanító kántortanitó, kántortani- 
tón kántortanjétón [-t, -ja] fh kántor, aki 
oktatott is az iskolában A felekezeti iskolába 
kántortanjétón tanított (K)
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kantus kantus [-t, -a] fii vászonból házi
lag készített, hátul gombolós ing, főleg kis
fiúk hordták 6 éves korig Jóu, ha kéjt kan
tusra telt a szegiénnek (Np)

kánya kánya [ ’t, ~’ja] fh ragadozó ma
dár; Mi! vus A kánya izs bekapott a faluba (E) 

kányafa kányafa [~’t, ~ja] fh kányaban- 
gita; Viburnum opulus Az erdőü teli vóui 
kányafává (Sz)

kányafű kányafii [-t, -je ~ -ve] fh kánya
zsázsa; Diplotaxis Nállunk a kányáját nem 
szereti a malac (Sz)

kanyarít kanyarit [-ok, -o ~ -ol, -ott] tn 
és ts ige vmiből ívelő mozdulattal vág, szel 
Kanyariccs egy jó  damp kenyeret a pújá
nak! (K)

ka nyaró kanyaró, kanyaró и [-t, -ja] fh 
kiütéses, járványos gyermekbetegség Fe
küdni ké neki, капу a ropja van (Kd)

kanyarodó kanyarodó, kanyarodóp [-i. -ja] 
fh kanyar A kanyarodóná nem ál meg a 
busz (Bs)

kanyizik kanyizik [-ok, -5 — ol, -ott] tn 
ige udvarol Ezek a fiijuk nem akarnak dóu- 
gozni, csak kanyiznak a jányoknak (Or) 

kanyől kányái kányái [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ 
-t] kavar Kanyóulom a paszújt, nehogy oda- 
kozmájon (Gy)

kap kap [-ok, -ö ~ -ol ~ -sz, -ott] tn és ts 
ige í. vmit adnak neki, s így az övé lesz 
Nyópcvan rubel fizetjést kap (F); 2. hirtelen 
elhatározza magát Kapta magát, oszt ément 
(Or); 3. betegséget szerez Kéjccer kapod 
grippet a téjlen (Vr); 4, vhová odaszokik, 
vkire rákap Nagyon ide kapott a szomszjé- 
déjk jánya (Vr); 5. megszidják, megverik 
Nem akarom, hogy éjn kapjak a más rósz 
munkájájér (Bd); 6. váratlanul ott ér vkit, 
vmit A határba kapott a nagy zápor (Tú); 7. 
hirtelen felvesz, magára ölt vmit A fejtre 
kapta a kendőül, ősz má viharzott is ithonrú 
(Nbe); 8. hozzájut vmihez Nagy nehezen 
kapott egy vasmacskát, ősz kivette a beeset 
vidret a kudbú (H); 9. ráeszmél Mikor ézbe 
kapott, akkö má kjésőjj vópt (F) [] Ez jer 
méjk kapó ’ezért megvernek, kikapsz’ (Or) 

kapa kapa [~’t, ~ja] fn taiajmüvelésre 
használatos kézi szerszám Ki kéjn éfiezni a 
kapát, mer nem vágja a gaszt (Vr)

kapafog kapafog [-at -a] fh metszőfog 
Ojan naty kapafoga van, hogy rósz njézni (K) 

kapafok kapafok [-ot, -a] fh a kapavas 
része, ahová a nyelet illesztik Lóug a nyel a 
kapafogba, éjket kë beverni (V)

kapál kapál, kapáll [-ok, -ász ~  -sz, -át ~ 
-t] tn és ts ige 1. kapával megmunkál vmit 
A krumplit háromszor kapájuk meg (Ti); 2. 
ló V. más állat mellső lábával türelmetlenül 
kaparja, ütögeti a földet Kapáll a lű, na- 
gyom menne (Np)

kapálás kapálás, kapállás [-t, -aj fh ke
mény, gyomos föld kapával való művelése 
A kapállást ë kë kezdeni (Gy)

kapálat kapálat, kapáltat [-ot, -a] fh ka
pálás A sző ilUjü ügyi három kapállatot kí
ván (Mu)

kapálózik kapálózik, kapállóuzik [-ok, -ö 
— ol, -ott] tn ige Î. kéz- és lábmozdula
tokkal igyekszik magát kiszabadítani Nem 
tuttam felőütösztetni a kisfijuot, annyira ka- 
pállóuzott (Bd); 2. tiltakozik Híjába kapál- 
lózö, hejjettet séjnki nem csinája meg a 
munkát (Vs)

kapar kapár [-ok, -sz, -t] tn és ts ige 1. 
vmivel horzsol, váj, tisztít vmit A sebet sose 
kapária (j); 2, cséplőgép körül összeszedi 
az elhullott búzaszemeket Ajányom kapóért 
egy zsákra valón búzát (Vr) [] Állandóan 
kapar 'szorgalmasan gyűjti az anyagi java
kat’ (Vr)

kaparék kaparék, kaparják [-ot, -ja] fn 
aratás után az ottmaradt búzakalászokból 
gerebiyéveí összekapart csomó Njé, mijen 
csomó kaparjékot husztam össze! (Fp) 

kaparó kaparó), kaparóp [-t, -ja] fii 1. 
fémből készült nyeles eszköz, amely a te
hén v. ló szőrzetének tisztítására használa
tos A kaparóut az óplablakon szoktam tar
tani (Pí); 2. a hordó belsejének tisztítására 
szolgáló nyéllel ellátott éles vaslemez Csi- 
nátalok ety kaparóut a kováccsá (Gy); 3. 
piszkavas A fűtőn alatt a ládába tárcsuk a 
kaparóut (Tk)

kaparóháió kaparóháló, kaparóyhálóy 
f-t, -ja] fii háromszögű húzóháló, amelyet a 
part mentén a víz alatt húznak A kaparóu- 
hálóuvá jóu  lehet halat jogni (Pf)
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kapás kapás [-t. -a] fn 1. szidás, verés 
Ez Jer máj lesz kapás! (Tk); 2. az a tény, 
hogy a hal pedzi a horgot Sok halat fokiam, 
jó u  vaut a kapás (V)

kapatos kapatos mn 1. kapós, kelendők 
szjép jány am mint kapatos (Fp); 2. könnyű- 
vérű nő Kapatos menyecske vópt fijatal ko
rába (Tb); 3. ittas, részeges A lakodalom 
vjégefele má sokan kapatosok vágtak (J) 

kapavágás kapavágás [-t, -a] fn 1. a ka
pának a földbe való belevágása Csinát ety- 
két kapavágást, oszt othatyta a kapállást 
(D); 2. a kapával kiemelt föld során kelet
kezett gödröcske Eggyik csillája a kapavá
gásokot, a másik тек hámrrya be fele a krump
lit vagy a paszujt, Így vetünk kapa után ( Во) 

kapca kapca [~’t, ~’ja] fh 1. puha szövet
darab. mellyel a lábfejet betekerik, s úgy 
húzzák fel a csizmát vagy a bakancsot Téj
ien jó p  melek kapcát húzok, hogy ne fázzon 
a lábom (Pf); 2. hitvány, becstelen ember 
Kapca az, nem lehed benne megbízni (Kf) 

kapcáskodik kapcáskodik [-ok, -ö — ol, 
-ott] tn ige alávaló módon viselkedik Szom- 
szjédok, ősz mindjék kapcáskodnak egymás
sá (Gu)

kapcsil kapcsil [-í] tn ige 1. felpattog (a 
sűrű meszelés a falon) A sparhetnál igen 
kapcsil a fa l (Sz); 2. dió zöld burkából ki
válik Nálunk mán kapcsil a díjé)и (Gl) 

kapcsura kapcsura [ t ,  ~’k, ~’ja] fn kö
tött gyapjúzokni Kinyelmes csizmát vegyél, 
hogy beleférjen a kapcsura! (Vs)

kapisgál kapizsgál, kapizsgáll [-ok, -ász 
— -sz, -át ~ -t] tn és ts ige lassan megért, fel
fog Nem is kapizsgája, mini van szó (Or) 

kapkod kapkod [-ok, -ö -  -ol ~ -sz, -ott] 
tn és ts ige gyorsan, sietve, összevissza vé
gez vmit Semmi látatlya nincs a munkájá
nak, mir mindjék csak kapkod ( Ff)

káplán káplán, káplány [-t, -ja] fh se
gédlelkész A káplán eskette meg üköt (Bó) 

káplár káplár [-t, -ja] fh katonai rang, ti
zedes Vópt ety kutya komisz káplárunk (Bd) 

kapocs kapocs [-pesot, -pesa ~ -a] fh kü
lönböző tárgyak. részeinek összefogására 
szolgáló eszköz Ojan kapocs kéjn ide, a- 
méjk jóp erőjjssön tgárt ( Vr)

kápolna kápolna [~’t, ~’k, -ja ] fii 1. a 
temető szélén álló kis templom, ahonnan a 
halottakat eltemették Az uj temetőpnéjnincs 
kápolna (Sz); 2. a templomhoz, vagy külön 
épített épület, oltára van, ide járnak imád
kozni A kápolna mindjég nyitva van (Ba) 

kapor kapor, kapor [-t ~ -rőt, -ja] fh ker
ti fűszernövény; Anethum graveolens Ka
porrá rakom ë tejé lljé re az ugorkát (Or) 

kaporca kaporca [~’t, ~’ja] fn há-zas-sá- 
gon kívül született gyermek A család nem 
örüt a kaporéónak (Fra)

kapós kapós, kapóps mn, fh I. mn I. ke
lendő Nállunk a dinnye igen kapóps (kd); 
2. népszerű Ez a ján nagy-on kapóps a ba
logba (Fra); 11. fh gyermekjáték, ketten do
bálják egymásnak a labdát A kislányok sze
retnek kapópst jáccani (B)

káposzta káposzta [~’t, ~’k, ~ja] fh 
összeboruló levelekből álló konyhakerti nö
vény; Brassica oleracca var. capitata Az 
idéjn szjép lessz a káposzta (Bk) Vő.: fős, 
piros, hordós, savanyú, töltött káposzta 

káposztabolha káposztabolha, káposzia- 
balha [~’t, ~’k, - ’ja] fn a káposzta levelét 
pusztító fekete földibolha; Phyllotreta ne- 
murum A káposztán ugráll a sok káposzta
bal ha (S)

káposztafej káposztafej, káposztafű [-et, 
-ek, -e] fh a káposzta egymásra boruló leve
leinek csomója a torzsa körül Jóu tömőt 
káposztafűt hozot fe  a kerbű (Bá)

káposz tafe! köszön tő káposztafelköszön- 
tő, káposztafeköszöntöp [-t, -k, -je] fn lako
dalmi vers, amelyet a káposzta feltátalása 
előtt mond el a nagyvőfély Hosszúra sike
rűt ez a káposztafeköszöntöp (Mf)

káposztagyalu káposztagyalu, káposzta- 
gyallu, káposztagyálláp [-t, -k, -ja] fh desz
kalap, két oldalán lécekkel, közepébe be
erősített gyalukésekkel Jánoséjktú szoktuk 
ëkjérni a káposztagyallut (Rf)

káposztalé káposztalé, káposztaléj [-t -  -le
vet] fii hordós káposzta savanyú leve Ká- 
posztaiéjt ke inni, ha az ember ëroncsa a 
gy>omrát (Be)

káposztaleves káposztaleves [-t, -e] fh 
savanyú káposztából készített leves A ká
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posztaleves akkor jó  и, ha vám benne füstöt 
kolbász meg ety kizs gomba (V)

káposztapalánt káposztapalánt, káposz
tapalánta [—’t, ~’k, ~’ja] fii melegágyban ki
kelt káposzta A káposztapalántot a nász- 
asszonyomtú kaptam (Ng)

káposztás haluska káposztás haluska 
[~’t, ~’ja] fh káposztás kocka A káposztás h- 
aluskát jó u  borsoson szeressük (Np)

káposztás káposztás f-on, -abb] I. mn 
káposztával készült Megennéjk ety kis jóu  
káposztás palacsintát (Tű); II. fh káposztá
val beültetett földterület Az idéjn az ország
út mellet vópt a káposztás (Bk)

káposztásbéles káposztázsbéles, káposz- 
tázsbéjles [-t, -ej fh fűszerezett, párolt édes
káposztával töltött kelt tészta A szomszídék 
is káposztázsbéjlest sütöttek (P)

káposztáshordó káposztáshordó, ká- 
posztáshórdóu [-t, -k, -ja] fh savanyú ká
poszta készítésére és tartására való fahordó 
A káposztáshórdóut nagyon gondoson ke ki
mosni mielőd berakjuk a káposztát (Cs) 

káposztáshús káposztáshús. káposztás- 
hús [-t, -a] fh friss disznóhússal összesütött 
savanyú káposzta Diszn ó uö liés kór mindje к 
káposztáshust csináltunk reggelire (Tk) 

káposztáskő káposztáskő, káposztáskű [- 
követ, -kövek, -kűje] fh hordóba savanyított 
káposzta lenyomására használt nagy, kerek 
kődarab Dög nehéjz ez a káposztáskű (Ki) 

káposztáspaszuly káposztáspaszuj [-t, -a] 
fh savanyú káposztával főzött bableves A 
káposztáspaszuj füstöt hússá a legjobb (Fra) 

káposztatorzsa káposztatorzsa [~’t, ~ ’k, 
—’ja] fh a káposztafej húsos torzsája A ká- 
poszlatörzsát a púja szereti nagyon (K) 

kappan kappan [-t, -ok, -nya] fii 1. he
réit kakas A kappan húsát nem mindenki 
szereti (Z); 2. a nők körül forgolódni szere
tő idősebb férfi Vjén kappan, ősz méjg min
djég ajányok után szaladgáll (J)

kappanhang kappanhang [-ot, -ok, -jaj 
fh nőiesen vékony férfihang Nem bírom a 
kappanhangját (Ко)

kapric kapric [-ot, -ok, -a] fh párna Kéjt 
kapricot tegyéjafeje alá, uty szereti! (Si) 

kapron kapron [-t, -ok, -nya] fh műszál 
A kapron téjlën csak hűti az embert (S)

kaproslángos kaproslángos [-t, -ok, -a ~ 
-saj fh tejfellel lekent, kaporral ízesített lán- 
gos .lóg vóuna mán ety kis kaproslángost 
sütni (Rf)

kapszii kapszli [-t, -k, -jaj fh 1. gyutacs 
Ebbe a gojóba rossz a kapszli (Tát); 2. ba
kancson, szoknyán, ill. más lábbelin v. Ru
haneműn lévő fémkapocs Erű a bakkancsríi 
letört a kapszli (Fr)

kapta kapta [~’t, ~’k, —’jaj fh I. lábfej 
alakú fából készült forma, amelyen a lábbe
lit készítik és javítják A suszter a kaptán 
szegéte meg a cipőüt (Kd); 2. ló körömbe
tegsége Sántul a lú, bisztos kaptája van (Fp) 

kaptafa 1. kapta 1.
kaptahúzó kaptahuzóp [-t, -k, -jaj ín 

görbe vasszerszám, ezzel veszik ki a kész 
cipőből a kaptát Géjpi gyártásná nem hasz- 
náják a kaptahuzóut (Tú)

kaptány kaptány [-t, -ok, -aj fh kisebb 
rágcsáló állatok fogására való rúgós csapda 
Kilazút a rugó us kaptány csapó usszerkeze te 
(Ko)

kaptár kaptár [-t, -ok, -jaj fii méhkas Öt 
kaptár mjéhem van (F)

kaptárszáj kapárszáj [-at, -ak, -aj fh a 
kaptár nyílása A kaptárszájat nem ke nagy
ra hagyni (Sz)

kaptártest kaptártest [-et, -ek, -e ~ -jej 
fh a kaptár belső tere, ahol a keretek vannak 
Tedd oda a keretet a kaptártezsbe (Ff) 

kaptás kaptás [-on, -abbj mn olyan ló, 
amelynek bokájánál vastag bőrkeményedés 
van Észt a lovat nem ke most patkó utat ni, 
mér kaptás (Tk)

kaptat kaptat [-ok, -ö ~ -sz, -ott] tn ige 
meredek úton nehezen halad előre Lassan 
kaptattunkß  a székéjrrë a dombra (Mu) 

kaptató kaptató, kaptatóp [-t, -k, -jaj fh 
meredek út A kaptató и mindjék kifárasztot
ta a lovakat (Mu)

kapu kapu [-t, -k, -ja] fh 1. kerítés nyílá
sának nyitható, zárható ajtószerű szerkezete 
Ne akaszkogy mindjég a kapura, mer etörik 
(Csp); 2. a sportpálya két végén levő hatá
rolt köz, ahova a labdát be kell juttatni Kéjd 
gó> ült rúgott a kapuba ( Ah)
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kapucni kapucni [-t, -k, -ja] fii csuklya
Az essőüköpenyen a kapucni vídi a fejet az 
essöütül (Gl)

kapufélfa kapufélfa, kapuféjfa [—’t, ~’k, 
~ ’ja] fn a kapu két oldalán levő fa- v. Kő
oszlop. amelyhez a sarokvasakon forgó ka
puszárnyakat erősítik A kapuféjfát má be- 
tombú csináják (Kg)

kapus kapus [-t, -ok, -a] fii I. intézmény, 
üzem bejáratában dolgozó személy, aki el
lenőriz. ill. eligazít A kapus nem enged be a 
gyárba idegeneket (Но); 2. kapu védő A ka
pus egу  gólt se engeded be (Ко); 3. az a 
négy kis pálcika, amely a fonalat tartja 
négy zet alakban a tekerőbakon Dug vissza á 
kapusi, mer leesik à fonál (Br)

kapuszájú kapuszáju [-bb] mn nagyszá
jú  A felesjége ety kapuszáju asszony (Tg) 

kapuszín kapuszin [-t, -ek, -e ~ -nye] fn 
tágas kapualj A kapuszin alatt ety székén- is 
tfé jr  ( Bá)

kaput kaput állítm-i névszó vége van 
Ebbű se lesz má semmi, ennek kaput (Csf) 

kapzsi kabzsi [-n, -bb] mn mohón anya
gias Ojan kabzsi, hogy mindent magának 
szeretne mekkaparintani (Bá)

k á r kár [-t. -ok, -a - -ja] fn veszteség Ne 
busúj, a kár haszonná já r  (Tk)

k a r  kar, kar [-t, -ok, -ja] ín i. az ember 
páros felső végtagja A sok munkáiét majd 
északad a karom (Bf); 2. kórus A kar beto
nút eggy uj jeneket (Fp); 3. karzat a temp
lomban Külön karba ülnek a jányok, külön 
a fiijuk (Sz); 4. a prés közepén lévő vasrúd, 
amit forgatni lehet Nehéjz észt a kárt for
gatni (Mu); 5. mozgatható cső a permetező- 
gépen. amellyel a permetlét fújtatják Égör- 
bűt ez a kar (Gy): 6. támla Nem kê a ruhát 
a széjk karjára tenni (Vr); 7. a szövőszék ré
sze, támlája, ehhez erősítik a bordahajat A 
bordahajat a szátyiva karjáhö erôÿssitik (Dr) 

karabély karabéj, kara bég j-t. -ok, -a] fii 
rövid csövű puska A karabéj má megrozs- 
dát (Hl)

karabélyozás karabéjozás, karabéjozás 
[-t, -a] fh a kenderkéve alsó részének szét
húzása és felállítása szárítás végett Mos jog  
id ő j van a karabéj ozásra ( V)

karácsony karácsony', karácson, kará- 
csö [-t, -ok, -a] fh keresztény ünnep, decem
ber 25-26. Szjép fejj jé  r karácsonyunk vóut 
tavoáj (Ah); [] Fekete karácsony -  fejjjér 
husvjét 'ha karácsony sáros, húsvét havas’ 
(Np); Kísoü karácsony után kantám ’min
dent a mada idejében kell csinálni’ (Bt) 

karácsonyeste karácsonyesie f - ’t, ~’k, 
- je ]  fh szenteste Aki karácsonyeste dijóut 
eszik mjéz néjkii, annak kihullik a foga (Pf) 

karácsonyfa karácsorfa, karácsonyfa 
[~’t, ’k. - ja] fii S. karácsonyra feldíszített 
fenyőfa A karácsomfál szivessen őjtöszteti 
a púja (D); 2. fenyőfa A karácsomfa firdőg 
segíteni szokott a köszvjényeseken (Во) 

karaj karaj, karaj [-t, -ok, -a] fh a sertés 
gerince melletti hús Vettem ké j kiló finom 
karajt (Th)

karakac karakac j-ot, -ok, -a] fii gyer
mekláncfű A kisjányok koszomat fonlak ka- 
rakadzbú (Dr) [] Sárga, mint a karakac 'a 
gyermekláncfű virágához hasonló színű’ (Nb) 

karakacsárga karakacsárga [-n] mn 
élénksárga Zőpd ruhán jó  y  njész ki a kara
kacsárga disz (Bó)

kára! kúrál, káráil [-ok, -ász -  -sz, -át -  
-t] tn ige I. a tyúk rekedtes hangot ad ki 
Káráil ez a tyuk, bisztos tojni fog (Tá); 2. 
fecseg Ez az asszam mindjék kárál, be nem 
áll a szája (Bs) [] Nem szeretem, ha a csir
ke kárál 'a fiatal ne szóljon bele az időseb
bek dolgába’ (J)

karalábé karalábé, kalarábéj [-t, -k, -ja] 
konyhakerti növény A levczsbe má fris ka
larábéj van (Ba)

karamankó karamankótj [-t. -ja] fn a ke
nyértésztát megsütik, mint a kürtöskalácsot, 
feldarabolják, leöntik forró vízzel; amikor meg
dagad, túróval, tejföllel, pirított szalonnával fo
gyasztják A tejfelt fefőzzük a pirított szalonná
ba úgy öncsük rá a karamankó y  a (Np) 

karima karima [-t, -ja] fh ! vminek 
rendszerint kerek tárgynak a pereme, a szé
le A pohár karimájába letört egy darab 
(Tá); 2. kukoricalisztből sült vajas pogácsa 
A karima nagyon nípszerü nállunk (Sza) 

károg károg [-ok, -ö -  -sz, -ott] tu ige !. 
a varjú Lászerü hangot ad Össze nage on
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kárognak a csóukák (Vг); 2. vészt jósol Ne 
károgj, még nincs semmi báj (Fi); 3. (durva) 
beszél Ne hctgass oda, hat károgjon (Th) 

karókötés karókolís, karóukötjés [-t, -ek, 
-ej fn András este a lányok sötétben szala
got kötnek egy karóra, ha a karó egyenes, 
ez azt jelenti, derék térjük lesz, ha görbe, 
akkor vézna, satnya A karoykötßs szent 
igaz. rajtam bebizonyosodott (Csp)

karórépa karórépa, karóyrípa, karóit- 
rjépa [-4, ~’k, ja] fn nagy, hosszú takar
mányrépa A karóurjéfHÍt a tehernek attak (Ti) 

karosláda karosláda [~’t, ~’k, —ja] fn 
fából készült, támlás bútordarab, fiókjaiban 
főleg ruhaneműt tartottak, fölfelé nyíló fe
dele van Ej méjk karosládát is kaptam az 
apámat, améjken róyzsák is vautok (Fp) 

karóspaszuíy karóuspaszuj í-t, -ok, -a] 
fh azok a babfájták, amelyek hosszúra fut
nak Karóykot ke csináni, mer az idein sok 
karóuspaszujt vetettem (Be)

karosszék karosszék [-et, -ek, -e] fit a ké
nyelmesebb ülést szolgáló támlás szék Az öreg 
má csuka kárösszegbe é jiijó y  magát (G) 

karózás karózás, karóyzás [-t, -ok, -a] fn 
karók leverése a szőlőtőkék mellé A karóy- 
zást tavasszá csillájuk (Mu)

karöitő karőtű, karőiitőjj [-t, -k, -je] fn 
ruhadarabon a karnak hagyott nyílás Szűk a 
karó üt о ÿ  oszt az jer vág a ruha ujja (E) 

káröröm káröröm [-öt, -ök, -e] ín rossz
indulatú öröm Akkor éjrzünk kárörömöt, ha 
a rossz emberünknek van valami baja (Fi) 

kárörvendezik kárörvendezik [-ek, -é~ -el. 
-ett] tn ige kárörömet érez Ne kárörvendez: 
ojart hamar, r/iéjg minden-rendbe jöhet (K) 

karperec karperec, karperec [-ek, -ek -e] 
ifi karkötő Piros karperecét vettem a vásár
ba (Bú)

kárpitos kárpitos [-t, -ok, -a] ih bútorok 
szövettel való bevonásával foglalkozó ipa
ros Ement kárpitosnak tanúni (Tk)

kárpitoz kárpitoz [-ok, -ö — oí, -ott] ts 
ige bútort bútorszövettel bevon Mos kárpi
tozzák a sezlonyt (E)

kárta kárt a [ - ’t, ~’k, - ’ja] in térkép Az
iskolába az osztájba van felakasztva! a kúr
ia (Vs)

kárías kártűs, kártus f-í, -ok, -a] fii I. 
hosszúkás fakanna, leginkább túrót tartanak 
benne Hoz bé a kamarákul a kiirtást (Vs); 
2. a kádnál kisebb faedény a szőlő tárolásá
ra Annyi itt a muslica, mer méjg mindjég 
bem van az a szőüllőüs kartus (Gy)

kártékony kártékony, kártíkony, kárijé- 
kony [-on, -abb] mn kárt, bajt okozó A liba 
kártjékony állat, leeszi a kerti növ kényeket (F) 

kártoeska kártocska, kártacska [~!t, ~’k, 
- ja ]  fii 1. cédula Kártocskákra írtam fö a 
cimeket (Bú); 2. személyi lap Nem léte mek- 
fele a kártocskám a tekás (Gy)

kártojás kártojás [-t, -ok, -a — sa] fii 
fiatal tyúk első kis tojása, amit átdobnak a 
háztetőn, nehogy kárt hozzon Mám megim 
van ety kártól ás (P)
. karton karton, karton [4, -ok, -ja] írt ol

csó pamutszövet Nyáron kartombú vára
tunk magunknak ruhát (Bó)

kártya kiirtva [~’t, ~’k, -  ja] ín játékesz
köz Vegyéi nekem ajándjégba ety pakli kár
tyát (Ge)

kártyás kártyás [-t, -ok, -a] fn olyan sze
mély, aki szeret kártyázni Fijaial korába 
naty kártyás vaut az uram (Pf)

kártyavetés kártyavetés, kártyavetéjs, 
kártyavetís j-t, -ek, -e] fii kártyából való 
jóslás Éjn nem hiszek a kártyavetizsbe (G) 

kártyázik kártyázik [-ok, -ö — ol, -ott] 
tn ige kártyával játszik Egjész nap csak kár
tyázol. nem lehetet semmi hasznát venni (Ki) 

karvaly karvaj, körváj j-t, -ok, -a] fii ra
gadozó madár; Accipiter nisus Ojan óra 
vám, mint a karvaj пак (Но)

karzat karzat, karzat, koárzát[-ot. -ja] fn 
erkélyszerü emeleti rész a templomban Az 
emberek és a f jü k  vágynak a kariadba (Ts) 

kas kas [4, -ok, -sa] fn 1. vesszőből, 
gyékényből font (fedeles) kosár Űiezsd a 
kotlóyt á kázsbá (Nd); 2. lécből készült 
hosszú épület, általában a betakarított kuko
ricát tárolták benne A kazsbü hamoár mek- 
száratt a máléj (Tk); 3. gyékényből font 
méhköpü A mjéhek kirepülök a kazsbú (K); 
4. a szekér végéhez illeszkedő kosárszerű 
tartó Mámmá má nincs kas a szekeren (Bf) 

kása kása [~’t, ~’k, - ja ]  ín t. rizs Uty



két кПоц kását szoktunk venni disznópöljés- 
re (Fa); 2. darából pépszerűvé főtt étel A 
púja szereti a kását tejjé (Во); 3. héjától 
megtisztított búza, tengeri Rjégen kásává 
tőütöttük a káposztát (Fp)

kásalapu kásalapu [-t, -k, -ja] fh útifű; Plan
togo Kásalapuvá gyó ügyit tyáik a kel ist (Mi) 

kásapénz kásapénz, kásapjénz, kásapinz 
[-t, -e] ín borravaló a szakácsnőknek a lako
dalmakban: a szakácsasszonyok bekötik az 
egyik kezüket, mintha a kása égette volna 
meg, s a vendégek pénzt adnak nekik a gyó
gyításra A lakadalmagba má nem szednek 
kásapjénszt (Csp)

kásás kásás [-on, -abb] mn kásaszerű, lágy', 
szemcsés A kása ama elolvad a szájba (Fo) 

kasica kasica, kasita [~’t, ~’k, ~’ja] ín fa
hordó vesszőkosár Uty higgye c, mindennap 
étüzelek három kasica fá t  (K)

kaska kaska [~’t, ~’k, ~'ja] ín kiskosár 
Két kaska gombát szettem (Bs)

kaslantyuzik kaslantyuzik [-ok, -ö ~ -ol, 
-ott] tn ige nyugtalanul le s fel jár Mit kas- 
lanytyúzö, bántót valaki? (V)

kasmatol kasmatol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt ~ 
-t] tn és ts ige !. kutat, keresgél Állandóu- 
van a kamerába kasmatol (Fra); 2. nagy zaj

jal csinál vmit Mit kasmatösz má megjént 
ojan naty héjvvë? (D)

kasmír kasmír, kázsmir, kázsméjr [-t, -ja] 
fn finom gyapjúszövet A kázsméjr jóu  me
leg és puha anyag (T)

kasornya kasornya, kasörnya [~’t, ~’k, 
ja ] fn vastag fonalból házilag készített há

ló, a mezőre hordtak benne enni Má nem köt
nek kasörnyát, inkáp szitkát vesznek (Np) 

kast kast [-ot] ín ázott, vizes talaj, fű 
Ojan kast van a kerbe, hogy le se tudok 
menni, pedig lenne mi csináni ott (Fp) 

kasteknő kasteknő, kas te kenő [-t, -k, -je] 
fn vesszőből font hosszúkás alakú, nagyobb 
kosár Méjk kéjne Jejteni ety kastekenőji má- 
Ijét (Fp)

kastély kastéj, kastéjj [-t. -ok, -a] fh főú
ri lakóház Mozs gj iddom van a Nagyidaji- 
kastéjjba (Tk)

kastol kastol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt ~ -t] tn 
ige 1. vizes fűben járkál Esőjt után ne kastöj

a kerbe! (Nb); 2. csavarog Hun kastol az a 
fijup egéjsz nap? (Bd)

kastos kastos [-an, -abb] mn 1. rendet
len, elhanyagolt öltözetű Mindjég ojan kas- 
toson jár  (Fp); 2. nedves, vizes Gasz szet
tem a kerbe kora reggé, azjér ijen kastos a 
ruhám ajja (Tk)

kasza kasza [~’t, ~’k, ~ja] fn hosszú fa
nyélre erősített éles, hegyes pengéből álló 
mezőgazdasági eszköz ni. gabona levágásá
ra használják Az emberek a váltakon vittjék 
a kaszát (Vr)

kaszáéi kaszaél, kaszaéjj [-t ~ -it, -e] fh a 
kasza éles ívben hajló része Jóu fog ez á 
kószáéjl, mos vám mekjénve (Nd)

kaszafenés kaszafenjés, kaszafenís, ka- 
szafenéjs [-t, -ek, -e] fh a kasza pengéjének 
kaszakőve! való élesítése Fend meg a ka
szát, mer éjieden (Fra)

kaszakacska kaszakacska, kászákácská 
[~’t, ~'k, —’ja] fn görbe fogantyú a kasza
nyél közepén A kászáos jop kéjzzé fogja á 
kászákocskáot (Nd)

kaszakarika kaszakarika [ -’t, ~’k, —ja] 
fn vaskarika, amellyel a kaszanyakat a ka
szanyélhez erősítik Jóu húz rá a karikát a 
nyélre! (S)

kaszakő kaszakü, kaszakő, [-t ~ -követ, -kö
ve] fii hosszú, lapos kaszafenő kő A 
kaszatogba öntünk ety kis vizet, oszt uty 
tesszük bele a kaszakövet (Tk)

kaszál kaszál, kaszád [-ok, -ász ~ -sz, -át 
~ -t] ts és tn ige 1. füvet, gabonát stb. arat 
Nyáron ety hónnapig is kaszálunk, mig lea
rattunk (Té); 2. csámpásan, a lábát félkörö
sen rakva jár Befele kaszálj úgy jár  (Tú) 

kászálódik kászálódik, kászállóudik [-ok, 
-ö ~ ol ~ -sz, -ott] tn ige lassan, nehézkesen 
készülődik Ha ijen sokká kászállőpdö, éjn 
nem várlak (K)

kaszanyél kaszanyél, kaszanyél [-et, -ek, 
-e] fh egyenes farúd. közepén fogantyúval, 
a végére erősítik a kaszapengét A kaszanyél 
fetörte a kézit (Gl)

kaszapenge kaszapenge [ ’t, -’k, ~je] fn 
a kaszanyélre ráerősített vágóeszköz Jöjj 
éjlesre vértem a kaszapengéjt (Gu)

kaszárnya kaszárnya [~’t, ~’k, —’ja] fh lak
tanya/! kaszárnyába naty fegyelem vópt (Pf)
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kaszás kaszás [-í, -ok, -a ~ -saj fii 1. ka
száló munkás Annyit eszik, hoty hat kaszás
nak is eljég vágna (Rí); 2. halál A kaszás 
akármikor szállíthassa az embert (Fa) 

kaszáslé kaszáslé, kaszásléi [-í, -je] fh 
füstöli sertéshúsból készült leves, tejföllel 
behabarva Teilen gyakran fogzünk kaszás
lék (J)

kaszátok kaszatok [-ot, -ok, -jaj fh 
hosszúkás alakú piéhedény, a kaszafenő kö
vet tartják benne A kaszatokot a derekunkra 
akasszuk, ami kör kaszáltunk (Nf)

kaszaverő kaszaverő, kaszaverőg [-t, -k, 
-jel fh kaszaélesítő kalapács Kicsorbúl a 
kaszám, muszáj vagyok kiverni a kaszave
rő írre (Bá)

kászka kászka [~’t. - 'k , ja] fh vé-dősi- 
sak A bányába nem lehet lement kászka né
m i (Asz)

kaszat kaszni, kaszli í-t, -k. -ja] fh fiókos 
szekrény A kaszába tgarasuk a fejjjérnemüt 
(Mes) '

kaszai fia kasznifia, kasznifija [~’t, ~’k, 
—’jaj fh kaszni fiókja Vet ki a kendôÿt az 
óság kaszlijijábú! (Nf)

kászolít kászolít, kászolít [-ok, -ö ~ -sz, 
-ott] ts és tn ige vmit nehezen jutatt, helyez, 
szállít vhová Mos hoty kászolicesam haza 
észt a sifonyt? (Bd)

kassza kassza j- 't, ~’k, —’ja] fit pénztár A 
kasszáná hossza sor várt (KP)

kasszír kasszír [4, -ok, -ja] fh pénztáros 
A kasszír djélután aggva a fizetést (F) 

kászu kászu К  -к, -jaj fn henger alakúra 
görbített nyírfakéreg, málnát, gombát szed
nek bele Kuba a kászut, ősz mennyünk az 
erdőbe! (Mi)

katál katái, kától! [-ok, -ász ~ -sz. -át -  
-t] ts és tn ige másol Szünedbe ki se ment az 
udvara, katáta a házi feladatot (F)

kaíerkázik katerkázik [-ok, -ö ~ -öl, -ott] 
tn ige szórakozik, haverkodik Az nem sze
red dóugozni. csak katerkázik (Fr)

katicabogár katicabogár [-t, -ok, -ja] fh 
fekete pettyes piros színű kis bogár A kati- 
cabogárt nem szabad bántani (Or)

katitészta katitiészta, kaiitíszta [~’t, ~’k,

" ’jaj fh omlós, tojás nélküli tészta, lekvárral 
és porcukorral kevert tojáshabbal a tetején 
A keresztelődbe sokféle siilemjény vágd, de a 
katitíszta vógt a legmutatósabb a tálon (T) 

katlan katlan [4, -ok, -nyaj fit I. vályog
ból épített kör alakú tűzhely, beleépítik az 
üstöt Lekvárja űziskö szoktunk katlant csiná- 
ni (H); 2. a permetezőgép belső része A szert 
szűrő ün tincsük a katlamba (Bó)

katona katona [~’t, ~’k, ~’ja] fh hadse
regben szolgáló személy Naty fiju em má, 
mahógnap katona tessz (M)

katonam ari katonamari [4. -k] fn kato
nákkal barátkozó rossz viselkedésű nő Csak 
a katonamarik járnak kéjsőgn este a vá- 
rozsba (Tű)

katonaruha katonaruha [~’t, ~’k, —ja] 
fn katonai egyenruha Mikör leszerel, odaai- 
ta a katonaruhát az becsinek (Út)

katonás katonás [-an, -abb] mn pontos, 
fegyelmet tartó, erélyes Katonás ember 
vógt nagyapátok, mekkövetéte a rendet (B) 

katonaság katonaság [-ot] fit !. hadse
reg része A katonaság a Tiszám vógt, mi
kor árait a viz (Tű); 2. a katonai szolgálat 
idején A katonaságba sok jérdekes dolog 
törtjént velünk (D)

katonasapka katonasapka, katonasipka 
[~’t, ~ ’k, - ja ]  fn katonai egyensapka A ka
tonasipkán csillag van (Té)

katoíiásdi katonázsdi [4, -ja] fn a hadi 
életet utánzó gyermekjáték A fijuk kato- 
názsdit szeretnek jáccani (Hl)

kátrány kátrány, kárán j-t, -jaj fh fekete fes
ték A vasúton a sinfákot kátránnyá kénig be (Ej 

katrinea katrinca [~’t, ~’k, — jaj fn házi 
szőttesből varrt kötény, amit az asszonyok 
tésztagyúráskor vesznek fel Máma má las
san kimegy a divadbú a katrinca (Bú)

kattan kattan [-t] tn ige gyors, éles han
got ad ki Kattan az aojtóu, és má be is csu
kódott (Th)

kattog kattog [-ok, -sz ~ -ö, -ott] tn ige 
egymás után többször kattanó hangot ad 
Valami kattog a biciklibe, тек kém olajozni 
(Ksz)

kattogó kattogó, kattogó [4, -k, -ja] ifs I. 
fatalpú szandál Fetörte a látom az uj kát to-



góu (S); 2. falemez, mely elzárja a ház falán a 
macskalyukat A macska áörte a kattogó ui (S) 

katucs katucs [-ot, -ok. -a] fn masni 
Szjép katucsra kötötte a szallagot (Tk) 

k atu ja  I. skatulya
katuska katuska [~’t, ~!k, ~’ja] fn orsó 

Csavarj a katuskára fejjjér céjrnát, ősz ted 
be a géjbbe! (F)

katyo r katyor, katyör [-t, -ok, -ja] ín gö
dör A nagy essöü után az összes katyör teli 
lett vízzé (Sza)

kátyós kátyós, kátyóys f-on, -abb] mn it
tas Hát ojan jó  g  kátyótjson jöt haza (S) 

kátyú kátyú [-t, -k, -ja] fn 1. gödrös, sá
ros út Ezen a kátyún estik se férünk haza 
(Vr); 2. kellemetlen helyzet Most osztám 
ben vagyunk a kátyúba (Tk)

katyusa katyusa [~’t, ~!k, ~ja] fit 1. ra
kétafegyver A háború alat sokszor szóljak 
a katyusák (Tg); 2. női név Katyusánag be
cézzük a kis Katit (Ti)

kaucsuk kócsuk, kójcsuk, kóucsug [-ot, 
-ja] fit 1. rugalmas, kemény anyag A kóu- 
csuk nem törik c könnyen (Tg); 2. kaucsuk- 
ból készült Ety kójjcsugbabát véltem a ke- 
részjányomnak (S)

káva káva [~’t, ~’k, - ja j  fn 1. az ásott 
kút betonjának a pereme Igen alacsonyra 
csináták ennek a kútnak a káváját (Gl); 2. 
vrninek falemezből készült pereme Nagyom 
vigyázz a rosta kávájára! (Fp); 3. két, ívben 
meghajlított bot, amelyre a hálót feszítik 
Má mekcsinátam a kávát, hónap mehetünk 
halászni (Tú) [] Nem szárt a kadba, csak a 
kávájára (durva) 'akaratán kívül hibát kö
vetett eF (Ksz)

kavar kavar, kavár [-ok, -sz, -t] tn ige 1. 
vmit vmilyen eszközzel forgat Kavarja a 
rántást (Nf); 2. vizsgál, feszeget vmit Ne 
kavard ászt a dóugot, mér megütheted a bo
kád! (Ti); 3. összekuszál, bonyolít Sose le
hetet tudni mit akár, mindjek kavar (Tk); 4. 
téveszt Ne kavard a dóugokot, ez nem tarto
zik ide! (Ge)

kavaró kavaró, kavaró и [-t, -k, -ja] fn 1. 
kőműves szerszám Á kavaró jva jóu  mekka- 
várjuk a maltert (V); 2. lekvárfozés Rjégen 
ftjatalok a kavaróuba szóurakosztak ismer
jen ek  (Th)

kavarófa kavarófa, kavarófa  [~’t  ~’k, 
~ ja] fn a lekvárföző üstbe való vitorlára 
szerelt rúd, ezzel mozgatják a vitorlát Ho
zok egy naty karóul, ősz faragog be lő ül le 
ety kavaró ufót (E)

kávé kávé, kávéi И , -k, -ja] fn 1. kávé- 
bab Mek kém pergéni észt a kis kávén (Fr); 
2. az ebből főzött ital Mosz szívesen meg
innák ecs cséisze kávén (V)

kávédaráló kávéjiarálotj; káivéáarállóy 
[-t, -k, -ja] fn kávéőrlő Eromlotl a ká-véjia- 
rállóu, ősz nem tudok venni selmn (H) 

kávéfőző kávéjfőző, kávé j ő  űző ü [-t, -k, 
-je] fn kávé főzésére való elektromos ké
szülék Nekem csak kéitszeméjjes a kávéfő
zőm (Bf)

kávés kávés, kávéjs [-on, -abb] mn 1. ká
véval szennyezett Kávéis lett az abrosz, ki 
ke mosni (Kf): 2. részeg Kávéjson keríit ha
za kísőü íccaka (Ts)

kávéskanál kávéskanál, kávéjskanál [-t, 
-ok, -ja] fn a mokkáskanálnál nagyobb, az 
evőkanálnál kiskanál Sűrűd meg a kávéjs- 
kanálokot! (Fp); 2. amennyi ebbe belefér 
Ety kávéiskanál cukrot tett a tejába (K) 

kávészín kávészin, kávéjszin [~ün] mn 
kávébarna Kéjm váratni ety kávéjszin szok
nyát a zakójjho (Rf)

kávézik kávézik, kávéjik, kávízik [-ok, -ö 
— ol, -ott] tn ige 1. kávét iszik A társaság 
reggé rtyóyc óurakkor kávéjzik (Tű); 2. sze
szes italt fogyaszt A jjéifijak ol kávédnak a 
resztorámba (Pf)

kávézó kávézóu, kenőézáи [-t, -k. -ja] fn 
kávéház A kávé j ó  ф а  szoktak íanákozni (Tú) 

kavics kavics [-ot, -ok, -a] ín apró kőda
rabok tömege Hozatni kéjn a Tiszárú vaty 
kéjt ójJtóu kavicsot (Th)

kavillál kavillál [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ -t] 
tn ige kószál Égisz héjén it kavillál (Bt) 

kavlin kxniin [-t. -nya] fn krétapor Mán 
csak ké j plafonra van kavlinom (Sz)

kavótyál kaoótyál, kavóytyál [-ok, -ász ~ 
-sz, -át ~ -t] ts és tn ige kavar Minek kávóu- 
tyáolod úgy áz itelt (B)

kazal kazal, kazal [-t ~ -zlat, -zlak, -zla] 
fn 1. 4-5 méter magas, 10-15 m hosszú 
széna- v. szalmarakás Egiész héjén kazlat 
rákiunk ebbe a nagy foróuságba (Ff); 2.
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egy kazalra való Erű a kaszál ló uni lesz vaty 
három kazal szjéna (Gu)

kazairakó kazarrakó, kazárakóu [-t, -k, 
-ja] fii az a férfi, aki a szénát, szalmát ren
dezi kazalrakáskor A fijatalok koszt alig 
akad jó у  kazairakó«(Csp)

kazán kazán [-í, -ok, -ja] fii gőz fejlesz
tésére való tartály A farmon naty kazánogba 
fő  űzik a krumplit a disznódnak (Bs) 

kazánfűtő 1. fűtő
kazánház kazánház [-at, -ak, -a] fn az az 

épület, amelyben a kazánt v. kazánokat mű
ködtetik A kazánházba dóygozik má érvek 
óyta (Cs)

kazein kazein [-t, -nye] fn enyv A kazein 
femelegitve nagy’om büdös (Kf)

kazetta kazetta [~’t, ~’k, ~’ja] fn kisebb do
boz A kazettába toürcsuk a györtygyököt (Np) 

kazula kazula [~’t, ~’k, —’ja] fn nagypa
lást A ministráns felatta a kazulát (Sz) 

kázsmír 1. kasm ír
kebel kebel, keleb, geleb [-t ~ -blet, -blek, 

-ble] fn a ruha alatti rész a mell körül A ke
lebibe hoszta ê a kismalacot (Kf)

kebelbarát kebelbarát [-ot. -ok, -ja] fn 
nagyon bizalmas barát A kebelbaráttya árú
in é (Ke)

kec kec [-t, -ek, -e] fn az istálló sarkába 
deszkából épített szénatartó ketrec Djélután- 
ra rag meg a kecet szjénává a padrú! (Tk) 

kecmereg kecmereg [-rgek, -sz ~ -rge, 
-rgett] tn nehezen áll fel, lustán mozog Ne kec- 
meregj má, mer rát fut a karóyspaszúj! (Hl) 

kecre kecre isz sertést az ólba terelő szó 
Kecre, kecre, gyorsan! (Be)

keesege kecsege, këcsegë [~’t, ~’k, - je ]  
fii édesvízi hal; Acipenser ruthemus Ecs csu
kát se tuitam fogni, csak tiszta kecsegéjt (T ú) 

kecsegtet kecsektet [-ek, -e ~ -sz, -ett] tn 
és ts ige 1. ígérettel biztat Sokkájik kecsek- 
tclte, ősz másat vett ê a vjégin (Fa); 2. édes
get Magáhosz kecsektette a gyermeket, az 
annya ellen nevéte (Np)

kecske kecske, kecsu [~’t, ~’k, —’je] fn 1. 
a juhval rokon, jól tejelő háziállat A kecske 
teje jód  szamárköhögjéstü (Hl); 2. idősebb 
férfi, aki szívesen forgolódik a nők körül 
Újén kecske, ősz méjk ke neki az asszonnjép

(Во) [] Vin kecske is megnyâja a sóul ‘idő
sebb férfi is legyeshedhet a nők körül’ (R) 

kecskecsecsű szőlő kecskecsecsü szőlő, 
kecskecsecsü sző üllő ü nagy, hosszúkás bo- 
gyójú csemegeszőlő A hegyen jódiézii, pi
ros kecskecsecsü szó ülő üt termének (Mu) 

kecskeiáb kecskeláb [-at, -ak, -a] fn i. a 
kecske lába A kecskelábon kevés a hits 
(Ko); 2. görbe női láb Kecskelába van, azér 
jár hosszú szoknyába (Té); 3. fíírészbak Kjérd ë 
a szomszjédbú a kecskelábat, ősz firjészëjükje 
észt a kisfát! (F)

kecskeszakái! kecskeszakáil, kecskesza
kái [-at, -a] fn hegyes szakáll Kecskeszakáit 
hordott, attú vójjt ojan hosszú az arca (Pt) 

kecsketej kecsketej, kecsketëj, ke esket é j 
[-et -  -t, -e] ín kecskéből fejt tej A kecske- 
téjbe sok a zsír (Vs)

kedd kedd [-et] fh, hsz I. fii a hét máso
dik napja A kedjód lessz, akkor éjöhet (Ki); 
II. hsz ezen a napon Kedden szoktunk az új
laki pijacra menni (Csf)

kedv kedv [-et, -e] fh 1. derűs, vidám 
hangulat Badáros kedvibe van (Tk); 2. 
készség vmire Kedvem lenne mos jód  év ér
ni észt a púját (Mu); 3. kívánság, óhaj Csak 
az uram kedvijjér vettük meg észt a házat (K) 

kedvel kedvel [-ek, -esz -  -sz, -St ~ -t] ts 
ige szeret Igen kedvelem észt az ety szem 
gyermeket (Но)

kedvére való kedvéjre való, kedvire va
lód [-n, -bb] mn neki tetsző Bejártam az 
égisz vározs, de nem tanátam ety kedvemre 
való kabátot (G)

kedveskedik kedveskedik [-ek, -ê -  -sz, -ett] 
tn ige kedvében jár Mostaniba mindják ked
veskedik a jártnak valami apróipágyá (S) 

kedvetlen kedvetlen [-ül, -ebb] mn szo
morú Valami baja iëhet, mér mostanába 
nagyon kedvetlen (Bú)

kedvez kedvez [-ek, -ê -  -el, -ett] tn ige 
1. előnyben részesít Mindjég a kissebbik 

járnak kedvezett (Fp); 2. segít Ősz hoty 
kedvez a szerencse? (D)

kedvezmény kedvezméjny, kedvezmjény, 
kedvezmírty [-t, -ek, -e] fn előny A nyugdij- 
jasok kedvezmjént kaptak a kolhosztú (Pf)
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kedvezményes kedvezméjnyes, kedvez- 
mjényes, kedvezmínyes [-en, -ebb] mn jutá
nyos A kolhosztú kedvezmjényes áron kap
tam téjglát (Np)

kedvtelés ketfteléjs, ketfteljés, ketftelis 
[-t, -e] fh kellemes időtöltés Hát én csak 
ketfieljézsbűfoglakozók mán szüvjéssé (Nbe) 

kefe kefe [~’t, ~'k, ~’je] fii vmi tisztításá
ra használatos nyeles eszköz Má ëkopott a 
kefe sző őre, nem lehet vele ruhát pucöni 
(Bú) Vö.: ruhakefe, hajkefe, fogkefe, ci
pőkefe, tehénkefe, súrolókefe [] Eszi a ke

f é i  ‘dühös’
kefehaj kefehaj, kefeháj [-at, -a] fn 2 ern

es rövidre nyírt haj Ne hörgyá má ijen kefe
hajat, mér nem ál neked jóul! (Sz)

kefél keféR, keféli, keféül [-ek, -ész ~ -sz, 
-ét — t] ts és tn ige Keféjd a cipő fid, ne 
ronygyá türílgezsd! (Rf)

kefir kefir [-t, -je] ín bolti aludttej Fris 
kefirt minden nap hoznak a bógdba (He) 

kegyelem kegyelem [-Imet, -Íme] fii bün
tetés elengedése Csak ety fájl éjvig vóut a 
csúrmába, kegyelmet kapott (Dr)

kegyelmes kegyelmes [-en, -ebb] mn ir
galmas Kegyelmes Isten, bocsás meg neki, 
nem tuggya, mid beszjél! (K)

kegyetlen kegyetlen [-ül, -ebb] mn 1. kí
méletlen Kegyetlen vóut a gyérmekejihe 
(F); 2. zord, rideg Kegyetlen üdőüvófi ak
kor téjllen (Gl) 3. nagyon erős Kegyetlen 
görcs bántotta a gyomrát (H)

kebel kebel, kebel [-ek, -esz ~ -sz, -ét ~ -t] 
tn ige betegesen köhög Egiész tejen kehët (Ti) 

kehelés keheléjs, keheljes, kehelís [-t, -e] 
fii beteges köhögés Orvashosz kjém menni, 
nem teccik nekem ez az álandóg keheljés (F) 

kehes kehes [-en, -ebb] mn 1. köhögés 
Mekhűtem, attú vagyok ijen kehes (P); 2. 
beteges, gyenge ember Mit lehet várni ijen 
kehes vjén embértü? (Kb); 3. lóbetegségben 
szenvedő Meg ne vedd észt a lovat, mér ke
hes! (Tg)

kék kiék, kik mn és fii I. mn égszín A kö- 
kjény kjékem mójg nem jóu  (В); II. fn kék 
szín A kJ! két én nem használom szüvjéskőr (Or) 

kékellik kékellik, kjékellik, kjéklik kikel

tik, kiklik [ -ét ~ -t] tn ige kéknek látszik A 
salánki hegy messzire kjéklik (Be)

kékes kéjkes, kjékes, kikes [-en, -ebb] mn 
kék árnyalatú, a kékhez hasonló színű Ojan 
kjékes anyag jött a bóudba, kabátnak való 
(Bat)

kékít kéjkít. kjékit, lakit [-ek, -5 ~ -sz, -ett] 
ts és tn ige fehérneműt, ágyneműt kékítős 
vízben öblít Jog kjékizsd a dunnahuzatot, 
mer ma meksárgút az anyaga! (Во)

kékítő kéjkitő, kjékitőfi kíkítőg [-t, -k, -je] 
fn kék színű folyadék, vegyszer Az öblítőg- 
be öntünk ety kis kjékitőfi, hogy ne sárgú- 
jon a ruha (Fp)

kékkő kjékkü, kíkJkü [-t, -je] fn rézgálic 
Kiérj ety kis kjékküt a permetezjéshé (Vr) 

kel kel, kőgl, kői [-ek — kőlök, -kösz ~ 
kőlsz -  kelsz, kőtt ~ kelt] tn ige 1. fölébred 
Nyáron három ágiakkor kőglünk (Fp); 2. a 
nap V. a hold a látóhatár fölé emelkedik 
Aratáskor korán kőgl a nap (H); 3. növény 
a földből kibújik A hóunapos retek hatnoár 
kőgl (Pf); 4. vmennyiért vásárolják Hogy 
kőütt a paszuj a pijacon? (K); 5. a beda
gasztott tészta emelkedik, nő Jóu lessz a ké
ny jér, mér szjépen kőül a tjészta (B); 6. to
jásból kibúvik Haszonétу tojázsbú csak 
nyógc csirke kő fit (Bat) 

keleb 1. kebel
kelekótya kelekótya, kelekógtya [~’n, 

~ ’bb] mn, ín I. mn bolondos, könnyelmű 
Ojan kelekógtya jány az (Tr); II. fh ilyen 
ember Csak nem kezdé ki óvva a kelekóu- 
tyává? (Ge)

kelengye kelenygye [~’í, ~ ’k, ~'je] fii 
férjhez menő lány abroszokból, kendőkből, 
ágyneműből álló hozománya Méjk csak ti- 
zéjyes a jánya, de má megvan a kelenygyéj- 
je  (Ti)

kelepce kelepce [~’t, ~’k, ~’je] fh I. 
hosszú bot végére szerelt, kör alakú drótra 
erősített háló, amellyel a szárnyast foglyul 
ejtik Erics csak, ott a kelepce a kantorába, 
fog meg vele a naty piros kokast! (Ts); 2. csap
da Most osztón jógbeestéja kelepcédbe (Té) 

kelepe! kelepet [-ek, -ész ~ -t, -ét — t] tn 
ige 1. a gólya pattogó hangot ad Az ógl tete-
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jjén kelepét a gólja (Gu); 2. zsörtölődve 
beszéi Egiész álló nap kelepei ez az asszom, 
be nem ál! a szája (J)

kelés keléjs, keljés, kelís, teljés [-t, -ek, 
-e] fn !. az a cselekvés, hogy vki, vmi fel
kel Ezek a fijatalok nem szeretik a koraii 
keljést (Во); 2. gennyes duzzanat Az útilapu 
lehúzza a teljést (Fp)

keleszt keleszt [-ek, -6, -ett] ts ige okoz
za, hogy vmi keljen Nem jóu  vő itt az Jélesz- 
töü, nem kelesziette a tjésztát (Csp)

kelet1 kelet f-etl ín égtáj Naty felles jöt 
keletfelőüll (Ah)

kelet2 kelet [-je ~ -i] fii kelendőség Nincs 
most a malacnak kelettye (Tk)

keleti keleti [-bb] mn !. kelet felőli Kele
ti széjlfúj (Ah); 2. az ország keleti részéből 
való Keleti nő üt vett ë (V)

keletien keletien [-ül, -ebb] mn nincs 
megkeive Keletien tjésztábú nem lehet fán
kot sütni (K)

kelevényes kelevéjnyes, kelevínyes, kele- 
vjényes [-en, -ebb] mn gennyes pattanások
kal telt Csúnya kelevjényes arca vóut (Th) 

kel-fekszik kel-fekszik, kőül-fekszik [-ök- 
-ek, -ősz—e, kött-fekütt] tn ige vki mindig 
ugyanannak a személynek a társaságában 
van Eggyütt kőül-fekszik vele (Tk)

kelkáposzta kelkáposzta, kelkáposzta 
[~’t, ~’k, ~ja] fh rücskös levelű káposzta; 
Brassica oleracea var. sabauta Mifeléjnk 
nem nagyon termelik a kelkáposztát (Be) 

kell kell, kel, ke, kel, kén [-ek, -esz — é, 
-ett] tn ige Î. szükség van rá Kë az essőü a 
dohánra (Ts); 2. kívánja Má az ennivalón 
se ke neki (H)

kellemetlen kellemetlen [-ül, -ebb] mn
zavaró Roszkőr kapta a kellemetlen hírt (Ko) 

kellemetlenkedik kellemetlenkedik [-ek, 
-ë ~ -sz, -ett] tn ige zavar Nem kellemetlen
kedett it sokkájig (Th)

kellemetlenség kellemetlenség, kellemet- 
lensjég, kellemetlensíg [-et, -ek, -e] ín zűr
zavar naty kellemetlenséget csinál kosztök (Be) 

kellet kellet ts ige kacérkodik Társaság
ba mindjék kelleti magát (V)

kelletlenül kelletlen [-ül, -ebb] mn 1.

nem kapós Kelletlen portjéka ez a jány (Ti); 
2. kényszeredett, lusta Ojan kelletlen a 
mozgása, hogy rósz njézni (Mes)

kelletlenül kelletlenül hsz nem szívesen 
Ha ijen kelletlenül vállalod, akkor inkát ne 
is csinád (Ko)

kellős közepe kellős közepe, kellöjjs kö
zepi [-t, -e] fh vminek a legközepe, köz
pontja A falu kellőps közepin laknak (Tú) 

kelme' 1. őkeime
kelme2 kelme, kelme [~’t, -  k. - je ]  fn 

anyag, textília, méteráru Ebbül a këlmébü 
ünneplőü ruhát váratok (Ko)

kelt' kelt, kőüt [-lek, -sz, -ött] ts ige 1. al
vásból fölébreszt Kőüccsój ß  reggé három 
ójjrakkö (V); 2. baromfi tojásból kibújik Hu- 
szonety tojázsbú csak tisz csirkejjm kő üt (Nf) 

keit2 kőtt mn-i ign élesztővel bedagasz
tott Ugy ennéjk má ety kis kő üt tjésztát! (Но) 

keltez keltez [-ek, -ë, -ett] ts ige időpon
tot feltüntet Keltezd a levelet, tuggyam mi
kár írtad! (Bk)

keltezés keltezés, keltezjés, kel tézis [-t, 
-ek, -e] fh időpontot feltüntető adat írjátok 
a keltezést a füzedbe! (Tű)

kém kém, kéjin [-ek, -et, -je] fh 1. felde
rítő Háborús időjjgbe sok a kéjm (Té); 2. 
(tréf) mindennek a végére járó, mindent 
tisztázni szerető személy Az éjn asszonyom 
is jóp  kéjm (V)

kemence kemence [—’t, ~’k, ~je] fh 1. 
téglából az udvarra rakott zárt tűzhely A mi 
këmëncéjngbe hat kenyeret lëhet sütni (S);
2. téglagyárakban a tégla szárítására, égeté
sére való nagy hőfokú berendezés A kemen- 
céjknéj kétszáz rubelt is mekkerestek (Díj;
3. amennyi egy kemencébe egyszerre bele
fér Az ünnepre kéjt kemence kalácsot sütöt
tem (Nb)

kemencelyuk kemencéjük [-at, -ak, -a] 
fh kis kerek föstkivezető nyílás a kemence 
tetején Amikor bevessük a kenyeret, a ke- 
meneejukat be ke tömni (Be)

kemeneeszáj kemeceszáj [-at, -a] fh a 
kemence négyszögletű nyílása, ezen rakják 
be a kenyeret Nehcjz bevetni a kenyeret ijen 
csep kemenceszájon (Be)
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kémény kénné ту, kjémjény’, kímíny [-t, 
-ek. -e] fii füstöt kivezető építmény a ház 
tetején Nem el jég jóp  szelei a kjémjény (111) 
[] Esz felírjuk a kjémjémbe ’megjegyezzük’ 
(Tű)

kemény keméjny, kemjény, keminy [-en, 
-ebb] mn 1. szilárd Észt a kemjém fát alig 
bírom vágni (Th); 2. határozott, szigorú, 
erélyes Keminy ember vóut az öreg (Ni); 3. 
hideg, fagyos Ke min léj vóut azon az éjven (G) 

keniényedés keméjnyedéjs, kemjénye- 
djés, keminyedís [-t, -ek, -e] fii megkemé
nyedett rész Ety naty kemjényedjés van a te
nyeremen a sok kapállástú (К)

keményedik keményedik, kemjényedik, 
kemínyedik [-ett] tn ige S. keménnyé válik 
Má kemínyedik a glazur (Sza); 2. hidegre 
fordul az idő Má kemjényedett a téjl ten- 
naptú (Fra)

keményfa kemény fa , kemjónyfa, keminy- 
fa  [~’t, ~’k, ~ja] fh tömör anyagú fa, pl. 
bükk, dió stb. Valami kemjémfábú kém but- 
rot csinátatni (Ti)

keményít keményít, kemjényit, kemínyít 
[-ek, -é — -sz, -ett] ts ige ruhaneműt lisztből 
V. burgonyából készült keményítős oldatá
ban áztat A függönyököt mindjók kemjényi- 
tem Ge)

keményített keményített, kemjényitett, 
kemínyitett mn-i ign olyan ruhanemű, amit 
kikeményítettek Nagyon szeretem a kemjé
nyitett ágyneműt (Gu)

keményítő keményítő, kemjényitőü, ke- 
mínyítőü [-t, -k, -je] fn lisztből v. Burgo
nyából készült folyadék a ruhanemű kemé- 
nyítésére Úgy öt-hat liter kemjényitőü! 
szoktam fő  űzni (V)

kéménylyuk kéményjuk. kjémjényjuk, ki
rn íny / tik [-at, -a] fii kémény kivezető nyílása 
Má ki kéjin pucöni a kim injukat (S)

keménymag keménymag, kemjémmag, 
kemímmag [-ot, -ja] fii apró olajos magvú 
fűszernövény; Carum carvi Kemjémmaggü 
húsokat szoktunk ízesíteni (Csp)

keménység keménység, kemjénysjég, ke- 
minysíg [-et, -e] fii szigor Méjg az apja ke
nném Ege se tgártotta vissza a rosztú (Vr)

kéményseprő kéményseprő, kjémjény- 
seprüs, kímíny seprő ü, kímínysepriis [~t. -k, 
-je] fn kémények tisztításával foglalkozó 
személy Ma rjégen nem vóut a kjemjcny- 
seprüs, oszt azjér füstöl úgy a fiitő ü(V) 

kémia kémia, kéjmija [ 't, ~’ja] fh vegy
tan A fijam a kéjmiját szereti legjobban az 
iskolába (T)

kémikus kémikus, kéjmikus [-t, -ok. -a] 
fh kémia szakos diák, ill. ilyen egyetemi 
végzettségű személy Kéjmikus szeretne len
ni ez a púja (Bó)

kémlel kémlel, kémlel f-ek, -ész -  -sz, -ét 
~ -t] ts és tn ige fürkészve néz Mit kéjmlész 
ojan nagyon? (N'g)

ken ken [-ek. -5 — sz, -t] ts ige 1. lá- 
gyabb anyagokat rak vmire úgy, hogy ta
padjon Kennyéj ety kizs zsírt a kenyeremre! 
(Ksz); 2. vmit vmihez töröl A nadrágjába 
kente a fesijékes kézit (Gu); 3. masszíroz 
Kennyed má ety kicsit a hátam (Ah); 4. vki 
vkit oda vág Úgy a főúthoz kenlek, hogy elá- 
júsz  (Rí); 5. vkire hárít U verte meg, ősz 
rám kente (Но); 6. csúszópénzt ad Kennyed 
ety kicsit, ősz fog menni az ügyed (Sí) 

kén kén, kéjt [-t, -nye] fii sárga színű 
nem fémes vegyi elem Szüret elő pl kéjnne 
szoktuk ki pucöni a hordóut (KJ)

kencefice kencefice [—’t, ~’k, -je] fii arc
krém Mindenféjlle kenceficék megesz ma
gának (Or)

kenceficéi kenceficéi, kenceficék, [-ek. -sz, 
-t] ts ige arckrémmel, púderrel keni magát 
Ne kenceficéjd má annyit magúd (Or)

kender kender, kender [-t. -je] fii magas
ra növő rostnövény; Cannabis sativar Má 
nem vetnek kendért (Tk)

kenderázta tás kende rásztatás [-t. -a] fh 
a kévébe kötött kender puhííása, tisztítása a 
folyóban A kenderásztatást a kanális vízibe 
szoktuk csínáni (Gy)

kenderbukó kend érbukó и [-t, -jaj fii 
kenderboglya A kjévéjket kendérbukóugba 
raktuk (Tk)

kendermagos kendermagos, kenderma
gos mn fehér cirkákka! tarkázott fekete v. 
sötétszürke tollú tyúk A kendermagos tyú
kot mekkagyom kotlának (Tá)
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kendertörés kendertörés, kendórtörjés, 
kendértörís [-t, -e] fh az áztatás után meg- 
szár írott kender szárának összezúzása Ken- 
dcrt őrléskor fánkot szoktunk sütni (Gy) 

kendő kendő, kendőü [-t, -k, -je] fii i. 
négy- V. háromszögű textildarab Fekete 
kendőül köt a fejire (Ng); 2. törlőruha Ojan 
kis kockás kendőüköt Szilviink (Gy); 3. töröl
köző A frotir kendőÜjó) и szedi a vizet (Kf) 

kendőz kendőz, kendőit [-ök, -ö ~ -öl, -ött] 
ts és tn ige leplez Csak kendoÿs:zte a dóggot (Tú) 

kénes kénes, kéjnes [-en, -ebb] mn kén 
ízű bor Ojcm rósz kéjnezs bora van (Ke) 

kenet kenet [-et, -ek, -e] fn súlyos beteg
nek szentelt olajjal való megkenése Má az 
utósó ke ne let is ßvette  (M)

kenetes kenetes [-en, -ebb] mn ájtatos Ne 
beszjéj má ojan kenetesen! (H)

kénez kénez, kéjnez [-ek, -5 ~ -el, -ett] ts 
ige vmit kénnel ken Kéjnezem a hordóik, 
hog> ne kapjon gombát (S)

kengyelvas kenygyelvas [-at, -ak, -a ~ -sa] 
fh a nyereghez kapcsolt fém lábtartó A keny- 
gyelvassá njéha-njéha óudaiba szorította a 
lovat (J)

kenőcs kenőQcs [-öt, -ök, -e] fii 1. pép
szerű gyógyszer A patikáiba kaptam ety ke- 
nőöcsöt, oszt attú émút a seb (1); 2. pépes 
piperecikk Valami jó u  kenőjccse lehet, 
hogy jen  szjép az arca (Ti); 3. zsíros pépes 
anyag, a kocsikereket kenik vele, hogy ne 
nyikorogjon Ez a fekete kenőücs nehezem 
megy le a kéjzrü (Kf)

kenőmájas kenőmájas, kenőümájas, ke
nő ümájj as [-t, -a] fii sertésmájból készült 
hurka Most valahogy lágyra sikerűt ez a ke
nő ümájj as (Sza)

kénye-kedve kénye-kedve, kjénye-kedve, 
kínye-keclve fh (szragos) tetszés szerint Asz 
iszi kínye-kedve szerint bánhat az embërvë (S) 

kényelem kényelem, kjényelem, kímélem 
[-[met -  -et, -e] fit jólét Naty kényelmet ad 
annak a pújának (S)

kenyér kenyér, kém fír, ke nyír [-et ~ -t, -ek, 
-e ~ -je] fii i. gabonalisztből dagasztott, ke- 
Iesztett emberi táplálék Rfégen njéty kenye
ret sütöttünk ety hfétre a kemencéjbe (Tk); 
2. a megélhetést biztosító anyagiak Az ap

juk keresi a kenyeret a családnak (Csp); 3. 
vmi vkinek nem szokása Nem kenyerem a 
hazukság (Te); 4. mesterség Ha befejezi az 
iskolát, kenyír lëssz a kezibe (S) [] Ojan, 
mint ety darap kenyír ’szelíd, jólelkű em
ber’ (Bt); Kertyírre lehet kenni ’jó természe
te van, szelíd’ (Tg)

kenyérbé! kenyéjrbél, kenyjérbéjj, ke- 
nyírbéjj [-et, -ek, -e] fii a kenyér belső puha 
része A fris kenyjérbelet lejbe apríccsuk (Fp j 

kenyérhéj kenyéjrhójj, kenyjérháj, ke- 
nyírhaj [-at, -ak, -a] fn a kenyér külső, ke
mény része A kenyérjháj ropogóuson jóu  (Ah) 

kenyérkereső kertyéfrkereső, kenyjérke- 
resőji, kenyírkeresőü [-t, -k, -je] fh az, aki
nek van a megélhetést biztosító állása Má 
három kertyirkeresôÿ van a családba (Np) 

kenyérliszt kenyéjjrliszt, kenyjérliszt, ke- 
nyírliszt [-et, -je] fh durvább, másodosztá
lyú búza- V. rozsliszt A kemjérlisztet eső- 
liszté vegyítem, oszt uty sütök kenyerei (Mu) 

kenyérpusztító kenyérpusztitó, kenyír- 
pusztítójj, kenyjérpusziitóu [-1, -k, -ja] fii in
gyenélő, dologtalan ember Mék sose vójJt 
egy rendes állása annak a kenyjépusztit ón
nak (K)

kenyérruha kenyérruha. kenyjérruha 
kenyírruha [~’t  ~’k, ~ja] fh kenyérsütés
kor a szakítókosárba tett vászonkendő Ti
zenként kenyjérruhát kaptam staférungba az 
anyámtú (Во)

kenyértészta ketyériészta, kenyjértjész- 
ta, kenyírtíszla [~’t, ~’k, — ja] fh vízzel da
gasztott tészta, amelyből a kenyerei sütik A 
kenyírtísztát jóujukacsosra ke kidagasztani
(S)

kényes kényes, kjényes, kényes [-en, -ebb] 
mn i. túlérzékeny Ojan kjényes ez a kisján, 
hogy midenjér sír (Fp); 2. büszke, rátarti 
Nem tudom, mire ojan kjényes (Vr); 3. kel
lemetlen Nagyon kjényezs dolog vóut az az 
iig: abba az időbe, higgye ë nekem (V) 

kényeskedik kényeskedik, kjényeskedik, 
kényeskedik [-ek, -5 ~ -sz, -ett] tn ige t. 
finnyáskodik Ne kjényeskegy má annyira, 
mér njézni se bírom (Or), 2. érzékenykedik 
Ha éváHatad, akkor csinád, ne kjínyes- 
keggy! (Во)
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kényesség kéjnyesséjg, kjényessjég, kt- 
nyessíg j -et, -e] rh finnyaskodó magatartás 
!í kjényessjéggë semmire se foksz menni (Tk) 

kényeztet képyesztet, kjényesztet, kí- 
nyesztet (-ek, -é ~ -sz., -ett] ts ige 1. dédel
get Ne klényesztezsd aszi a köjköt, mer nem 
foksz vele bírni (Vr); 2. túlzottan kímél Kjé- 
nyésztét!e a jányát, ősz mos semmit se tucs 
csináni (V)

kényszer kényszer, kjénszer, kinyszer [-t, 
-ek, -ej fn 1. erőszak A kjénszer nagy’ úr 
(Mu); 2. külső ráhatás Csak kínyszerbű csi
náló meg, nem magátú (S)

kényszeredett kéjny szeredet/, kjénszere- 
dett, kényszeredett [-en, -ebb] mn i. kierő
szakolt, erőltetett Nagyon kjénszeredett kö
szöntés vóyt a (Ah); 2. fejletlen Ojan kény
szeredett ez a malac (V)

kényszeredik kényszeredik, kényszere
dik, kényszeredik, kínszerődik [-ek, - i  ~ -sz, 
-ett] tn ige í. vmire kényszerül Kínszöredett 
ejönni, ha akart, ha nem (S); 2. nem fejlő
dik Csak kényszeredik ez a tjészta, nem 
köpi sehova (Tk)

kényszerít kéjnyszerit, kényszerít, kén
szerit, kínyszerít [-ek, -ë — sz, -ett] ts ige 
erőszakkal késztet vkit vniire Má pici korá
iéi kétszínűségre kjénszeritetljék (J)

kényszerűség kéjnyszeriiséjg, kjénysze- 
riisjég, kínyszeriisíg [-et, -] fn kényszerhely
zet Kínysserüsígbül nem kel a szivessíg (Sz) 

kénytelen kéjnytelen. kjántelen, kényte
len mn feltétlenül meg keil tennie Kjénielen 
vóptam magam gazdákod ni (Ni)

kénytelen-keik tien kéjnytelen-kelletlen, 
kjéntelen-kelletlen, kénytelen-kelletlen hsz 
kényszerűségből Kjéntelen-kelletlen é kelle
tét menni nállok (Np)

kép kép, kjép, kíp [-et, -ek. -ej fn 1. fény
kép Megyek kjépei csinátatni az útlevélre 
(Во); 2. vminek ábrázolt mása Telirakta 
mindenféléié kjéppekkê a falat (RÍ); 3. a 
képernyőn megjelenő fényjelenség Ugrált a 
kíp a teievizijóuha (E); 4. arc Ojan kerek 
képű ember (Asz); j] Mindem piszokság a 
kjépibe féjr (B); Kjépen vág 'arcul üt’; 5. 
vminek az alakjában Bjéka kjépibe rajzöta 
le a tanítóit! (Bú)
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kepe ke/te [~’t. ~’k, - je] fh kévékbe kö
tött gabonából rakott kereszt Kepéjgbe hör- 
ták a búzát (Th)

képes1 képes, kjépes, kípes [-en, -ebb] mn 
képeket tartalmazó Ety szjép kjépes könyvet 
kaptá tiillem (K.i)

képes" képes, kjéppes, kípes, kippes mn kite
lik tőle Altét fini ké, mer mindenre kippes (S) 

képest kéjpest, képpest, kípest, kippest, 
képpest nu vkihez, vmihez viszonyítva 
Ahosz kjéppest, hogy’ mennyid dolgozott ve
le, nem sok szarnáucája tá-mett (Be)

képez képez, kjépez, kípez [-ek, -é ~ -el, 
-ett] ts ige vmilyen foglalkozásra, szakmára 
felkészít SzöfflöQsön képeznek felcsereket (Vr) 

-képp(en) -kéjpp(en), -kjépp(en), -kép
pé n. -kippfen) hat rag 1. vm ilyen módon 
Ojankjéppen gondolám é. ahogy ü (Gy), 2. 
vmi gyanánt Hozományképpen pluszt al
tunk a jánnyö (Kb)

képtelen képtelen, képtelen, képtelen [-ül, 
-ebb] mn Î. vmire nem képes Kjéptelen meg
érteni mijjjér nem engem hifi ë (rí); 2, hihe
tetlen Kjépteientű képteleneb dongókká jön  
nekem elő (Во)

képviselő képviselő, kjépviselőü, kípvi- 
selőü, képviselő [-t, -k, -je] fh vkit, vmit 
vhol képviselő személy A választásokra 
magát ajánlotta kjépviselőüneк ( Pf)

képviselőfánk képviselőfánk, kjépvÍve
lő 0án  к [-ot, -ok, -ja] ín krémmel töltött 
fánk alakú sütemény Mos nagy divat a falu
ba a képviselőfánk sütjése (Mes)

képzel kéjhzel. kébzel. kjéhzel, kíbzei [-ek, 
-esz ~ -sz, -ét -t] ts ige í. vkit, vmit vrni- 
lyennek hisz Ne kjébzëd má asz, hogy út 
akármit csináhacc! (Or); 2. vmit vhogy ter
vez Utv kjéhzelem, hogy ide kiskertet fogok 
csináni (Bú)

képzeleg kéjbzeleg, kébzeleg, kjébzeleg, 
kíbzeleg [-Igék, -sz ~ -Ige. -letett] tn Ige fantá
ziái Nem úgy van a, te csak kjébzeleksz (Cse) 

képzelet kéjbzelet, kjébzelet, kíbzelet [-et, 
-e] fit gndoiatvilág éjen szjép csak a kjébze- 
ledbe van (Bsz)

képzős kéjbzős, kjébzős. Jdbzős [-t. -ők, 
-e] fn tanítóképző diákja A kjébzösök Mun
kácson tanéinak, az egyetemisták meg i ing
varon (Bsz)
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kér kér, kj'ér, kír [-ek, -sz, -t] ts ige I. 
vmit szeretne megkapni Kjérek ety kila 
amát (Gu); 2. árut vmennyire tart Mennyit 
kír a téjfeljér? (Fp); 3. udvariasan felszólít 
Kjérek magátú ety szivessléget (Csp); 4. fel
kér Kírtík. hogy vállajja el az igazgatósá
god, de ü nem akart fönökösködni (Pk) 

kerámia kerámija [~’t. ~’k, ~’ja] ín 
agyagból égetett dísz- v. használati tárgy Kerá
mija cséjszójket vettem a születísmpjára (S) 

kérd kérd, kéjrd [-ek, -ë ~ -el, -ett] ts ige 
kérdez Ha kéjrdenek, feíéj! (Nb)

kérdés kéjrdés, kéjrdjés, kérd is j-t, -ek, -e] 
fn i. feleletet váró mondat Vő ma hozzád 
ety kéjrdjésem (Fr); 2. bizonytalan Az méjk 
kéjrdjés, hogy mi lez belőüliök (Hl); 3. elin
tézésre váró ügyek Hány kéjrdéjs lessz a 
mai gyülléjsen (Tű) 

kérdez 1. kérd
kérdezősködik kéjrdezőüsködik f-ök, - ö 

— öi — sz, -öttl tn ige tudakozódik Annyit
kéjrdezőüsködik ez a púja, hogy’ az ember
nek belefájdul a feje (Ts)

kéreg kéjreg, kjéreg, kíreg [-rget, -rgek, 
-rge] fn 1. fás növény külső burka Jó и szá
rász kjéreggë raktam tüzet (Gy); 2. a lábbeli 
sarkát borító puha bőr Égisz éjártam a ci- 
pőükirgií (Si)

kéregéi kéjreget, kjéreget, kíreget [-ek, -e 
-  -sz, -ett] ts ige I. több helyről kér vmit A 
lakadalomru a szomszjédoktú kjére génünk 
edjényeket (Ah); 2. koldul Máma má nem 
nagyon kje re get ne к (Mi)

kéregető kéjregető, kjéregetőü, kírege- 
tőii f-t, -k, -je] fn koldus Ejm má rjé gén lát
tam kjéregetôÿt (Tk)

kéregpapír kérekpapír, kjérekpappir, kí- 
rekpappir [-t, -ok, -ja] fit vastag papír Kjé
re kpappirt tett a pokróucra, hogy ne sáro- 
zóggyom be (Ti)

kerek kerek [-en, -ebb] inn 1. kör alakú
Naty kerek kenyereket sütött a kemencéjbe 
(Kg); 2. egész Kerek ezer pengőQt gi’űtöt- 
tiink össze (1); 3. teljes őszinteséggel Meg- 
monta a üzemibe kereken (Tk)

kerék kerék, kerek [-et, -ek, -ej ín !. ten
gelyen forgó alkatrész, amelyen vmilyen 
tárgy gördül Kéjt kereke van a brkskának 
(Tk); 2. állandósult szókapcsolatokban, fél

eszű Ety kerekké tub van neki (Té); [] Hiján- 
dzikely kereke ’nem teljesen normális’ (Uh) 

kerékagy kerékagy, kerjékagy. keríkagy, 
kerekagy [-at, -a] fii a kerék középső része, 
amelyben összefutnak a küllők Ki ke má 
pucörti ászt a kerekagyat (Vr)

kerekedik1 kerekedik [-ett] tn ige í. ke
rekké válik A tjészta szjépen kerekedik nyú
lás közbe (Fi); 2. egésszé válik Szjép kis 
történet kerekeded belő0 le (Rí)

kerekedik" kerekedik [-ek, -ë - -el -  -sz 
-ett] tn ige 1. keletkezik Nagy vihar kereke
dett ecs csep jelhöubü (Ge); 2. perdül Tánc
ra kerekedik ety-kettoüre (R); 3. fölénybe 
kerül Azon vettük éjszre. hogy; má feléjük 
kerekedett (Sze)

kerekes kerekes [-en] mn kerékkel mű
ködő Szjép kis kerekes kutat csinátatott az 
udvarára (Fo)

kerekesguzsaiy kerekezsguzsaj, kere- 
kezsguzsqj, kerekezsguzsaj [-t - -at, -ok, -a] 
fii kerékkel működő guzsaly Nagyon szjé
pen tuttunk fonni kerekezsguzsaj on (Но) 

kerékgyártó keréggyártó, keréjggyár- 
tóu, kereggyártó [-t, -k. -ja] fn bognár Mos 
má inkáp csak hordóukot csinálnak a ke- 
réjggyártóuk, má alig vám belőüliök (Fp) 

kerekít kerekít, kerekjét [-ek, -ë • -sz, 
-etí j ts ige I. kerek alakúra formál A lángost 
ojanra kerekiccsük, amijén a vetőülapóit 
(Tk); 2, összeget kipótol inkáp kerekjétenéj 
a pjénzid, de csak Sfele szedegeti (Fp) 

kerékkötő keréjkkötő, kerjékkötőü j-t, -k, 
-je] fn Î. szíj, amivel a kocsi kerekét meg
kötik, hogy lejtős úton lassabban forogjon 
Ügyesen tét fe a kerekkötoß (Br); 2. vmit 
hátráltató dolog, személy Sok kerjékkötőQje 
vó0. az ügyinek (Gy)

keréknyom keréknyom, kerjéknyom, ke
réknyom [-ot, -ok, -a] fh kerekeken gördülő 
eszköz, jármű nyoma a tokion It van a taji- 
ga keréknyoma, ere hörták ë a péjvát (V) 

kerékvágás kerékvágás, kerékvágás, ke- 
ríkvágás, kerekvágás [-t. -ok, -a] fh 1. mély 
kerékny om A kerjékvágás méjk teli ram víz
zé a nagy CSŐ0Ü (F); 2. vminek a megszo
kott rendje Nem változol semmi, minden 
megy a rigi keríkvágázsba (S)



kérelmez kérelmez, kjére mez, türelmei [-ek, 
-ë — eí, -ett] ts ige kérvényez Kjérëmezd, 
ősz hátha mekkapod ászt a telket (Nf)

k eren g  kereng, kering [-ek, -sz ~ -ë ~ 
-el, -ett] tn ige kering Csak uty kerenktek a 
háború idejin a repüllőük este héjt utam, mi 
meg a hegyóudálba bújtunk ë (Be)

keres keres [-ek, -ë — el, -ett] ts ige 1. 
vmit, vkil meg akar találni Hun keressem 
ászt a büdös kajkot? (Ng); 2. megélhetés, 
szórakozás, állás után néz Keres magának 
valami rendes munkát (T); 3. a megélhetést 
biztosítja Ki keresi a kenyeret a családba? 
(Té); 4. igyekszik megoldást találni vmire 
Kiutat keres a nehéjz héjzedbű (Ki); 5. ér
deklődik, miért van vki, vmi vhol Mit ke
restej abba a házba? (Ksz); 6. vásárlás cél
jából jár vmi után Egy jó)и tinóul keres 
(Ke); 7. haszonhoz jut Annyit keres ety! pu
lóveren, ha elagg\’a, amennyibe kertit (Sze) 

kérés kérés, kjérjés, kirís [-t, -ek, -e] fn 
i. az a cselekvés, hogy vki vmit vkitől kér 
Ha nincs, hägas, nem szeretem a kjérjése- 
ket! (Fr); 2. kívánság Csak ety kjérjése vóut 
hozzá (Ah)

kereset kereset [-et. -ek, -e] fn 1. fizetés 
Mos m áján a kolhozisták keresete (Bk); 2. 
munka, foglalkozás Ideje lenne má valami 
kereset után njézni (Or); 3. keresni való Ide 
ne gyere, il nincs semmi kereseted! (Z) 

keresetlen keresetlen [-ül, -ebb] mn i. 
nem speciálisan kiválasztott Amojan kere
setlen nyárs e, nem nagyon jó jy ( Rf); 2. ter
mészetes Teccet mér keresetlen vóut a visel- 
kedjése (Bat)

keresett keresett mn-i ign kelendő így 
nyáron a koárfijo/ nagyon kereset cikk a pi- 
jacon  (Be)

kereskedelem kereskedelem [-Intet, -e] 
fn áruk adásvételével foglalkozó szervek 
összessége Má rjégen a kereskedelembe
dújjgozik (KO

kereskedik kereskedik [-ek, -ë -  -sz, -ett] 
tn ige 1. adásvétellel foglalkozik Minden- 
féjlle áruvá kereskedik (Th); 2. feketézik 
Fűszerekké kereskedik, ahbul jél (Bk); 3. 
haszonhoz jut Az éjn bűrömőn ne kereskegy- 
gyen s éjn ki (Bcs)

kereskedő 1. boltos
keresnivaló keresnivaló, keresnivalón [-t, 

-ja] fit vkinek, vminek az ottléte Mi keresni
valóba az oltárnak a púja kezibe? (G) 

kereső kereső, keresői} [-t, -k, -je] fit a 
dolgozó családtag Három keresőd vám má 
nállatok (F)

kereszt kereszt [-et, -ek, -je] fn t. a ke
reszténység jelképe A katóuhkus templo
mon kereszt van (Tű): 2. a kereszt formálá
sa kézmozdulatokkal Fesz hánrrya a keresz
tet magára, ősz méjgis rosszacs csinál más
nak (Tr); 3. feszület A temetőn koszt, a ke
reszt előQtt tanákosztak össze (Tk); 4, kévé
ből kereszt alakúra rakott csomó Rjégen 
előiiször kerezhe raktuk a búzát a mezöpn 
(Bs); 5. teher Egjész jéleiembe hörtam a ke
resztet (Bá); 6. keresztanya, keresztapa 
Csak kérésznek híjjá a kereszszülőüköt (Tg) 

keresztanya keresztanya [~'t, ~ ’k, ~’ja] 
fn az a nőrokon v. barátnő, aki a csecsemőt 
a keresztvíz alá tartja a templomban A kereszt
anya szíp kdenygyéjt vesz a babának (E) 

keresztapa keresztapa [~’t, ~’k, -apja] in 
a keresztanyát a keresztelőre elkísérő férfi 
Az csőd pújához a báttyát híjta keresztapá
nak (Vr)

keresztbe kerez/be, köreibe hsz átlós 
irányba Köreibe rakja a lábát (Bú)

keresztel keresztel, keresetei [-ek, -sz ~ -ész, 
-t ~ -ét] ts ige egyházi szertartással kereszt- 
ségben részesít Vasárnap kér észtét ük a k is 
babát ( Bú)

keresztelő keresztelő, keresztelőd j-t, -k, 
-je] fit keresztelési lakoma Csak a testvére
ket híjtuk mega keresztëlôÿre (Ff)

keresztfa keresztfa, kereszfa { ’t, ~’k, 
—’ja] in a méhkason keresztül szúrt pálca, 
amely a lépet tanja Mek kéjn ujjjétani a 
kazsba a kereszfát (Bd)

keresztfiú keresztfiju, kereszfiju [-f -k, -ja] 
ín az a fiú, akinek vki keresztapja ül. -anyja 
A kereszfiját nem hagyná séjnkjjér (Csp) 

keresztgerenda kerezgerenda [~’t  ~‘k. 
—ja] fh a házfedelet tartó kereszt alakú ge
renda A kerezgerendákot toárcsa a mester- 
gerenda (Cse)

keresztkérdés keresztkérdés, kereszkéir-
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djés, kereszkéjrdís [-t, -ek, -e] fn váratlan 
kérdés az igazság kiderítésére A bíróságon 
kereszkéjrdjéseket attak fii (Ba)

keresztlány kereszlány, kereszjány [-t, - 
ok, -a] fii az a lány, akinek vki a keresztap
ja, ill. -anyja Méjg a kereszjányomnak kéjm 
valami qjándjékot venni (F)

keresztlevél kereszlevél, kereszlevéj, ke
resztével [-levelet ~ -t, -levelek, -levele] fn 
születési bizonyítvány A pászpörtot a ké
résziévél után írják ki (Ksz)

keresztnév keresznév, keresznéjy [-et, -ek, 
-e] fii utónév A keresznevin szóullitotta meg 
(Si)

keresztöltés keresztöltés, keresztőfitjés, 
keresztéifitís [-t, -ek, -e] fii kereszt alakú 
varrás a kézimunkán Keresztéifitjéssë voár- 
tam ki ety szjéb diszpárnát (Bd)

keresztszülő kreszsziilő, kereszszülőfi [-t, 
-k, -je] fn keresztanya és -apa A kereszszü- 
léifik ëkôgtosztek a falubú (Bf)

keresztül keresztül [-at, -ak, -ja] fn vmi- 
iyen útvonalat keresztező út A keresztutná 
várta mega buszt (Tá)

keresztül keresztül, keresztüli nu, ik I. 
nu I. át Keresztül ne menny az óutóg előült 
az uccánl (Mi); 2. vki, vmi által A szom- 
széjdon keresztül jutott ë hozzám a hír 
(Bsz); II. ik vminek az elejétől a végéig 
Mindent jóy  keresztülgondöt (Tá)

keresztülhúz keresztülhúz, keresztülhúz 
[-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige 1. áthúz Keresztül
húzza a kötelet a szekérén, hogy összefogja 
az óudMrudakot (T); 2. meghiúsít Minden 
számitásomot keresztülhuszta (Ts)

keresztül-kasul kereszliil-kasul, keresz- 
tül-kasidl hsz összevissza Keresztül-kasul 
bejárta a kertet (He)

keresztülvág keresztülvág [-ok, -sz ~ -öl, 
-ott] ts és tn ige 1. vmit átvág Az ünnepsjók
kor az elnök Keresztülvákta a szallagot 
(Ki): 2. kerülő nélkül átmegy Keresztiilvak
tunk a mező fin, oszt ety-keltéi fire othom vág
tunk (Fra)

keresztvíz kereszviz, kcrcszvíz [-et, -e] fn 
keresztelésre használt víz Sok púját töariot- 
tam keresztvíz alá (Mu) [] Leszeite rúla a 
keresztvizet ’erősen megszidta' (GS)

kéret kéret, kjéret, kiret [-ek, -ë ~ -sz, -ett] 
ts ige 1. vki által kér vmit Kjérettem a pújá
vá a szomszjedbú ety fej káposztát (Bó); 2. 
szereti, ha sokáig kérik Ejön as, csak kjéreti 
magát (K)

kéretlen kéretlen, kjéretlen, kirellen mn 
hívatlan Kjéretlen vendjégjöt hozzám (Nb) 

kérezkedik kéreszkedik, kjéreszkedik, kí- 
reszkedik [-ek, -ë — sz, -ett] ín ige kéri, 
hogy engedjék vhová Mindjék kjéreszkedik 
az iskulábú (Or)

kerge kerge, kérge [~’n, ~ ’bb] mn 1. 
kergekóros Kéjt kérge báróm van a nyájba 
(Ah); 2. bolondos Amojan kérge jány a (Pk) 

kérges kérges, kjérges, kírges [-en, -ebb] 
mn 1. aminek kérge van Kjérges a féjlci- 
péifim (Но); 2. megkeményedett Л sok ka- 
pállástú kírges a moàrka (S)

kerget kerget, kérget [-ek, -ë — sz, -ett] 
ts ige 1. űz A kutya kergeti a tyukokot (Ah); 
2. felszólít vkit, hogy elmenjen Hova kerge
ted má megjéni ászt a fijut? (Ff)

kergetőzik kergetőzik, kérgetőfizik [-ok, 
-ö ~ -öl, -ött] m ige játékosan kergetik egy
mást, futkároznak Ot kérgetöfiznek a puják 
az udvaron (Nbe) 

kergüi I. megkergü! 
kering kering [-ek, -sz ~ -ë -  -el, -ett] tn 

ige 1. köröket leírva repül A csógkák a ve- 
tjés felet keringnek (Gu); 2. vki hosszabb 
ideig egy helyen jár, forog Égisz nap it ke
ringet, tán kereset valakit (Cs)

keringő keringő, keringő fi [-t, -k, -je] fii 
forogva járt páros tánc Máma má a fijatalok 
nem járják a keringő fit (M)

keringőzik keringő fizik, keringőzik [-ok, 
- ö — öl, -ött] tn ige keringőt táncol Az uram
má mi mjék sokai keringőfisz tünk (Pf)

kerít kerít, kerít [-ek, -ë -  -sz, -ett] ts ige 
1. körülvesz A kertet kerítettük abba az 
idődbe (S); 2. szegélyez Lentrü dohányfőgt 
keríti a kertünkül (Ko): 3. szerez. Keríccséj 
vaty kéjt kiló g  banánt ot' (Si)

kerítés keritjós, kerítés, kerítís [-t, -ek. -e] ín 
az udvart az utcától, a kerttől és a szomszé
doktól elválasztó építmény Máma má mi- 
denki vazsbú csinája a kerítjést (Z)
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kerítő  kerítő, kerítőp [-t, -к, -je] fh az. a 
személy, aki nőt v. férfit rábeszél arra, hogy 
egy bizonyos személlyel házasságot kössön 
A Maris naty kerítőp, hány jánt fjérhez adót 
má (Gy)

kérkedik kérkedik, kjérkedik, hírhedik [-ek, 
-ё — sz, -ett] ts ige dicsekszik Kjérkedik a 
szjép jányávö (Bú)

kérő kéjrő, kjéröü, kirőü[-1. -k, -je] fn Î. 
házassági szándékká! udvarló férfi Annyi 
kjéröüje rópt má, mint éjgen a csillag, oszt 
ety se vette ê (Ge); 2. az a személy, aki vki- 
nek a megbízásából kéri a lányt Níz má ki 
valami jó и jánt magadnak, éjin máj leszek a 
kiródd (S)

kérőzik kérőzik kjéréi izzik, kirőüzik [-ött] 
tn ige állat a telböfogött takarmányt ismét 
megrágja Má kjérzôÿzik a teheti nem les 
semmi haja (Nb)

kert kert, kéri, köri [-et, -ek, -je] fh beke
rített v. mezsgyével elválasztott telek Az 
idéjnjóufajtazőüccsjéget vetettem a kerbe ( Ba) 

kerta jtó  kertajtóp kèrtàjtôp kértoájtóp 
[~t, -k, -ja] fn a kert kerítésén lévő ajtó Zár 
he jón a kértoájtópt, nehoty kárt tegyenek 
valamibe az állatok ( Yíf)

kertalja  kertalja, keriajja, kálajja [~ t] 
fh a kert mögötti hely A kértajjára hörtuk a 
tehenet legéni (Ti)

kertel kertel, kertel [-ek. -ész ~ -sz, -ét 
~ -ett] tn ige kerüli a tém át mellébeszél Ne
kem ne kertéj, monygyad egyenesen, ahogy 
a valóságba vart! (Ksz)

kertel2 kertel, kertel [-ek, -esz ~ -sz. -ét 
~ -eit] tn ige kertészkedéssel foglalkozik 
Kertelünk, jólijázunk, abbú van ety kis p'tndz a 
házba (Kd)

kertész keríéjsz, kértjész, kérdsz [-t, -ek, 
-e] fh kertműveléssel foglalkozó személy 
Ojan kértjész, hogy nálla akkor is terem 
minden, amikor másná semmi (Ge)

kertészkedik kertjészkedik, kertéjszke- 
dik, keniszkedik [-ek. -ê ~ -el, -ett] tn ige 
kertműveléssel foglalkozik Kërtiszkëdik, 
oszt abhújóu ílnek (S)

kerti kerti, kerti, kerti mn kertben, lévő. 
tenyésző A kerti manna az idéjn jó)p termjós 
hozott (K)

kerüi kerül, kerüli, kerüőll [-ök, -üsz ~ 
-sz, -űt ~ -t] ts és tn ige 1. hosszabb úton jut 
vhová Nagyot kerűtem a városon, azér kés
tem (Tű); 2. őrizkedik vkitöl Keríti te az
ojan roz barátokot, azok csak vízre visznek, 
ősz szomjan hoznak vissza (Tk); 3. vhova 
jut Segiccsen rpajtám, nagy boájba kerip- 
lem (Bd>; 4. akad vmi Nem kéfjéni, mindjék 
kerüli ety kis ennivalón a házba (Gy); 5. 
történik Kerüli ügyi is. holy hasznát veszi az 
ember (Pf); ó. őriz A számú uccu keríilli 
(Csf); 7. vhová bemegy Kérij má bejjebb, ê 
ne menny a házunk előtt! (Th); 8. a közelé
be se megy Kenje is c, a mi házunk tájjé- 
kát. ha nem akarja, hogy’ leverjem a dere
kát! (Csp); 9. vmennvit kei! fizetni érte 
Mennyibe kerül! ety tehén? (H)

kerül-fordul kerül-fordul, keríill-fordull 
tn ige ide-oda jár Keriil-forduli, ősz mindent 
előütercmi (He)

kerülget kerülget, kerüget, keriiöget [-ek. 
-é -  -sz, -ett] ts ige I. vmihez közel áll A 
gutta keríigetett, ojan ideges váljam (Ke); 
2. vkit környékez Keriiőgeti a ján, de méjk 
se mér kikezdeni vele (Dr); 3. célozgat t ini
re, de nyíltan nem szól róla Ne kerűgessük a 
dójjgot, itt az ideje, hogy beszjéjitnk rulla 
nyűgödön (D) [] Kerügeli. mini macska a 
jóról! kását 'húzza-haíasztja. nem lát hozzá 
azonnal’ (R)

kerülő kerülő, kerüllöjj, kcritpiöü [-1, -k, 
-je] fn !. csősz Érnem a kolhozba kertiéi!ló li
ne к (Bd); 2. kerülőút Naty kerüllöül tett, 
amíg rneítanáta a házunkat (Té)

kés kés, kéjs j-t - -et, -ek, -e] fn í. nyeles 
vágó szerszám A disin ópöl jós re kièjiesztu к 
a kéjseket (A); 2. vmilyen gép vágó alkatré
sze A huzsdarál/óy kéjse má igen étompih 
(Ts) [j Nyakán a kéjs ’nagy bajban van’ 
(Si); Szereli, mint kecske a kéjst ’ki nem áll
ítatja’ (Gl)

kései kéjseji, kiseji, kjéseji j-bb] mn I, 
késői, későn érő A kjéseji mábú raktam be 
(Th); 2. későn érkező Nem nagyon szeres
sük a kjéseji vendjégeket (Nbe)

kései késel, kéjse! [-ek, -ész - -sz, -ét ~ -t] 
ts ige késsel szurkál A falusi balogba rjégen 
méjk kéjsê te к is (V)
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kesely kesèj, kesëj [-ebb] I. mn sárgás
vörös szín A kesëj lú húzott a legjobban 
(Tk); II. lónév Fok ki a hámbú Keséjt (Tb) 

kesereg kesereg [-rgek, -sz ~ -rge, -rgett] 
tn ige bánkódik Ne keseregj jé  ne annyit, 
nem jé  ri meg! (Pf)

keserít keserít, keserít [-ek, -é ~ -el ~ -sz, 
-ett] ts ige szomorít Ez az embër csak kese
ríti azjéletököt (Но)

kesernyés kesernyés, kesernyéjs [-en, -ebb] 
mn enyhén keserű ízű Ety kicsit kesernyéj- 
sen issza a kávéjt (Sz)

keserű keserű, keserőü, keserüő[-n, -bb]
I. mn kellemetlen, az epéhez hasonló ízű 
Reggelente ojan keserű a szám (Té); 2. kí
nos A keserűtí igasságot séjnki nem szereti 
(Bd); 3. szomorú, keserves Nagyon keserőü 
lett az jélete (V); II. fn keserűpálinka Reg
gelente megisza a maga kis keserűjét (Tr) 

keserű gomba keserít gomba, keserű 
gomba [~'t, ~’k, ~’ja] fn keserű ízű, merev 
húsú gomba A keserű gomba nem fjérgese- 
dik ha mär (Bf)

keserű lapu keserű lapu, keserű lapu [-t, 
-k, -ja] bojtorján A keserű lapu gyógyiccsa 
a sebet (Ki)

keserű só keserű só, keserű só и [-t, -ja] 
fn karlsbadi só A patikábú hozattam eggy 
íívek keserű sóit, mer valahogy rossz a 
gyomrom (Sza)

keserűi 1. megkeserül 
keserűség keserűség, keseríisjég, keserű

sig, keserüősjég, keserjiösjég [-et, -e] fn bá
nat A keserüősjéktüőmá enni se tud (Bd) 

keserves keserves, keserves, keserves [-en, 
-ebb] mn 1. fájdalmas, szomorú Ojan keser
vesen sírt, hogy megesett rajta a szivem 
(Si); 2. nehéz Nagyon keservesen keresik ott 
a kenyeret (Br)

keshedt keshett [-en, -ebb] sovány, beteges, 
nyeszlett fjen keshet Ima akar szántani (F) 

késhegynyi késhegynyi, kéjshegynyi mn 
annyi, amennyi a kés hegyére fér Nincs ety 
kéjshegynyi borsom se (B)

késik késik, kéjsik, kjésik, ki si к [-ek, -ё ~ 
-el, -ett] tn ige 1. nem érkezik idejében Az 
idéjn kjésett a tavasz (M); 2. az óra a pontos

időnél kevesebbet mutat Fisz percet kísik az 
ágra (S); 3. vhol sokáig marad Hun kjésik 
ijen sokkájig? (M)

keskeny keskeny, kesken [-en, -ebb] mn kis 
szélességű, vékony Túl keskeny ez az anyag 
nem lehed helőülle szoknyát vgémii(Ksz) 

késleltet késleltet, kéjsleltet, kjéslëtet, 
kisleëtet [-ek, -é ~ -el -  -sz, -ett] ts ige 
visszatart Ne kislëtess, mer má éjngem vár
nak othon (Bsz)

késő kéjsö, kéjéi ü, kjésőü, kísőii f-n, -bb] 
mn I. a várt idő után történő, érkező Minek 
ijen kisőjm jöttéj? (Ke); 2. vminek időben a 
vége Kjésőü estéjre leltünk kjész a kőpót
lássá (Or)

későbben kéjsőbben, kjésőiibbet, kjé- 
söjibben, kísőübben, kísöbbet hsz majd ké
sőbb Kísőübbet vártuk haza (S) 

későbbet 1. későbben 
késői 1. kései
kész kész, kéjsz, kjész, kísz mn, fh I. mn 

1. elkészült Kjész vagy má a tanulásvá? 
(Dr); 2. konfekció Jobban szeressük a kjész 
ruhát (Ti); 3. valóságos Kísz nagyján led 
belöjjlle (Be); 4. teljesen Kjész bolondocs 
csinát abuo a fijuobup (Bd); 5. vmire haj
landó Kísz vagy’ velem jönni? (H); 6. nem 
lehet ellenvetés Megmontam, kész! (Nbe); II. 
fh meglevő Ezek csak a kjész szeretnéjji (V) 

készakarattal kjészakarattal, kéjszaka- 
rattá, kiszakarattá hsz szándékosan Kísza- 
karattá báj csinált a másiknak (Bf) 

készakarva 1. készakarattal 
keszeg keszeg [-et, -ek, -e] fh, mn I. fh 

szálkás húsú pontyféle hal; Abramis A ke
szegbű inkáp halásziéjt fő  űzünk (Ts); II. mn 
nagyon sovány Az a keszeg ember nem bír 
dobozni (Tú)

készen készen, kéjszen, kjészen, kíszen 
hsz elkészítve Kjészen hatytam az ebjédet (E) 

készenlét készenlét, készenlét, kíszenlít 
[-et. -e] fn cselekvésre kész Nem várhatom 
ütet mindjék kjészenljédbe (Np)

készít készít, kéjszit, kjészit, kiszit [-ek, -e ~ 
-el ~ -sz, -ett] ts ige 1. vmit létrehoz Kjé- 
szics nekünk ety/ függöntáríóyl! (Or); 2. főz 
Kíszitem az ebídet, nem mehetek ë (S); 3.
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vhova tesz Kjészizsd ide az ünneplőp ruhá
mén! (Nb); 4. ajándékról gondoskodik Kjé- 
szilek máj valamit a szülét jé  snapjára (Bó) 

keszkenő keszkenő, keszkenőp f-t, -k. -je] ín 
fej kendő Szjép keszkenőpköt hozattam vele 
Magyarországrú (Tk)

készlet készlet, kéjszlet kjészlet, kíszlet 
[ - e t ,  - e k ,  -e ]  ín  !. t á r g y a k  e g y ü t t e s e  Gyö
nyörű kávéjs kjészletek jöttek a bópdba 
( O f ) ;  2 .  ta r t a l é k  Mjég van ety kis kiszletem 
lizbü ( F)

készpénz készpénz, kjészpjénz, kiszpinz 
[ - t ,  - e ]  fir I. a z o n n a l  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  pénz 
Kjészpjéndzé fizetünk a bóudha (Н о ) ;  2. igaz 
Nem ke mindent kjészpjénznek venni (Uf) 

készségesen késségesen, kjéssjégesen, 
kéjsséjgesen, kíssígesen hsz szívesen Kíssí- 
gesen évállöta a munkát (Ni)

késztet késztet, kéjszlet, kjésztet, kísztet 
[-ek. -5 ~ -el ~ -sz, -ett] ts ige vmire ösztö
kél Ne kjésztess ára, hogy ojat tegyek, amit 
magam is megbánok (Fr); biztat Ne kisz- 
tezsd a púját, nem megyünk sehova, mara
dunk ithun (Ki)

kesztyű kesztyű, kesztyű, kesztyűd [-t, -k, 
-je] fii a kézre felhúzva viselt ruhadarab 
Méjk téjlen se hördot kesztyűtől (Bd)

készül készül, kéjszüli, kjészüll, kísziil f-ök, 
-üsz ~ -sz, -üt -  -t] tn ige 1. gyártásban van 
Éhbe a mühejbe kjé szüli a fesöprjé sz (Tű); 
2. alakulóban van Má napok óyta kjészül az 
esői"f (V), 3. az elmenéshez tartozó tenniva
lókat végzi, öltözködik Addik kjészül, míg 
lekjési a vonatot (Bk); 4. szándékozik Most 
ára kje szusz, hogy visszaadd a séjrtjésl (Th); 5. 
hivatást választ Tán tanítóunak kjészüll ez a 
púja (Во)

készülődik készülődik, kéjszülőjjdik, kjé- 
szülőüdik, kiszülő jeli к [-ők, -sz ~ -ö ~ -öl, -ött] 
tn ige hosszasan készül Addik kjészüllöüdik, 
hogy' nem lehet kivárni (K) [] Kíszülőpdik, 
mint a menyasszony ’hosszan készülődik’ (G!)

készültség készülcség, kjészüccsjég, ki- 
szűcsig í-et, -e] ín készenlét Meddig lehed 
bírni az álandópkísziiccsiget? (Bt)

két két, kéjt tőszn Má kéjt ßnöpt pujátok 
van (Gu)

kétbalkezes kédbalkezes, kéjdbákezes 
mn ügyetlen Semmit nem lehel rábízni, ojan 
kéjdbákezes (Bk)

kételkedik kételkedik, kéjtëkedik, kjérë- 
kedik, kítelkedik [-ek, -é — sz, -ett] tn ige 
nemigen hisz benne Kjétékedek éjn az ű 
nagy júuságába (Bat)

kétell kétell, kéjtell, kiteli [-ek, -ész ~ -sz, 
-ét ~ -t] ts ige kétségbe von Kjétellem. hogy 
máma it lesz (Bk)

kétértelmű kétértelmű, kéjtéjrtelmii [-n, 
-bb] mn kétféleképpen felfogható, gyanús 
Igen kéjtéjrtelmii vaut a viselkedíse (Si) 

kétes kétes, kékes, kjéttes, kites [-en. -ebb] 
mn 1. nem tiszta ügy Kjéttes ügyegbe keve
redett (Bt); 2. bizonytalan Kites asz, hogy 
lessz-í belőplle valami (Si); 3. gyanús alak 
Az (jen kjéttes alakokot pártöta (Be)

kétéves kétéves, kéjtéjyes mn Kéjtéjyezs 
borrá kináta meg (Bk)

kétféle kétféle, kéjtféjle, kéjtjjélle mn két 
különböző minőségű Ла idéjn kéjtjjéile ret
ket vetettek ( Kd)

kétféleképpen kéjtféjlekjéppen, kéjt-féj- 
lekéjppen, kéjtfdekíppen mn (hat-ragos) két 
különböző módon Kéjtféjle kippen beszill, 
ősz nem lehet kimeni belő pile (Csn)

kétfelolrünnen kéjtfelőrünncn, kójtfelőp- 
rünrten, kéjtfelö{Hinnél hsz két oldalról Kéjt- 
felöürünnét jöhet, as se tudom, hiúmét vár
jam (Ff)

kétgarasos kédgarasos, kéjdgarasos mn 
értéktelen Kéjdgarasos holmikot nem ké 
venni (Kv)

kétnyelvű kétnyelvű, kéjtnyelvü mn két 
nyelvet beszélő Kétnyelvű a falu, májnem min
denki beszil ukránul is, meg magyarul is (Vs) 

kéínyüstös kétnyüstös, kéjtnyüsiös mn 
két nyüstte! szőtt vászon Mámmá mán nem 
nagyon szüvünk kétnyüstös vásznat (Gy) 

ketrec ketrec [-et, -ek, -e] ín 1. elkerített 
rekesz az istállóban Hör teli a ketrecei szjé- 
nává! (Tk); 2. elkerített építmény az állatok 
tartására Lökjéj ma ety kis gaszt a ketredz- 
be, had egyen a disznóul (V)

kétrészes kétrészes, kéjtrjészes, kéjtrí- 
szes mn két részből álló Kéjtrjészes mozit 
mutatnak máma a klubba (Ah)
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kétrét kétrét, kefirjét, kéjtrét hsz 1. ket
tőbe tűrve Kéjtrjét hoajtotta a kendő üköt 
(K); 2. mélyen meghajolva Egjész nap kéjt- 
réjd dóygozik (V)

kétség kéccség, kékeséig, kjéccsjég [-et, 
-e] fh Î. elkeseredés Ojan kéjccséjg vet raj
ta eröüt! (H); 2. kételkedik benne Ne vony- 
nya má kjéccsjégbe minden szavamot! (D) 

kétségbeejtő kéccségbeejtő, kjéccsjégbe- 
ëjtoÿ, kíccsígbecjtő mn reménytelen Na
gyon kiéecsjegbeéjtőü ennek a pújának a 
hëjzete (Or)

kétszeres kécceres, kéjcceres mn, fh í. 
mn fokozott mértékű Kéjpceresem megfizet
te neki (Bf); II. fh búza és rozs keveréke 
Mos má nem vetünk kéje ce rest (Pf)

kétszínű kétszínű, kéjtszinü [-n. -bb] mn 
!. két különböző színű Kéitszinüre festet
tem a szobát (I); 2. képmutató A kétszínű 
embertű óvakodni kë (Tát)

kétszínűsködik kéjtsziniisködik [-ök, -ö 
~ -öl ~ -sz, -ött] tn ige alakoskodik Ne kéjt- 
szinüsköggy, ismerünk má (Bk)

ketté ketté, kettéj ik két részre, darabra 
Kelléj akarta törni a tánygyjért (Kf)

kettecskén kettecskén, kettecskéjn hsz 
kettesben A púja ékőjitözött, mos má csak 
kettecskéjn jelünk (Bs)

kettes kettes mn, fii I, mn 1. kettes szám
mal jelölt A kettezs busz jár miféléink (Pf); 
2. két órakor induló, érkező A kettes vonattá 
járunk haza (К); II. fh I. a kettes szám írott 
jele Ojan suta ketteseket írt (Ksz); 2. kettes 
osztályzat Eljég gyakran kapott az iskolába 
kettest (Sza)

kettesével kettesével, kettessévé, kenési
vé hsz kettőt véve egyszerre Kettesivê szelte 
a sütemjént a tálrú (j)

kettő kettő, kettő ü tőszn 1. I + I Kéjt sze
méire számítottunk (Kh); 2. különböző 
Lopni vaty kapni asz kettőti (Ke)

kettős kettős, kettôÿs mn, fh I. mn I. két 
hasonlóból álló Kettöüs ünnepem van, szü
leié js- és névnap (Tú); 2. dupla Kettőzs ba
jom van vele (Bat); II. fh két személy 
együttese Ketöüst táncának (Csp)

kétujjnyi kétujnyi, kéfunnyi mn olyan

széles, mint két egymás melletti ujj Kéjt- 
unnyit hajtőt fel a ruhábú (K)

ketyeg ketyeg [-ett] tn ige óra tik-tak 
hangot ad Megát az ónra, nem ketyeg (Np) 

kettyen kettyen [-t] tn ige kattan Valami 
kettyen a motorba (Tr)

kéve kéve, kjévé, kivé [~’t, ~’k, —je] fh 
levágott búzából, rozsból, zabból stb. össze
kötött nyaláb A kjévéjknek hajnalba csiná
lunk kötelet, mikör méig nem tölt annyira a 
búza szár (Tk)

kévehányó kéjvehányó, kjévehányóti, ki
vé hányó y  [-t, -k, -ja] fh az az ember, aki a 
cséplőgépre feiadogatja a kévéket A kjéve- 
hányágnak nehéjz donga vóin (Csp)

kévekötő kévekötő, kjévé kötő ü, kívekö- 
tőü [-t, -k, -je] fh a learatott növényt kévék
be kötöző személy Etv kaszás után vógl egy 
marokszedőjj, meg ety kjévé kötőü (Tk) 

kevély kevéj, kevéjj [-t, -ek] fh gőgös 
Ojan kevéjj, hogy nem lehet vele bírni (B) 

kever kever, kever [-ek, -sz, -t] ts ige 1. 
vmit vmely eszközzel forgat Az uj búzát ke
vertük lapáttá, hogy be ne g ’̂újon (E); 2. fo
lyékony anyagokat összeönt Vízzé keveri a 
bőrt (T); 3. összeráz Kártyát kevër (V); 4. 
bolygat Ne keverd az ügyet! (Но); 5. téveszt 
Keveri a fazont a szezonná (Ti); 6. kelle
metlen helyzetbe juttat Bajba kevértéj mos 
hog}> másszak ki? (G)

keveredik keveredik [-ek, -é ~ -el ~ sz, -ett] 
tn ige 1. vegyül Korpa keveredett a iizbe 
(Gl); 2. eltűnik Hova keveredett az a büdös 
malac? (Pf); 3. kerül Rósz társaságba keve
redett, ősz má a milicija is kereste (Sz); 4. 
kavarog Kever eg a gyomra a sok sziívátú 
(Ksz)

keverék keveréjk, keverjek, keverik fh, 
mn I. fh [-et, -ek, -e] több vmi összeadásá
ból való anyag Szezbií meg esendzbü csinál 
valami keveríket (Ke); II. mn két-három 
nyelv szavait használó beszéd Keverik nyel
vet beszinek ma éré (O)

kevés kevés, kevéjs, kévés tőszn kis mennyi
ségű Kevétsbű is meg lehet félni (Fp)

kevesell kevesell, keveset [-ek, -esz ~ -sz.
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-ët ~ -t] ts ige 1. kevésnek tart Valahoty he
vesélük olt a fizetést (Pf); 2. kevésre becsü
li Kevesellt menyinek, kiilőmbet akar a fÍjá
nak (Tg)

kévevágó héjyevágó, kéjvevágóg, kjéve- 
V ágálj, kivé vágó и [-t, -k, -ja] ifi az, aki a 
cséplőgépen az etetőbe rakja az átvágott kévé
ket Fijalgáljányok vágtak a kívevágógk (S) 

kévéz kévéz, kjévé j ,  kivíz [-ek, -ё ~ -el, -ett] 
tn és ts ige kévébe köt Héj, igen sokai kjé
véjsztem fijatal koromba (Bat)

kéz kéz, kéjz [kezet, kezek, keze] fn i. 
végtag, a kar, a csukló és az ujjak A kéjt ke
zemmé kerestem éjn a kenyeret ejgéssz jé  le
iembe (K); 2. a csukló és az ujjak A pújának 
minden percen mosni kéjn a kézit (Hl); 3. 
önálló döntési jog Szabad kezet kapott a 
kolhoz vezetésire (Pf); 4. vkinek az irá-nyí- 
tása A bánya keze alad dóggozott (Sz) [] 
Jár a keze, mint a motóglla ’gyorsan, ügye
sen dolgozik’ (Gl); Nem tenné írté tűzbe a 
kézit ’nem vállal érte felelősséget' (R); Egy 
dóggos kész többel ír sok fürge szájná 
’eredményt nem beszéddel, hanem munká
val lehet elérni’ (Z); Áldott a sok kéz, át-ko
zott a sok has ’nagy segítség a sok dolgos 
kéz, átok a sok éhes has’ (£): Ojan a keze, 
mint a tűz ’ügyes, gyors kezű’ (Tk); Iga ke
ze alatt a munka ’gyorsan dolgozik’ (V); 
Leveszi nála a kézit 'nem törődik többé ve
le’ (Pí); Elv kéjzre dóggoznak ’közös a 
hasznuk’ (Gy); Kéjz kezet mos ‘segítenek 
egymáson’ (Sz); Kéjt kéjzzel menne ’öröm
mel menne' (Ge)

kézbesít kézbesít, kéjzbesit [-ek, -ё ~ -el 
- -sz, -ett] ts ige a címzetthez eljuttat vala
mit Sokkára kéjzhesitettjék a levele! (Nbe) 

kézbesítő kézbesítő, kéjzhesitöjj [-t. -k, 
-je] ifi levéihordó postás Gyakran cseréjük 
itt a kéjzhesitőüköt (Ba)

kezd kezd [-ek, -ё ~ -ei ~ -esz, -ett] ts és 
tn ige 1. cselekvés első mozzanatát megte
szi Ki keszte a verekedíst? (Vs); 2. vmibe 
fog Munkába kesztéjmá v jégre? (Tá); 3. in
dít Kezgyük má a nógtázást (Mi)

kezdeményez kezdeméjnyez. kezdemé
nyez, kezdemínyez [-ek, -é ~ -el, -ett] ts és tn

ige javasol A mi gyámunk kezdemjényeszte a 
versenyt (Tú)

kezdet kezdet [-et, -e] fh a megindulás 
szakasza Várja, ez méjk csak a kezdet! (Fra) 

kezd-hagy kezd-hag\> ts ige ismét mond
ja, teszi Kezdi-hagyi a veszekedtél (S)

kezdő kezdő, kezdőд  mn, fh 1. mn amivel 
megindul Mennyi a kezdőÿ  fizet jé s? (Or); 
IL fn [-t, -k] aki most kezd vmit elsajátítani 
A kezdőjjk kevesebbet keresnek, mint a rjégi 
munkások (Pf)

kezebeii kezebeli mn alkalmas Egy jóg  
keze beli kapanyelet csinájon nekünk! (Sza) 

kezel kezel [-ek, -ész — -esz, -ét -  -t] ts és 
tn ige 1. működtet Észt a géjpet má húsz 
érve kezelem (Tú); 2. gyógyít A mi orvosunk 
igen jóg kezeli a betegeket (Pk); 3. pénzt 
beoszt A családba az asszon kezeli a pjénszt 
(Cse); 4. vhogyan bánik vkivel Rosszul ke
zeli az urát (Fp); 5. (durva) nőt férfi kihasz
nál Má ékek óuta kezeli asz! az asszont (Bal) 

kezelés kezelés, kezelés, kezelís [-Í, -e] 
fn 1. gyógykezelés Minden nap kezelésre 
ke járni (F); 2. kézfogás Régen íanákosztak 
az jer ez a naty kezelje s (Vr)

kézeiő kézelő, kéjzellöjj [-t, -k, -je] fh 
mandzsetta Az ink kéjzellőüje ety-kettőgre 
bepiszkolóudik (J)

kézen-közön kájzen-közön hsz több ké
zen álmenve Kéjes-közön nyoma veszett a 
jó  töggyalumnak (E)

kezes1 kezes [-en, -ebb] mn 1. szelíd Ijen 
kezes tehenünk má rjégen nem vógt (Vr); 2, 
engedelmes Ojan kezes vógt kis korába, 
mos meg nem lehet vele bírni ( Mu)

kezes2 kezes [-t, -ek, -e] fii vmiért fele
lősséget vállaló személy Nem tanálak ke
zesi. hát nem kaptak kőjjecsönt (H)

kezeskedik kezeskedik [-ek, -ë — el ~ 
-sz, -ett] tn ige vkiért felelősséget válla! Ke
zeskedik jerte, hogy jó g  munkás lesz (Fi) 

kezeslábas kezeslábas, kezeslábos [-t, -ok, 
-a] fh egybeszabott gyermekruha Mámmá má 
nem ké pógjapárna, mihint mekszüieük a 
gyermek, kezeslábost adnak rá (A)

kézfej készfej, kéjszfej, kéjszfëj [-et, -e] 
fh a kéznek a tenyérrel ellentétes oldala A
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kéjszfejin piros pettyek jöttek ki a mosóu- 
pörtú (Np)

kézfogó készfogó, kéjszfogóu [-t, -k, -ja] 
fn eljegyzés Kéjt hét múlva lessz a kéjszfo- 
gópja (Fra)

kézi kézi, kéjzi mn emberi erővel műkö
dő Ety kéjzi hajtású várópgéjp kéjne (I) 

kézikosár kézikosár, kéjzikosár [-t, -ok, 
-ja] fn karon hordott vesszőkosár Kéjziko- 
sárha hörgya a tojást a pijacra (Bk)

kézimunka kézimunka, kéjzimunka [—'t, 
~’k, ~ ’ja] fit 1. kötés, hímzés, horgolás, var
rás A kéjzimunka a mindene (Kd): 2. iskolai 
tantárgy Kéjzimunkára vásznai тек tűt ke 
vinni (Bat)

kézlegyintés kézlegyintés, kéjzlegg’in- 
tjés, kéjzleggyintís [-t, -ek, -e] ín bosszúság, 
lemondás kifejezésére tett kézmozdulat 
Nem eljég valamit ety kéjzleggnntíssé elin
tézni (Ko)

kéznyújtás kéjznyútás, kéznyútás [-t, -ok, 
-a] fn kéz nyújtása üdvözlő kézszorításra 
Zsebre tette a kézit, nehogy kéznyútásra ke- 
ríijön sor kosztok (Mes)

kéztörlő késztörlő, kéjsztörlőü, késztü- 
riillőü í-t, -k, -je] fn a kéz törlésére használt 
kendő A kéjsztürüllöjjt gyakran ke mosni (Fra) 

kézzelfogható kéjzzelfoghaió, kéjzzëfok- 
hatóu [-n, -bb] mn nyilvánvaló Kéjzzéfok- 
hatóyvóut, hogy mekteszi (J)

kézzel-lábba! kézzel-lábbal, kéjzzé-iáb- 
bá, kéjzvé-lábvá hsz 1. élénk tagiejtéssel 
Kéjzvë-làbvâ magyarázót, méjk se éjnettem 
(Dr); 2. erélyes Kéjzzé-lábbá tiltakozót, 
méjgis mekcsináta (Be)

ki1 ki névm 1. kérdő 1. melyik személy 
Ki viszi ki az ebjédet a mezőpre? (B); 2. 
vkinek a kiléte Ki az a Tópt, nem ismeret 
közelebrü? (Pk); lí. von Nincs ojan embër 
a faluba, ki ne sájnáta vópna (Bf); III. htln 
egyik, másik Kimentek a határba, ki kapát, 
ki gyomlál (S); IV. ált senki sem As csinálj 
amit akár, ki törőüdik vele (Ts)

ki2 ki hsz, ik I. hsz 1. távolabb felé Ki a 
tanyára ke ëvinni a kutyát (R); 2. erélyes 
felszólítás távozásra Most osztón ki innen! 
(Asz); il. ik 1. kívülre Kiteszem a tejet az

ablagba huni (Ff); 3. boldogul Valahocs 
csak kikászálódok a bájbú (Fra); 4. vmivel 
ellát Kigyürüszte a jányát má minden ujján 
van kettőii к  (Ke)

kiabál kiabál kijabál, kijábál. kajabál [-ok, 
-ász — sz, -át — t] ige i. tn 1. ismételten 
hangosan kiált Má mijóptta kijábállok, hogy 
jöjjöm be (Ke); 2. íármázik Uty kijabál, 
hogy beszakat tulle a fïïem: ïï. ts hív Kijci
hád má ide ászt a köjköt (Cse) [] Torkasza- 
kattábú kijabál ’nagyon hangosan veszek
szik’ (Tk)

kiabálás kiabálás, kijabállás. kajakállás 
[-t, -ok, -a] ín veszekedés Bele lehet bolon- 
dúni ebbe az állandóp kijabállázsba ( Ki) 

kiábrándul kiábrándul kiábrándult [-ok, 
-úsz ~ -sz, -út ~ -t] tn ige csalódik Kiábrán- 
dútunk ebbül az elnögbűl is (Tú)

kiad kiad [-ok, -sz, -ott] ts és tn ige í. ki
felé ad vmit Az ablakon kiatta az ujjast (P);
2. bérbe ad Az eggyik szobáját kiatta (E); 3. 
kifizet Kiattam a jussát a szülőüi házbú 
(Or); 4. kölcsön ad Má kiatta a könyvtáros 
ászt a könyvet, amit ki akartam venni (Kg); 
5. elküld Kiattam az uttyát, ide többet nem 
jön  (I); 6. elárul Na most osztá kiattad magad 
(Bk); 7. kifizet Kiatta a pínszi a kasszír? (Bk) 

kiadós kiadós, kiadóus [-an ~ -on. -abb] mn 
bőséges Jóp ki adóps ebjédetfő űzött (Fra) 

kiaggódtat kiaggóttat [-ok, -sz, -ott] ts 
ige a felhevített aludttejet kihüti Aggóttas ki 
a tejet a kamarába! (Kg)

kiagyai kiagyal [-ok, -asz ~ -sz, -át ~ -t] 
ts ige kitalál Má megin kiagyát valamit (Vs) 

kiakad kiakad [-ok, -sz, -t] tn ige l. 
kiszabadul Kiakatl a kapocs az övömön 
(Be); 2. kerül, létrejön Elojibb-utäpp csak 
kiakad valami jó p  munka (F); 3. felháboro
dik Annyira kiakatt a késés mijat, hogy 
nem akart szóba se álni (Cs)

kialakul kialakul, kialakult [-ok, -úsz ~ -sz, 
-út — t] tn ige 1. rendbejön Csak kialakul 
valahogy a sorsa (Ksz); 2, kifejlődik Njéz 
má, holy kialakút ez ajánl (Np)

kiáll kiáll, kiál [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ -t] 
tn és ts ige 1. kimegy és megáll Kiáll и ka
puba beszjégetni (Ff); 2. megmérkőzik 
Kiász velem egy bírókra? (Tk); 3. kidombo
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rodik V alam i kiáll a szvetterhü  (P); 4. meg
szűnik K iállo tt má a derekábú a  fá já s  (Ah); 
5. kibír K i nem álom á sít az em bert (Pk); 6. 
kezességet vállal vkiért, kitart vki mellett A 
bá jba  is k iá t férte  (Bk); 7. kitér, ke-resztel- 
kedik K iállo tt a vallásábú, hogy êvehesse a  

já n t  (E); 8. foglalkozik E giész nap a já c -  
cá zsb ú  á l k i (Th)

kiállít kiállít, kiállít [-ok, -ö ~ -ol -  -sz, 
-ott] ts ige vkit vhova büntetésből kikiild A 
ta n ító  и  a  sarogba kiálliccsa majd, m ernem  
b ir tin i (Mu)

kialszik kialszik kiúszik [-ok, -ö ~ -ol, -a- 
lutt] tn ige 1. megszűnik égni K ialutt a tűz a 

f ï i tô ÿb e , m os rakhatom m egfent (Tk); 2. elé
vül M á j kiúszik a dolog, ne e d  m agad annyi
ra  (Tk)

kiá lt kiált, kiját [-ok, -sz — ö ~ -ol, -ott] 
tn és ts ige 1. hangosan mond vmit Kijáccs 
e g y  nagy’ot, hat hajják m eg! (R); 2. hango
san szól vkire Kijács, had  ijjeggyen meg, 
oszt abbaltaggya a csoklást (Gy); 3. hango
san hív Kijács segiccsfégiér (A); 4. szólít 
K ijá to ttak, menni ke hazafele (Z)

kiáltás kiáltás, kijátás [-t, -ok, -a] <fi 
hangos szó, hang Csak eg y  naiv kijátást 
h a llo tta m  (Pk)

kialvatian kialvatlan [-abb] mn aki nem 
aludta ki magát Kialvatlan állapodba nem  
á h a t sen k i a gépbe, mer ha nem  figyel, a ké
z it  is levákhassa  (Tú)

kiapad  kiapad [-t] tn ige 1. a víz 
mennyisége csökken M á egiész kiapatt a 
viz a  kudbú  (Ti); 2. elfárad M á a szem em  is 
kiapatt. annyit nfésztelek a z  utón, ősz nem  

j ö t t é f  (Tk)
k iárad  I. kiönt
kiás kiás [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige I. ásó

val felszínre hoz Kiásott a fő ü d b tí  e g ’ nagy 
d u cskó u t (Pí); 2. ásással vmit létrehoz Kiás
su k  a z  árkot a ház elő f i t  (Bk)

kiátkoz kiátkoz [-ok, -5 ~ -ol, -ott] ts ige 
átokkal kiközösít Kiálkoszta a családbú a 

já n y á t  (Kf)
kiázik kiűzik [-ott] tn ige a szennyeződés 

kioldódik A vásznat j ó y  kiásztassuk a kaná
liso n  (Gy)

kiáztat kiásztat [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige

addig tart a vízben vmit. míg meg nem pu
ltul, ki nem oldódik a szenny A kendert a la
p o son  kiásztassuk a vizen  (Gy)

kibabrál kibabrál, kibabráll [-ok, -ász ~ 
-sz, -át — t] tn ige kitol vkivel, rászed vkit 
Kibabrát velem, de esz nem  ússza т ек szá
razon  (Kf)

kibánik kibánik [-ok, -sz, -t] tn ige vki- 
nek kellemetlenséget okoz K ibántak vele, 
m os m á nfészhet maga körüli (Pf)

kibékít kibékít, kibéfkit. kibfékit, kibíkit 
[-ek, -ё ~ -el, -ett] ts ige 1. eléri, hogy vkik 
kibéküljenek A szom szfédokot m éfgis si-ke- 
ríít kibfékiteni egym ássá  (Fra); 2. megen
gesztel M áj csak kibfékitem  valahogy  (Bk) 

kibékül kibékül, kibéfkűl, kibféküll, kibí- 
kiil [-ök, -űsz ~ -sz, -üt — t] tn ige 1. nem 
tart haragot Kihfékütek eg y  óura m úlva  (Z); 
2. vmit elfogad olyannak, amilyen M á ki- 
bfékűtem  vele, bánom ém  mijen, csak a já -  
nyóm nak j ó  и  legyen (Bat)

kibélel kibélel, kibéjél, k ibéjëèl [-ek, -esz ~ 
-sz, -ét -  -élt] ts ige béléssel ellát Kibéflétet- 
néfm  a kabátom vatelinné (Fr)

kiberetválkozik kiberetválkozik, kiberet- 
vákozik  [-ok, -5 ~ -ol, -ott] tn ige 1. férfi 
gondosan megborotválkozik, rendbe hozza 
magát Kiberetvákozott ez az ember, oszt 
óm ent valahova (K); 2. csípős hidegre 
fordul az idő Héfj, nagyon kiberetvákozott 
az id â ÿ  m ámmá háj nyara  (Tk)

kibeszél kibeszél kibeszéfl, kibeszféll, ki- 
beszíl [-ek, -sz, -t] ts ige í. titkot kifeeseg A 
p ú ja  m indent kibeszféll (D); 2. túl beszél 
N incs ember, aki észt az asszont kibeszfénéf 
(Gy); 3. hiába beszél K ibeszféheti az em ber  
a le lk it is, sem m i láccattya n incs (Bd) [] Ki- 
beszféné a tehenbül a  bornyut ’addig be
szél, míg el nem éri, amit akar’ (Sz)

kibicsakiik kibicsaklik [-ott] tn ige ízűiét 
megrándul Kibicsaklott a  lába, ugv eleset, 
hogy nem  birt fe lá n i (Bf)

kibír kibír, kibír [-ok, -sz, -t] ts ige I. el
visel A szive nem bisztos, hogy kibírja az 
operállást (Nf); 2. terhet megbír Ha kibírná 
ez a  h íd  az óytóyt, akkor nem kém  az uccá- 
rú cipéni a szenet (Ah); 3. kihúz Ez a fűtöü 
tán kibír m éfg ety hetet (V)
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kibomlik kibom lik  [-ott] tn ige össze- 
göngyöit, összekötött tárgy felbomlik, szét
nyílik K ibom lott a  c ipőüfüdző je  (Ts)

kibont kibont [-ok. -ö -  -sz, -ott] ts ige 
Ï. szálas anyagot szétfejt K ibontotta a  rjégi 
szvetterit (Vr); 2. felnyit Kibontották a nacs 
csomagot, oszt a lig  vaud benne valami 
(Csn); 3. kibogoz Kibonthatnád eszi a  m a
dzagot, úgy összekuszáltajfdott (Ke)

kiborít kiborít, kiburit, kiburít [-ok, -5 ~ 
-ol ~ -sz, -ott] ts ige 1. feldöntve kiönt A 
m acska k iburito tta  a  djézsába a tejel (Tk):
2. kihoz a sodrából Ez a nemi orvÿdom sjëg  
nagyon kiboríto tt (Tú)

kiborotváíkozik i. kiberetválkozik 
kiborul kiborul, kiborult [-ok, -úsz ~ -sz, 

-út — t] tn ige 1. feldőlt edényből vmi ki
ömlik A d isznó  ß d ü tö tte  a kosárt, oszt az 
összes káposzta  ki h on id  beloÿlle (E): 2. ki
jön a sodrából U ty kiborút, hogy nem  le-he- 
tett hozzá szó rn i se (Csn)

ki böjtöl kiböjtöl, kibótöl, kibütöl [-ök, -Ősz 
~ -sz, -öt ~ -t] ts ige nélkülözve kivár viliit 
Méjgis k ibű táe  magának a szerencsééit (Be) 

kibwgáz kibugáz, kibugúz í-ok, -5 ~ -ol, 
-ott] ts ige bugájából kiveri a magot Djéi- 
utárn má kibugázzuk a mákkot (Tk)

kibujdosik kibujdosik  [-ok, -ö ~ -oí, -ott] 
tn ige 1. bujdosva idegen országba megy 
Sokan kibu jdostak akkor innen (Pf): 2. szé
gyenében elmenekül Kibújdosnéjk a  világ- 
bú a szég yen em b e  (Gy)

kibújik kibú jik  [-ok, -sz, -t] tn ige 1. elő
jön vhonnan E ccë csak kibújik egy m acska  
a k ijib á b ú  (Bk); 2. átbújva jön ki vhonnan 
Kibújt az ablakon, hogy ë ne kapják  (Bk);
3. kivonja magát vmi alól M indjék kibújik a 
közös m unkába  (Ni) [] Kibújik a  b ű rib ű  ’ 1. 
nagyon örül; 2. mindent megtesz, hogy fel
figyeljenek rá' (Tű)

kiburít I. kiborít 
kiborul 1. kiborul 
kibütöl i. kiböjtöl
kicakkoz kicakkoz [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts 

ige cakkosra vagdal A pappirt szjépen ki- 
cakkoszia a  te llázsira  (Bat)

kieibál kícibál, kicibáll [-ok, -sz, -í] ts 
ige erőszakosan kihúzgál Most az a  divat,

hogy a jányok kicibáják a szemóüdököt (Mu) 
kicicomáz kicicom áz [-ok, -ö — ol, -ott] 

ts ige nagyon felékesít Uty kicicom ászta  a 
kisjánt. m int e ty  karácsom fát (Mu)

kieifráz kicifráz [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige 
1. cifraságokkal díszít Uty kicifrászta a  f e s 
tőjj a fa la t!  (Mu); 2. vmit kiszínezve mond 
el Nagykőn kicifrászta az esetet (Pí); 3. tán
cot különböző lépésekkel jár el N jézzed  má, 
holy kicifrázza a vjénemhër a  csárdást (Csp) 

kicsal kicsal, kiesed [-ok, -sz, -t] ts ige I. 
ígéretekkel kihív K iesá ja  esz! a  p ú já t m agá
vá, pedig  beteg  (He); 2, hamis ígéretekkel 
vmit elvesz Kieseit a  az öregektől az összes  
pjénzököt (V); 3, gyerek addig csintalanko
dik, míg végül kikap Vigyáz, m er ki csősz 
ety po fon t (Tk)

kicsap kicsap  [-ok, -sz, -ott] ts és tn Ige 
1. hirtelen kinyit A nagy vihar kicsapta az  
pájlóut (H); 2. állatot kihajt M árciuzsba m á  
kicsaptuk a tehenet a legelőre abba a z éjybe  
(K); 3. medréből kiönt A nagyi esőzjéseklű  
kicsapott a  T isza  (Bk); 4. láng kitör K icsa
p o tt a tűz a  kem ence száján, lejégette a  sze-  
m ôÿdôkit (Vr); 5. kizár Kicsapták a z eggye-  
temrít (Ke); 6. kiver Vigyász, k i ne csapja  a  
szem edet a z a  g á j (GÎ): 7. véresre sért, fel
sért Hol csaptat ki így a  fe jed ?  (Si)

kicsapódik kicsapódik, kicsapóudik  [-k, 
-sz, -ott] tn ige 1. hirtelen kitárul K icsapóu- 
doit az sa jtón , ősz kitört az üveg  (Vr); 2. 
kiesik A nagy sebesséktü  kicsapódott a taxi- 
bú, menten szörnyethalt (Cs); 3. kicsap A  
huzattú k icspóudott a  láng a fü tő 0 m , j ó u  
hogy nem gyú t т ек sem m i (H)

kicsapol kicsapol, kicsapó! [-ok, -ősz — -sz, 
-öt ~ -t] ts ige hordót megnyit M á a százlite 
res hördotfi is kicsapöta  (Vr)

kicsapong kicsapong  [-ok, -ö ~ -ol, -ott] 
tn ige gyakran mulatozik Fijatál korába  
igen-igen kicsapongott ez az em ber (Gl) 

kicsattan kicsattan  [-ok, -sz. -t] tn ige 1. 
életerőtől duzzad Ojam vóut, hogy m áj k i
csattant az gà rca  (S); 2, kihasad M int ki
csattan az oàm a a sok esőül'ű (Mu)

kicsavar kicsavar, kicsavar, kicsavoár [-ok, 
-sz, -t] ts ige 1. csavarással kivesz K icsava-
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rom mú előijször a körtéjket, mër kijéktek 
(Во); 2. erőszakkal elvesz Kicsavgàrta a 
púja kezibű a jáccóut (Tk); 3. nedvet ki
nyom Jó и kicsavarta a citromot (Tú); 4. he
lyéből kifordít Kicsavarom a nyakat, te bü
dös köjök (Gy)

kicsempész kicsempész [-ek, -ё ~ -el, -ett] 
ts ige titokban kivisz Kicsempéssze! vaty 
három pár papucsot a suszterájbú (T ú) 

kicsenipéz kicsempéz, kicsempéjz [-ek, -S ~ 
-el, -ett] ts ige csempével kirak Szjépen ki
ese mpéjzziik a konyhát (Pf)

kicsenget kicsenget [-ek, -ё ~ -el ~ -sz, -ett] 
tn ige a tanóra végét csengetéssel jelzi Ma
riska némi mindjék pontoson kicsenget (Gy) 

kicsepeg kicsepeg [-ett] tn ige csepegve 
kifolyik Ebbű a kannábú kicsepeg a tej, mi
re beviszed Újlakra (Tk)

kicsépel kicsépel, kicséjpel. kicsjépel, ki- 
csípel [-ek, -ész ~ -sz, -ét — t] ts ige kalá
szos növényekből kiveri a magot Kicsjépé- 
tiik a magot, oszt êmentünk olajat ütni a 
malomba (Vr)

kicserél kicserél, kicseréjl. kicseréjl [-ek, 
-ész — sz -ét ~ -t] ts ige i. vmit másikkal 
vált fel Kiese réslük a rjégi szánkóit eggy 
újra (Bt); 2. teljesen megváltozott Mintha 
kicseréjtjék vóuna, mijó0a meggy ágyút (Ti) 

kicserepesedik kicserepesedik [-ett] tn 
ige kirepedezik Kicserepesedett a főüd a 
naty szárassáktú (Kf)

kicsi kicsi mn, ín !. mn I. a kelleténél 
csekélyebb nagyságú, kiterjedésű stb. Kicsi 
ez a ház, de nekünk ma Így is jáu  (Vr); 2. 
fiatal Kicsi vagy, éjs ne ugráj! (T); 3. szűk 
Kicsi nekem ez a kabát válba (Pk); 4. nem 
elég befolyásos Kicsi ű ahosz. hogy ászt г 
iuggya intéjzni (Во); 11. fn 1. kisgyermek 
Jáccá má a kicsivé, mik kijöttök (Ts); 2. nő 
kedveskedő megszólítása No gyere, kicsim! 
(Во) [] Nem sir neki se kicsi, se nagy ’nincs 
senkije, nem várja senki’; Kicsi hányta a 
nagyot ’terhes’; Kicsi a borzs, de eröjjs 
'alacsony termetű ember is lehet erős fizi
kumú’ (T)

kicsikar kicsikar, kicsikpár [-ok, -sz, -t] 
ts ige kierőszakol Kicsikoarta tiillem az

utó ásó и pokrópeot is (Or); 2. titkot kikény
szerít Kicsikoarta belöjjlle, p ed ig  nem  akar
ta  ёm ondani (Bó)

kicsinál kicsinál, kicsinált [-ok, -ász -  -sz, 
-át — tj ts ige 1. kijár vmit C sak kicsi nála 
m agának a munkahejet (KP); 2. kitervez 
Esz kicsinátátok! (Bf); 3. kibont K icsinánád  
észt a  göm öt a  fiizöjjm ön?  (Gy); 4. kikészít 
Ez a p le tyka  éjngem egjésszen kicsinál (V);
5. kinyit, szabaddá tesz K icsinálta  a  karikát 
a  fű tő jp i, ősz röktön fü st le tt a  házba  (Csf);
6. előteremt Hunnen az é jgbű  csinájak ki 
ennyi rengeteg pjénszt?  (H)

kicsinyei kicsinyei, kicsinyéi [-ek, -esz ~ 
-sz, -ét — t] ts ige kevesell K icsinyeié az 
ajánd íko t (Kg)

kicsinyít kicsinyít, kicsinyit [-ek, -é ~ - sz, 
-ett] ts ige 1, a valóságosnál kisebbnek mu
tat E z a  kabát m intha kicsinyítene  (Но); 2. 
kevésbé jónak, értékesnek tüntet fel Az éjny 
gyerm ekem et m indjék csak kicsinyíti ( Vr) 

kicsíp kicsíp, kicsip  [-ek, -sz, -ett] ts ige 
i . kitép A kotlán  kicsi péti eg y  darabot a kö- 
lő jjjihű  (Bes); 2. kimar A mosó) up or kicsipte 
a kézit (Kd); 3. pirossá tesz K icsip te a  hideg  
az arcá t (Fr); 4. szépen kiöltözik Níz má, 
holy kicsipte magát az a  já n l  (Sz)

kicsipkéz kicsipkéz, k icsipkéjz [-ek. -5 ~ 
-el, -ett] ts ige 1. cikkcakkosán kivág Ki- 
csipkéjszte a  lellázsi je s ö ü  p ó yc cá t (V); 2. 
csipkével ellát Uty kicsipkéjszte a  ruháját, 
hogy m a jd  érc pu ll (B)

kicsiség kicsiség, kicsisjég, kicsisíg  [-et, 
-ek, -e] fii csekélység N em  ke m inden kicsi- 
sjéggé türôÿdm  (Tk)

kicsiszol kicsiszol, kicsiszol [-ok, -ősz ~ -sz, 
-5t ~  -tj ts ige 1. kifényesít Uty kicsi száluk a 
katonaruhán a gombot, hocs csak uty szik
rázo tt (Bk); 2. finomabbá tesz vkii Má ety  
kicsi! kicsisző ta az any írassa (Pf)

kicsit kicsit hsz 1. kevés időre Gyere é má 
nállunk is ety’ kicsit (Vr); 2. kis mértékben 
Kicsit erőjisebhen húzzad ászt a  jirjészt (Gy) 

kicsoda kicsoda  kédrő névrn ki Kicsoda 
ez  az em ber?  (Tát)

kicsomagol kicsomagol, kicsomagol [-ok, 
-ősz ~ -sz, -öt ~ -t] ts ige csomagot, bőrön
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döt kinyit A vendjégek csak hótjnap csom a
gollak ki (Ba)

kicsontoz kicsontoz [-ok, -5 ~ -oi, -ott] ts 
ige húsból kiszedi a csontot A hátsón sodoro
kat kicsontozzuk, uty tesszük f e l  a  füstre (Во) 

kicsorbul kicsorbul, kicsörbull [-út — t] 
tn ige 1. elveszti az élét Kicsörbút a  kéjs 
(Csp): 2. letörik vminek a széle Kicsörbút 
ennek a csészének a szája  (Pk)

kicsorog kicsorog  [-rgott] tn ige csorog
va kifolyik Ebbül a  jukas kannábú kicso
rog  a tej (Ki)

kicsődít kicsőüdit [-ek, -§ — el, ~ -sz -ett] ts 
ige sok embert kint lévő helyre gyűjt Az 
egjjéssz uccát kicső üdítette az ordításává (Fra) 

kiesucsorodik kicsucsorodik  [-ott] tn ige 
1. csúcsosan kinő Valami kicsucsorodot a 
nyakán, ősz kivákták  (Kh); 2. kiáll vmi Ki
csucsorodik az inged  a u jjasod  alóull (Np) 

kicsúfol kicsufol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt ~ -t] ts 
ige kigúnyo! Elép kicsiifoták egymást, azulám  
m eg  m á jóuha  lettek  (Bó)

kicsúszik kicsúszik kicsúszik [-ok, -ö ~ -ol, 
-ott] tn ige 1. kisiklik N ekem  m á minden ki
csúszik a  kezem bű  (Bt): 2. ügyesen elmene
kül M os kicsusztá a kezembű, de m éjg ékap- 
la k  (Sza); 3. véletlenül kimond vmit K ic s ú 
szott a száján, mos m á nem  tehet rulla  (T) 

kicsüdörödik kicsüdörödik  [-ott] tn ige 
élesen kifordul A szánka kicsüdörödött alat
tam  lefele a  dom bon  (Fa)

kidagad kidagad  [-ok, -ö — sz, -ti] tn 
ige felpuffad Uty kidagadok minden reggé- 
re, hogy nem m erek tüká 'be  n jézni (B) 

kiderül kidenil, kiderüli [-ök, -űsz ~ -sz, 
-üt ~ -t] tn ige 1. az ég kitisztul Reggëre ki
derüli (G); 2. vki vidámmá válik Ha mek- 
tuggya, máj kiderüli attú  (Bk); 3. kitudódik 
N incs ojan titok, am i eléjbb-utójtp ki ne de- 
rÿüne  (Dr)

kidiesér kidicsér, kidicsjér, kidicsír [-ek, 
-sz, -t] ts ige megdicsér A tennapi gyülljé- 
sen igen kidicsjért a z  elnök  (Tb)

kidíszít kid íszít, k id isz it [-ek, -5 ~ -el, 
-ett] ts ige látványosan feldíszít A z ünnepi 
gyüölljésre kidisziteltjék a klubbot (Bd) 

kidögtik kidöglik  [-ött] tn ige háziállat 
kipusztul Az egjész fa luba kidöglöttek a tyú
kok  (Ti)

kidől 1. kidűl 
kidörgöl 1. kidörzsöl 
kidörzsöl kidörzsöl, kidorzsöl [-ök, -ősz 

~ -sz, -öt -  -t] 1. a búzaföbő! kidörzsöléssel 
kiveri a szemet Rjégen lábbá jó n  kidőrzsö- 

tük  a  buzafűt (Tk); 2. kitöröl Kidörzsötem  a  
szem em büll a z  álmot, ősz szüvök továb  
(Or); 3. a disznóbelet kukoricaszemekkei, 
akácfahamuval stb. dörzsölve jól átmos 
Fontos, hogy a belet j ó  и  kidörzsöjük (Gy) 

kidudorodás kidudorodás [-t, -ok, -a ~ -sa] 
fh kinövés Egy' naiy kidudorodás van  a 
hom lokán  (Csp)

kidudorodik kidudorodik [-ott] tn ige 
kicsúcsosodik A gelebibe dukta a pa ra d i
csomot, a z т ек kidudorodott onnét (B) 

kidug kidug  [-ok, -ö ~ -ol ~ -sz, -ott] ts 
ige kinyújt H a kidugod  a lábod a dunna  
alóul, m ekhűsz ebbe a fű te tlen  szobába  (E) 

kidühöng kidühöng  ts ige addig tombol, 
míg ki nem adja a mérgét Csak akkor  
m enny é, ha apád  m á kidiihönkte othom  
m agát (Bk)

kidüjjed kidü jjed  tn ige kidomborodik 
K idüjjed  a hasa a sok evjéstű  (M)

kidüjjeszt kidiijjeszt ts ige kidomborít A 
hasát kidüjjeszti, ősz parancsögat (Vr) 

kidűl kidűl, kidül [-ök, -űsz ~ -sz, -űt ~ -t] tn 
ige 1. eldől M a ho lnap  kidűl ez a  kerítlés, 
ha nem  csinász vele valamit (Bó); 2. össze
rogy E gjész nap nem  evett, ősz kidűt a z  
éjsjéktű  (Ah)

kidülled 1. kidüjjed 
kidiilleszt 1. kidüjjeszt 
kié kié, kijé, k ijó j kérd névm kinek a tu

lajdona Kijég ez a  szjép tinóuk? (Np)
kiég kiég, kijég, kiig  [-ett] tn ige 1. égés 

folytán elhasználódik Kijégett a petró ij a 
lám pábú  (Ki); 2. a tüzeléstől kilyukad K ijé
gett a  ruhám  a kájháná  (Or); 3. kiszárad Ha 
nem  lessz essőii, kiig a  növínzet (Sza) [] K ijég  
a szemem  ’nagy on szégyellem magam’ (Ts) 

kiegészít kiegészít, kiegéjszit, kiegjésszit, 
kiegíszít j-ek, -S ~ -el, -ett] ts ige I. teljeseb
bé tesz Uk ketten nagyon j ó  kiegíszítik eg y
m ást (P); 2. vmilyen összeghez vmennyit 
hozzáad K ieg észíte tte  a  pjéndzünköt, ősz  
vettünk ety házat (Ff)



kiéget kiéget, kiéjget, kijéget, kiíget [-ek, 
-ë — sz, -ett] ts ige 1. iyukat éget rá Vigyáz, 
mer kiígeti a tűz a ruhád! (S); 2. kiszárít Ez 
a rettenetes hops jé g mindent kiégetett (Mu) 

kiegyenesedik kiegyenesedik [-ek. -5 ~ -el 
— sz, -ett] tn ige 1. kihúzza magát Kiegye- 
nesettünk, amikor megláttuk a parancsno
kot (Bá); 2. egyenessé lesz Máj kiegyene
sedik a lába, mire megnő0  (Ts)

kiegyenesít kiegyenesít [-ek, -0 ~ -el -  -sz, 
-ett] ts ige egyenessé tesz Spárgává kiegye- 
nesiccsük a sorokot, oszt azut űtessük a pa
lántákat (B)

kiegyenlít kiegyenlít, kieggyenlit [-ek. -5 
-  -el — sz, -ett] ts ige tartozást kifizet Majd 
apám kiegyenlíti a számlát (H); 2. ered
ményt egyenlővé tesz Mán a vígé fele járt a 
mécs, mikor kieggyenlítettek (Gi)

kiegyezik kieggyezik [-ek, -ë ~  -el, -ett] 
tn ige 1. felek megegyeznek vmilyen peres 
ügyben Ha eccér kieggyesztetek, továb ne 
toárcsátok a haragot (D); 2. belenyugszik 
Má nem háborog, kieggyezett a sorsává (Gy) 

kiéhezik kiéhezik, kiéjjhezik [-ek, -6 ~ 
-el, -ett] tn ige sokáig nem eszik Ha valaki 
kiéjjhezik, ne lakjon jé) y  ecccre (V) [] Ki van 
éhezve valamire ’sokáig vár valamire’ (R) 

kiejt kiejt, kiëèjt, kiëjt [-ek, -ë ~ -el ~ -sz, 
-ett] ts ige I. vmit véletlenül elereszt Kiej
tette a pohárt a kezibü, am meg ëtort (M);
2. vmit úgy ejt el, hogy az kiesik vhonnan 
Kiejtette a táskáját a óytóybú (Kd)

kiéi kiél, kiéji, kijei, kid [-ek, -sz, -t] ts 
ige 1. kicsapongó életmódot folytat Kiílted 
magad, mos má megnősűhecc (Vs); 2. ki
használ, kizsarol Killte ászt a szegíny 
asszont, oszt ëhatyta (S); 3. éiősködve feléli 
vkinek a vagyonát, pénzét Nem lássák, hocs 
csak kijéli üköt (Bel)

kielégít kielégít, kieléjgit, kieíjégit, kieli- 
gir [-ek, -ë — el ~ -sz, -ett] ts ige 1. kifizet 
Kielégítette a testvéreket a szülőéi házbú 
(V); 2. követelményeknek megfelel Uty ke 
térméni, hogy a mostani igéjnyeket kie-ljé- 
giccsük (Pf)

kiélesít kiélésit, kiéjesit [-ek, -ë — el, 
-sz, -ett] ts ige vmit élessé tesz Kiéjléssitem j

észt a  kéjst a kút káváján, m ér ojam, m int a 
bo t (Csn)

kiemel kiemel [-ek, -ësz ~ -sz, - é t  ~ -t] ts 
ige fölemelve vmit kívülre juttat K iem éjük  
a vidret a kudbú, ősz röklön t oárcsuk a 
tehernek  (Or)

kienged kienged  [-ek, -ë ~ -el ~ -sz, -ett] 
ts és tn ige 1. kiereszt R eggé öt ó urakkor 
kiengeggyük a tehenet a  csárdába  (Mu); 2. 
olvadni kezd Itt az ideje, hogy kiengeggyem  
e z  a  fa g y  (Be); 3. kibővül K iengedem  a 
szoknyám , mér szorított (Bk)

kiépül kijélüll, kijépül [ - ű t  ~ -t] tn ige f. 
kialakul Kijépűt a m i fa lu n k  az u tóysó jj tiz 
é jv  ala tt (Gy); 2. meggyógyul A ddig  vigyáz- 
ga to tl magára, m íg m égis csak kiípiit a  he
te ksígibü  (Ts)

kiér kiér, kijér, kiír [-ek, -sz. -t] tn ige I. 
kijut Ety> fé j l  óura alat kijiérünk a z á llom ás
ra  (Во); 2. kinyúlik Ez az epérfa  egéssz a :  
ucca szjélejik kijér (Tk)

kiereszt kiereszt [-ek, -ë ~ -el, -ett] is ige
1. kienged Kiereszti a púját az uccára  
(Csp); 2. vizet enged kifolyni M inden héj- 
ten  kieresszük a hördóybul a  vizet, hogy  

fr is s e  töjjccsük meg (Gy); 3. szélesebbre en
ged Kieresztette a ruháját, m ér m ekhizott a 
térhess j é  g  után (Cse)

kierőszakol kierőszakol, kierőjiszakol [-ok, 
-ősz ~ -sz, -5 t  — -ott] ts ige erőszakkal elér 
Kierőüszaköta, hogy odaaggyuk neki a  k i
sebb ig  d iszn ó n  (Tá)

kiesik kiesik [-ek, -ë ~ -el, -ett] tn ige i. kí
vülre esik Kiesett ez a csepsjég a kocsibú (Be);
2. félre esik Ez a fa lu  kiesik az udbú (Gy) 

kieszel kiesszel [-ek, -ësz~ -sz, -ët ~  -ett]
ts ige ravaszul kitervez Addigra m áj csak  
kieszelünk valamit, am i kihúz a bájbú  (Sz) 

kieszik kieszik [-ek, -ë -  -el, -ett] ts ige 
1. ételből csak egy részt eszik Ez a p ú ja  
csak  a tjésztát eszi ki a levezsbű  (Pf); 2. ki
rág A m oj kiette a fin o m  kalapot (Bk); 3. ki
mar A mjész egjész kiette a  kezjét (V); 4. 
evéssel anyagilag tönkretesz Ne fjé j, nem  
esznek ki avagyonodbú  (Bó)

kifacsar kifacsar, kifacsár  [-ok. -sz, -t] 
ts ige a nedvet kinyomja vmiből Egész efá-
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rad a karom, mik kifacsarom észt a térnéjr- 
dek ágyneműt (Kf)

kifaggat kifaggat [-ok, -sz ~ -ö ~ -ol, -ott] ts 
ige aprólékosan kikérdez, titkot kiszed Ki

faggatta a púját, am meg mindent émondott 
(H)

kifagy kifagy, kifogy [-ott] tn ige fagy 
miatt kipusztul Korán évetettük a kompírt, 
ősz mint kifogyott (T)

kifakad kifakad, kifokod [-ok, -sz ~  -ö ~  
-ol, -t] tn ige 1. fekély kinyílik A sebe kifa- 
kat. csúnya geny jöd  belöplte (Té); 2. hara
gos szavakban tör ki Kifakadunk a szom
szédra, mer észántotta a mezsgyéinket (Ah) 

ki fakaszt kifakaszt, kifokaszt [-ok, -ö — 
-ol, -ott] ts ige sebet, pattanást kiszúr Kifo- 
kasztotta a sebet, pedig méjg nem fart meg (K) 

kifakui kifakul, kifakad [-út — t] tn ige 
színét veszti Nyáron hamoár kifakull a me
ző ünn a ruha (V)

kifárad kifárad [-ok, -sz — ö — ol, -tt] 
tn ige nagyon elfárad Kifárad az ember az 
egfasz napi szaladázsba (Nf)

kifarag kifarag [-ok, -5 ~ -ol, -ott] ts ige
1. faragással kiformál vmit Egy nap alat ki

faragok húz gólfát (Vr); 2. kicifráz Kifa
ragná nekem ety függöntártóut? (Tk)

kifarol kifarol, kifaröl [-sz, -t] tn ige Ï. 
állat két hátulsó lábával indul ki vhonnan A 
tehen kifaröt az ówlbú, mér nem tudót mek- 
fordúni (I); 2. tarolva kimegy vhonnan Ijjet- 
tibe kifaröt a házbú (N b )

kifecseg kifecseg [-ek, -sz ~  -ë ~ -el, -ett] 
ts és tn ige 1. könnyelműen kibeszél Min
dent kifecseg, nem marad meg benne a szó 
(Np); 2. kifröccsen Olvasztáskor vigyázunk, 
hot}’ ki ne fecsegjen a zsír (Be)

kifed kifed [-ek, -sz ~  -ë ~ -el, -ett] ts ige 
fedelét leveszi Kifette a fazokat, holy hat 
hűjön az jétel (I)

kifehéredik kifehéredik, kifejjjéredik ki- 
fejíredik [-ek, -sz ~ -ë ~  -el, -ett] tn ige fe
hérré válik A vászon kifejjjéredik a mo
sást up (Dr)

kifej kifej, kifej, kifej [-ek, -sz, -t] ts ige 
1. tejet emlőből eltávolít Ha nem fejnőfik ki 
a tehenet, akkor etyhamar elapadna (Z); 2. 
pénzt kicsikar Kifejnéj az annyábú az utófj- 
sóy kopeket (N p )

kifejez kifejez [-ek, -ë — el, -ett] ts ige 
gondolatot szavakba foglal Ha kifejeznéj 
amit mondani akar, de hát nem tuggya (Bk) 

kifejlődik kifejlődik, kifejlőjjdik, kifej- 
lőjidik [-ők, -őcc ~ -öl, -ott] tn ige 1. vki el
éri fejlettségét Kifej lőjidik ez a gyermek, mi
re eladóiján lessz (Kv); 2. vmi egész mi
voltában megnyilvánul Kfajlőüdött nálla a 
gyomörfekéjj (Bk)

kifejt kifejt, kifajt, kifajt [-ek, -ë ~ -el ~ -sz, 
-ett] ts ige hüvelyéből kibont A paszujt 
őjjsszé kifajcsük, oszt uty tesszük ë (Ki) 

kiféle kiféle, kiféjlle kérdő névm milyen 
társadalmi helyzetű Ősz kiféjlle az az ud
varion? (Kg)

kifelé kifelé, kifele hsz 1. ki innen Na, ki
fele! (R); 2. külső hely felé Jösz má kifele a 
házbú? (Ke); 3. mások előtt Kifele mutas
sák a szjépet, amikó meg nem lássák, eszik 
egymást (Bá) [] Kifele ál a ruggya ’elbocsá
tásra számíthat’

kifelejt kifelejt, kifelejt, kifelejt [-ek. -sz 
~ -ë ~ -el, -ett] ts ige vmit feledékenységből 
nem tesz oda, ahova tartozik Kifelejtette a 
levezsbül a zellert (E)

kifen kifan [-ek, -sz — ë — el, -t] ts ige 
kiélesít A kaszakűvé kifennyük a kasza élit (J) 

kifényesedik kifényesedik, kiféjnyesedik, 
kifjényesedik, kifinyesedik [-ett] tn ige f é 
nyesre dörzsölődik Má egjész kifényesedett 
az ülepemen a nadrág a sok viseljéstű (Ge) 

kifényesít kifényesít, kfajnyesit, k ifé 
nyesít, kifmyesít [-ek, -sz ~ -ë ~ -el, -ett] ts 
ige fényesre dörzsöl Uty kifényesítette a 
csizmáját, hog}> meglátta magát benne (H) 

kifér kifér, kiféjr, kifér [-ek, -sz, -t] tn 
ige keresztüljut vmin Nyűgödön kiféjr ez a 
malac ezen a jukon (Si)

kifeslik kfaslik [-ett] tn ige varrás ki
bomlik Kifeslik má ez a ruha az öütjésnúj, 
rjégi, nemfardemes vpárni (Fa)

kifest kifest [-ek, -ë ~ -el, -ett] ts ige I. 
mázoló helyiséget vm ilyenre fest Az ésö j 
házat szjépen kifestették nekik (Gy); 2. raj
zot kiszínez Flamaszterré kifestem az e g é 
sszel (V); 3. arcát arcfestékkel kikészíti Uty 
kifesti magát, hogy rá se lehel ismérni (Vs) 

kifeszít kifeszít, kifeszit [-ek, -sz ~ -ë -  -el,
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-e tt]  t s  ig e  1. fe s z e s re  k ih ú z  v m it  Kifeszitünk 
egy madzagot, ára tericcsük ki a ruhát 
( Н о ) ;  2 . fe sz ítő v a s sa l  k in y it  A kófics ёve
szett, az ajtóut kifeszitettük (F r) ;  3 . m e re 
v e n  t a r t  Kifeszitette a kéjt lábát, nem lehetet 
kimozdítani a hëjibü (S z a )

kificamodik kificamodik [-o tt] tn  ig e  a  
c s o n to k  e g y ik e  h e ly é b ő l k iu g r ik  Kificamo- 
dot a bokája, napokig nem bir a lábára ála- 
ni (A s z )

kifizet kifizet [ -ek , - s z  ~  -ë  ~  -e l,  -e tt]  ts  
ig e  Î .  j á ra n d ó s á g o t  k ia d  A gy’ár kifizette a 
mát hóunapi munkát (T ű ) ;  2 . ta r to z á s t  k ie 
g y e n l í t  Kifizettjék a kél heti tejet (K ); 3 . v k it 

r ö v id  ú to n  e lin té z  Majd éjn üt et kifizetem, 
csak tegye ide a lábát (N p )  [] Éjn üt el az 
ásó и melljényzsebibű is kifizetem ’so k k a l 
g a z d a g a b b  v a g y o k  n á la ' (N p )

kifizetődik kifizetődik, kifizető fiáik [-o tt] 
tn  ig e  h a sz n o t h o z  Kifizető fiáik a szuvenír- 
gyártás a kolhozogba (В о )

kifli kifli [-t. -k , -je ] ín  1. p a tk ó  a la k ú  tö l
t ö t t  s ü te m é n y  Nállunk csak a mákkos kiflit 
szereti a család (G e ) ;  2 . p é k sü te m é n y  A 
k i f l i t  it  r o h á lik n a k  m o n y g y á k  (K h )

kifog kifog [-o k , -s z  ~  -ö  ~  -o l, -o tt]  t s  és 
tn  ig e  1. k iv e s z  v h o n n a n  Kifogott ety kéjt ki
lóm csukát a Tiszába (T s ) ;  2 . a  sz e rs z á m o t 
le s z e d i  Djélbe má kifogom a lovakat (P f) ;  3 . 
s z á m la  k ie g y e n l íté s é re  p é n z t  lev o n  Kifok
iam a kéjt liter tej árát (K f) ;  4. b e c sa p  v k it 
Várja, kifogok ém méjg rajtad! (V r)  [] Jól 
kifokta 'k i ju to t t  n e k i ’ (R )

kifogás kifogás [ - t,  -o k ,  -a ]  ín  1. ü rü g y  A 
cigánnak is vófi kifogása (V );  2. ro s s z a lló  
é s z re v é te l  Mindjék csak kifogásaji van elle
nünk (J)

kifogy kifogy [ -o tt]  tn  ig e  e lfo g y  Kifo
gyott a házbul a liszt (F f )  [] Kifog’ a bjéke- 
türjézsbű ’e lv e sz ti  a  tü r e lm é t ’ (P f)  

kifokad I. kifakad 
kifokaszt 1. kifakaszí 
kifolyik kifojik [-t]  tn  ig e  k ív ü l lev ő  

h e ly r e  fo ly ik  Nem engeggyük, hoty kifojjon 
a must a kádbú (G y )  [] Minden kifojik a ke
ze közzül ’ro s s z u l  g a z d á lk o d ik ’ (K g )

kifordít kifordít, kifordít [-o k , -sz  ~  -ö  ~  
-o l ,  -o tt]  ts  ig e  1. v m in e k  a  b e lső  o ld a lá t  k i
f e lé  fo rd í t ja  Kifordítom a kabátomat, ősz

hordom méjg ety pár éjvig (F r ) ;  2. z s e b é t  
ú g y  f o rd í t ja ,  h o g y  ta r ta lm a  k ifo rd u ljo n  Na, 

for dics ki a zsebedet! (K i)

kifordul kifordul, kifádul [-o k , -ú sz  ~  -sz , 

-ú t  ~  -t]  tn  ig e  I . v h o n n a n  e lő b u k k a n  Eccér 
látom, hogy az crdőübű kifórdút (F p ) ; 2 . k i 

d ő l Nagy nehezen osztán csak kifórdút az a 
natyfa a hejjibű (V r)

kiforgat kiforgat, kiforgat [ -o k , -s z  — ö 
~  -o l ,  -o t t]  ts  ig e  ! . s o rb a n  k ív ü lre  fo rd í t ja  
Kiforgatta minden zsebit, semmit nem laná- 
tunk nálla (K f); 2 . ja v a i tó l  m e g fo s z t  Kifor
gatta az öregeket a vagyonoghú. és magára 
hatyta üköt (A h ); 3 . é r te lm é t  e lfe rd ít i  Kifor
gassa a mász szavujit, ősz neki adnak igazat 
( T k )

kiforr kifor, kifor [-t] tn  ig e  s z e s z e s  fo 
ly a d é k  fo r rá s a  v é g b e m e g y  Máj, ha kifor a 
bor, akkor loárcsuk meg a lakodalmat, (G y )  

kiforszíroz kiforszíroz [-ok , -ö  ~  -ol, -o tt] ts  
ig e  k ie s z k ö z ö l  Csak kiforszírozta, hoty tül- 
lök vegyjék meg a szilvát (1)

kifoszt kifoszt [-o k , -ö  — o l, -o tt]  ts  ig e  
1. v k i t  é r té k e ib ő l k i fo rg a t  Minden vagyoná- 
bú kifosztotta a báttyát (T á t) ;  2 . v k in e k  a 
p é n z é t  e ln y e r i  Kártyába az egiész uccát ki
fossza (V r)

kifő kifő, kifog, kifőül [ - tt]  tn  ige  1. e lk é 

sz ü l  Kifőfit az ebjéd, lehet enni (C s f ) ;  2 . 
v k i  tú ls á g o s a n  k ím e le g s z ik  Egiész kifőfitiem 
ebbe a rekkentőü hőfisjégbe (V ); 3 . tő v é s  
k ö z b e n  p á ro lo g  Mire bementem, mint ki
fő  f i t  a viz a fazigbú (P k )

kifőz kifőz, kiföfi [ -ö k , -ö  ~  -ö l, -o t t]  t s  
é s  tn  ig e  1. fő zésse l e lk é s z ít  Kiföüsztük az 
ebjédet, ősz szalattunk is a mező fire (H l) :  2 . 
fő z é s s e l  m e g tis z tí t  Kifőfisztem az ágyneműt, 
mér má nagyon sárga vófi (K f) ;  3 . k ie s z e l  
Ma megéjn kifőfizött valamit ez a vjém bo 
lond (В о ) ;  4. e lv é g z i a  f ő z é s t  Kifőfizök má, 
mer minygyán este van (O r )

kifúj kifúj, kifúj [ -o k , -sz , -t] ts  ig e  1. fú -  
v á s s a l  e ltá v o lí t  Cigerettázik, oszt az órán is 
kifújja a füstöt (F ); 2 . é rd e s r e  s z á r í t  Kifújta 
a szé f az oárcát (B ); 3 . k is s é  m e g p ih e n  
Várja má, ety kicsit kifújom magam (В о )  

kifundál kifundál [-ok , -á sz  -sz, -á t • -t] 
t s  ig e  k ie s z e l,  k i ta lá l  Ne szomorkoty, kifün- 
dállunk valamit (V )
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kifúr kifúr, kifúr [-ok, -sz, -t] ts ige I. ki
lyukaszt Má kifúrtuk a szegeknek a hejjet a 
falon (Bt); 2. íúrakodva kijut Csak kifúrta 
magát a csepsíg a rengeteg nip közül (Vs) 

kifut kifut [-ok, -sz - -ö -  -ol, -ott] tn ige 
1. szaladva kimegy Kifutott az uccára, de 
nem látó! séjnkit (P); 2. forrásban lévő fo
lyadék az edény peremén kicsordul Kifutott 
a tej, atlú van ijem büdös (Ah)

kífüröeskél kifüröcskél, kifüröcskéjll, ki- 
firicskéjll [-ek, -ész ~ -sz, -ét ~ -t] ts ige vi
zet förödve kilocsol Odakjészítettem az udva
ra elv kád vized, de ez a púja kifiricskéte (Tk) 

kifürög kifürög [-gött] tn ige kireped 
Szét ki a hurkát a vizbű, már mint kifürög (S) 

kifűsöt I. kifésül
kifüstöi kifüstöl, kifüstéi [- ők, -ősz ~ -sz, 

-öt — -t] ts ige 1. füstöléssel tartósít Disznó
öléskor kifüstötjék mind a njég\> sodort 
(Csf); 2. füstöléssel fertőtlenít Kifüstötjék a 
házat a beteg után (Bk); 3. vkit távozásra 
kényszerít Mi máj kifiistöjük űiet ebbül a 
házbú ( Th)

kifut kifűt [-ök, -sz -  -ö ~ -öl, -ött] ts ige 
í, hevít A kényjérsütjcsnéj fontos, hogy jóu  
kifűccsük a kemencéit (Tk): 2. aludttejet tű
zön megtúrósít Az alultejet kis tűzön fűtöm 
ki (Bs)

kifüz kifűz, kifia [-ök, -ö — öl, -ött] ts 
ige fűzőt megold Az unokám kifüzi a cipűji- 
möt, mer nehezen tudok lehajúni (Ah) 

ki fűződi к kifüződik, kifüzőüdik, kifü- 
dzőüdik [-ött] tn ige befűzött holmi kibom
lik Kfüdzöüdött a cipőÿm, oszt elestem (Ts) 

kiganéz kiganéz, kiganéz [-ok, -5 -  -ol, - 
ott] ts ige trágyát kihord Egy nap kéjccér is 
kiganéjzzuk az óylat (j)

kigarászól kigaraszol, kigaraszol [-ok, 
-ősz ~ -sz, -öt -  -t] ts ige udvart, kerti utat 
megtisztít a gyomtól, fűtői Jópájlcs kapává 
korán reggé kigaraszötam az udvart (Pí) 

kigázol kigázol [-ok, -ősz -  -sz, -öt -  -t] 
tn ige 1. kijut vmiből Vjégre kigáiöiunk ah- 
bú a naty pocsojábú (Gy); 2. kilábal Alik 
hittük, hoty kigázol a nagy beteksígbiil (Sz) 

kigomboí kigombol, kidombdl [-ok, -ősz

~ -sz, -öt -  -t] ts ige begomboit holmit 
szétnyit Kigombolom a kabát omol, meggyű
lök a mcleksjéktű (Во)

kigondol kigondol, kigondol [-ok, -ősz -  
-sz, -őt ~ -t] ts ige 1. kitalál, kitervel Kigon
dolunk valamit, ősz meg is csilláink (Mu); 2. 
megalkot Észt a gépet ü gondilla ki (Kh) 

kigömbölyödik kigömböjödik [-ök, -sz -  
- ö — öl, -ött] meghízik Gyönyörüven ki- 
gömböjödött a marha a tállá un (Gy)

kigubáz kigubáz [-ok, -ősz — sz, -t] ts 
ige kifizet Röktön kigubázott a tehenjér kén- 
száz rubelt kjészpjéndzbe (V)

kiguberál kiguberál, kiguberáll [-ok, -ász 
~ -sz, -át -- -t] is ige pénzt kelletlenül kifizet 
Vjégül is csak kiguberáta az összeget (Fra) 

kigumiz kigumiz [-ok, -5 ~ -ol, -ott] ts 
ige kiradíroz Kigumiszta a hibás Írást a 
pappirrú (Nf)

kigúnyol kigúnyol, kigunyö/ [-ok, -ősz ~ 
-sz, -i ~ t] ts ige gúnyolva nevetségessé 
tesz Ezek a jányok csak kigunyöják ászt a 
szegjen fijut (Bó)

kiguvad kiguvad, kigúvad [-t] tn ige ki
dülled Kiguvad a szeme a hámulástú (Ts) 

kigyalogol ki gyalogol, k\gy>alogöl [-ok, 
-ősz — sz, -őt ~ -t] tn ige távolabbi helyre 
gyalog megy Mik kigyalogőtunk az álornás- 
ra, ébeszjégettünk ety kicsit (Bk)

kígyó kígyó, kígyón, kígyón kjégj óu [-t, 
-ja] fn gerinces csúszómászó; Ophidia A ta
nyán teli van sásas kigyóuvá (Tű) [] Kí
gyóul melenget a keblin "hálátlan embert 
pártfogol’ (Ts); Kigyójjd-bíkát rákiabátak 
egymásra ’csúnyán összevesztek’ (Ng) 

ki gyógyít kigyógyit, kigx’óygyit [-ok, -sz 
~ -5 -  -ol, -ott] ts ige vkit betegségétől 
megszabadít Sokkára. de méjgis kigxwpgj i- 
tották a torokrágbú (Sza)

kigyógyul kigyógyul, kigyópgyull [-ok, 
-úsz - -sz. -út — t] tn ige betegségtől meg
szabadul Má nem hittük, hogy az őre к ki- 
gyóiUgyull a tüdőügyulladázsbú (Gu)

kigyomlál kigyomlál, kig\-omtáil [-ok, -ász 
~  -sz, -át ~ -t] ts ige gyomot kiszed Esiéj-e 
kigyomlájuk a hagymát (Mi)

kigyújt kigyújt, kigyút [-ok, -sz — ö ~ 
-ol, -ott] ts ige bekapcsol Mos má este ki
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gyuccsák a faluba is az uccán a villonylám- 
pákot (T к)

kigyúl kig\‘úi kigyul [-t] tn ige felgyűl
Rjégeny gy akran kigyúrok a szömatetős há
zak a falvagb a (Ah)

kihág kihág [-ok, -sz, -ott] tn ige félrelép 
Az uram izs gyakran kihúg, de hát nem le
hetek, semmit (Mu)

kihagy [-ok, -sz, -ott] ts és tn ige !. nem 
vesz számításba A kolhozaiápitáskor űtet 
kihalyták a vezetőÿsjégbű (V); 2, kifelejt 
Egv öjtjési kihatytam. azjér nem jöt ki a 
minta (M); 3. nem emlékszik vmire Kihagy 
az agyad (A)

ki hagy ul kihagyni kihagyni! [-út -  -t] tn
ige színét veszti Uly kihagyút ez a ruha, 
hogy rná as se lehet látni rajta, mijen vóut 
uj korába (Fo)

kihajigái kihaj igái, kihajigáll [-ok, -ász 
- -sz, -át ~ -t] ts ige kidobál Kihqjigállom az 
összes ronygyodot, ha nem rakod rendbe (Mf) 

kihajít kihajít, kihajít [-ok, -sz~ -5 ~ -ol, 
-ott] ts ige kidob Ha nem tanát a jót так a 
tjésztát. kihajította a kutyának (Bat)

kihajiik  kihajlik, kihajlik, kihoájíik, ki
hajlik [-ott] tn ige úgy hajlik, hogy kívülre ér 
A cseresznyefa ága kihajlik a sor alá (Tk) 

k ihajo l kihajol, kihajol, kihajul! [-ok, 
-úsz -sz, -út ~ -t] úgy hajlik meg, hogy 
felsőteste vmely zárt téren kívülre jut Kiha
jú t az ablakon, úgy atta ide. a csep jánt (E) 

k ih a jt’' kihajt, kihajt [-ok, -sz -  -ö ~ -oí, 
-ott] ts ige 1. háziállatot legelőre terel Ki
hajtották má a csárdát? (Ke): 2. állatot ki
kerget V honnan Hájzs má ki esz! a macskát! 
(Ng); 3. autót kivezet Kihajtok az udvár- 
bú, ősz majd az uccán beszúrok (V)

k ihajt2 kihajt, kihajt [-ok, -sz -  -5 ~ -ol, 
-ott] ts ige blúz, ing stb. gallérját kardigán
ra, zakóra stb. ráhají Szeb lesz, hu kihajtod 
az inged galléjrját (Ki)

kihajt3 kihajt, kihajt [-ok, -sz ~ -ö ~ -ol, 
-ott] tn ige növény hajtást hoz Szípen kihaj
tott a kompér (Ts)

kihalás/, kihalász [-ok, -ő — oi. -ott] ts
ige I. kifog Ki lia! úszta a lekszep ponytyot 
(Во); 2. folyékony anyagból vmit kiszed 
Este lesz, mik ki halásszuk a hordóubú j  pa

radicsomokat (Pf); 3. előkeres Kiha-lászott 
a zsebibű ety hármast, ősz mentek sörözni 
(Cs)

kihaliatszik kihallaccik [-ott] tn ige S. 
hang kihatol vhova Kihallaccik a szája az 
uccára (A); 2. hang megkülönböztethető a 
többitől Ojan hangja van, holy kihallaccik a 
kóruzsbú (Bf)

kihallgat kihalgat, kihágat [-ok, -sz~  -ö 
-  -oi, -ott] ts ige 1. hatósági személy tanút, 
vádlottat kikérdez Kihagattak sok embert, 
az igasság méjkse derűt ki tëjjesen (К); 2. 
beszélgetést titokban meghallgat Ki hágai ta 
a beszjégetjést az gàjtôgn keresztit, onnan 
lutta (Vr)

kihallik kihallik [-ott] tn ige kihaliatszik 
A konyhába minden szög kihallik (Bat) 

kihány kihány [-ok, -sz, -íj ts ige I. ki
dobál Kihányom eszi a sok ronygyot, ha 
nem rakjátok rendbe (Tk); 2. kiokád Min
dent kihány, amit megeszik (Km); 3. növény 
a kalászát kidugja Amikor a búza kihánnya 
a fejjél, ke rá a jótj idôÿ, hogy mek-szemez- 
zen (Csf): 4. gyomorrontáskor seb jön ki a 
száján Kihánta a hideg a száját (V)

kiharap kiharap [-ok, -sz - -ő ~ -ol, - -ott) 
ts ige harapással kiszakít vmií A kutya kiha
rapott egv darabot a kabáttyábú (Но)

kiharcol kiharcol, kiharcol [-ok, -ősz -  -sz, 
-öt — t] ts ige kivív Kihoárcötuk, hogy a 
fijataíok ne vággyanak el a falubú (Ni) 

kihasad kihasad [-t] tn ige kifeslik Kiha
sa t t a ponyva, ősz kiföjt a búza (Csn)

kihasít kihasit, kihasít [-ok, -sz ~ -5 ~ 
-ol, -ott] ts ige I, úgy vág fél vmit. hogy 
abból kiszakít egy részt Ki ha si tok a lepe- 
dőjjbű egy darabot, hogy bekössük a sebet 
(Tát); 2. úgy vág fel vmit, hogy az kihasad, 
amibe beleakad Az eke jóu  darabot kihasít a 
föüdbű (Gy)

kihasznál kihasznál, kihasználl [-ok. -ász ~ 
-sz. -át ~ -t] ts ige 1. lehetőséget a maga ja 
vára fordít Kihasználó a jó  essős idoiji, éve
iéit e a zőccsíget (Ts); 2. anyagi hasznot húz 
Kihasználó, az összes ismerőÿssejit a maga 
írdekibe (Vs); 3. hosszú ideig hord, visel 
vmit Jó y kihasználta ászt a táji kabátot (Be)
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kihátrál kihátrál, kihátráll [-ok. -ász ~ 
-sz, -át ~ -t] ín ige hátrálva kimegy Kihátrát 
az ajtóim szígyenibe (Tg)

ki házasít ki házasít, kihúzásit [-ok. -sz ~ 
-5 ~ -ol, -ott] ts ige anyagiakkal eilátva férj
hez ad Uty ki házasítottuk a jányunkot, hogy> 
gond néjkű keszhetik az jéletet (Or)

kihegyez kihegyez [-ek, -é — el, -ett] ts 
ige hegyesre farag Szjép hosszúra kihegye
zem a ceruzámot (Gy)

kihelyez kihejez. kihëjez, kihejjez [-ek, -ë 
— el, -ett] ts ige tanintézmény a végzett nö
vendékeiket távolabbi helyre irányítja A mi já 
nyunkot Lembërbe hejjesztjék ki dóugozni (Th) 

kiherél kiherél, kiheréjl [-ek, -ész — sz, 
-ét ~ -t] ts ige 1. állatnak a heréjét eltávolít
ja  Ki kéjm má heréjni ászt a süldő üt (Bat);
2. tréfás fenyegetés Gyere csak ide, mirty- 
gyá kiheréjjlek (A); 3. a burgonyabokorból 
pár szemet kivesz A kompírt essőü után ki- 
heréjjük (Bt)

kihever kihever, kihever [-ek, -sz, -t] ts 
ige I. meggyógyul Csak kiheverte ászt a 
nagy beteksíget (G); 2. lelki megrázkódtatás 
U má sose heveri ki a fija évesztjésit (Kb) 

kihímez kihimez [-ek, -ë ~ -el. -ett] ts ige 
varrással kidíszít Most ely szjép konyhagar- 
niiurát himesztiink ki (Or)

kihirdet kihirdet, kihirdet [-ek, -c — el, 
-ett] ts ige Î. mindenkinek tudtára ad Kihir
detnék hogy minden tehentű be ke adni 
hatvan liter tejet (Bk); 2. a pap az esküvő 
előtt egy héttel a templomban közli a háza
sulandók házassági szándékát Van ojam 
pár, hogy kihirdetik, méjgis émarad az es
küvőü(Sza)

kihív kihív, kihíj [-ok, -sz, -t] ts ige 1. ki
szólít Aháncor kihíjta a íanitóu a tábláho, 
sose tudót felëni (A); 2. felszólít Na, gyere, 
kihíj lak egy bírókra (V)

kitűzik kihizik [-ok, -6 ~ -ol, -ott] ts ige 
úgy meghízik, hogy a ruhái szűkökké vál
nak Kihiszta az összes ruháját (Km)

kihókul kihókul, kihóukull, kihópkul [-út 
— t] tn ige kifakul Uty kihóukút ez a ken
dőjj, hogy nem lehetßvenni (Во)

kihord kihord, kihord [-ok, -ö ~ -ol, -ott]

ts ige 1. kiszállás Tavasszá kihörgyuk a ga- 
néjt a főüdre (Bd); 2. kikézbesít Alig érzi 
szegín jány a lábát, mire kihörgya a postát 
(Ts); 3. magzatot a méhben hord Nehezen 
hörgya ki ászt a púját (Gy); 4. hírt kivisz 
Kihörgya a házbú a családi titkokot (F) 

kihorgász kihorgász, kihörgász, kihar- 
gász [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige 1. halat kifog 
Öt kilôy halat hörgászot ki ety hajnalba 
(Tú); 2. kihúz A vasmacskává horgászta ki 
a kudbú a vidret (H)

kihoz kihoz [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige 1. 
kint lévő helyre hoz Hosz ki má a kalapá
csot a kamorábú (Mes); 2. vmilyen megál
lapításra jut Asz hoszta ki a dologbú, hogy 
mindennek ém vagyok az oka (Fra)

kihörpint kihörpint, kihörpint [-ek, -ë ~ 
-el ~ -sz, -eítj ts ige egyszerre kiiszik Hor- 
pincse csak ki észt a kizs bőrt, ősz mehet (Np) 

kihull kihull [-ott] tn ige 1. vtnibői kiesik 
vmi Rósz má ez a rosta, mint ki híd be lő ül le 
a mag (Bí); 2. megkopaszodik Mint kihul
lott a haja a katonaságná (Gl)

kihurcol kihurcol, kihúrcöl [-ok, -ősz ~ 
-sz, -öt ~ -t] Î. nehezen kivisz Belege bee, 
mik ki húrcolod ászt a sok holmit az ó utó ura 
(Bk); 2. kiköltözik Ki/nírcökottunk a nyári 
konyhába, mér bem má meleg vám fő  űzni (Cse) 

kihúz kihúz, kihúz [-ok, -6 ~ -ol, -ott] ts 
ige 1. eltávolít Kihuszták a fogát, ősz fiida- 
gatt az arca (P); 2. rászedi, hogy elmenjen 
vhová Na, ha kihusztá a házbú, mos má úgy 
tessz, ahogy éjn akarom (Hl); 3. kicsinosítja 
magát Hű, de kihusztad magad! (Tk); 4. tit
kot kiszed vkibői Csak kihusztá belöQlie az 
a vjém piszkos a tervököl (Or); S. nehezen 
eltölt Csak kihúzza má tavaszig ebbe a 
csizsmába (Ke); 6. kivonja magát Mindjék 
kihúzza magát a nehéjz munkábú (Nb) 

kihúzgái kihúzgál, kihuzgál, kihuzigál [-ok, 
-ász ~ -sz, -át ~ -t] ts ige 1. kitépdes Megyek 
kihuzgállom ászt a kizs gaszt a murok köz- 
ziil (V); 2. kiszed Ezek a jány ok kihuzigáj- 
ják  a szemöüdöküköt (Be)

kihűl kihűl, kihűl [-űt ~ -t] ín ige melegét 
elveszíti Ne nyitogjátok az oajtóut, mer ki
hűl a ház (Tk)
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kiigazít kiigazít, kiigazit, kiigazjét [-ok, 
-ö ~ -ol, -ott] ts ige 1. kiegyenesít Iga- 
ziccsátok csak ki észt a sört, mer nem egye
nes (J); 2. kijavít Visszavitte a vá-róméj- 
hosz, hogy igaziccsa ki az érontott ruhát (Np) 

kiigazodik kiigazodik [-ok, -5 ~ -ol, -ott] 
tn ige 1. tájékozódik Jó и kiigazodik má 
Szőjillőjjsön (Vr); 2. kiismer Sehogy se iga- 
zodok ki ahha az emberbe (F)

kiindul kiindul, kiindul! [-ok, -úsz ~ sz, -út 
— t] tn ige I. kimegy Mire kifértünk az ál
lomásra, a vonat má kiindút (Tú); 2. ered 
Híjába beszísz, a pletyka tailed indát ki (Cs) 

kiirt kiírt [-ok, -sz — ö — ol, -ott] ts ige 
kipusztít Kiütöttük az ófJbú a patkányokot (Ti) 

kiismer kiismer, kiismer [-ek, -sz, -t] ts 
ige 1. alaposan megismer Mire kiismertük a 
menyünket, má kísőjj vótfi (Vs); 2. tájékozó
dik Nem ismeri ki magát az ujj emberek 
koszt (Te)

kiiszik kiiszik [-ok, -6 — ol, -ivott] ts ige 
italt ivóedényből teljesen kiürít Kiivott ety 
pohár hideg vizet, ősz jobban lett tiille ( Vr) 

kiizzad kiizzad [-ok, -sz — ö ~ -ol, -ott] 
tn ige nagyon megizzad Egjész kiizzatt a 
szaladázsba (Nb)

kijár kijár [-ok, -sz, -t] tn és ts ige 1. a 
központtól távol eső helyre jár Kijár dol
gozni a szomszfét faluba (Tú); 2. könnyen 
kiesik a helyéről Ennek az oájtóunak kijár a 
kilincse (Tk); 3. iskolát elvégez Hát te, ki
jártad má az iskolát9 (Kf); 4. utánajárással 
elintéz Kijárta az annyának a nyugdíjjal, 
pedig nem izs dógozol soha (Tú): 5. megil
let Kijár neki a tisztelet (K)

kijátszik kijáccik [-ok, -6 -ol, -ott] ts 
ige Î. ügyeskedéssel félrevezet Kijáccotta a 
csoportvezetőß, csinál magának kéj sza
badnapot (Во); 2. betelik a játékkal Kijác
cotta magát ez a piija egjész vasárnap a pú
ján  (Z); 3. anyagiakból kirekeszt Kijáccot- 
ták a szülőüji vagyombú (V)

kijavít kijavít, kijavít, kijovit [-ok, -sz ~ -5 
-  -ol, -ott] ts ige rossz osztályzat helyett job
bat szerez Kijavította a hármassát njégyies- 
re (B)

kijavui kijavul, kijavull [-ok, -úsz ~ -sz, 
-út ~ -t] tn ige 1. kigyógyul Má nem is hisz-

szük, holy kijovull valaha is abbul a nagy 
beteksjégbü (Gy); 2. kiderül Csak kijavull 
ez az időfi má (Fra)

kijelentkezik kijelenkezik [-ek, -e — el, 
-ett] tn ige elköltözését a hatóságnak beje
lenti Ha hosszabb időjjre utazunk valahova, 
akkor kijelenkeziink (Fo)

kijjebb kijjebb hsz olyan helyre, ami 
még inkább kinn van Vit kijjebb a széjket, le 
ne öncsük fest fékké (H)

kijózanít kijózanít, kijó üzemit, kijótpa- 
njét, kijózanít, kijótpanit [-ok, -6 ~ -ol ~ -sz, 
-ott] ts ige részeget magához térít Járjon a 
fris levegő jin, majd asz kijózanissa (Té) 

kijózanodik kijózanodik, kijójtzanodik [-ok, 
-sz — 5 — ol, -ott] tn ige Î. részegségéből 
magához tér Máj beszjéllünk akkor, ha ki- 
jótjzanodö (Gu); 2. észre tér Es sose jóyza- 
nodik ki a bolondé jrijájábú (G)

kijön kijön [-jövök, -jössz ~ -jövő ~ -jö- 
völ, -jött] tn ige 1. kint levő helyre közele
dik Ha méjg eccer kijövő az udvpára, akkor 
kapd tiilliink (Mf); 2. nem helyénvaló 
Rosszá jön ki üres kéjzzé menni keresztelőjé
re (Tk); 3. kivehető Nem tudom kijön-jé ez 
a pecséjt az abrozbá (Во); 4. létrejön a 
helyes eredmény Sehoty se jöt ki a matema
tikám (F); 5. kitelik Kijön ebbií a kéjt méj- 
térbíí egy nyári ruha? (Mf)

kijut kijut [-ok, -sz -  -6 ~ -ol, -ott] tn ige 
1. kitalál Ha eccer kijutok ebbiil az érdőbű, 
magam sose jövök ide többet (Sz); 2. osz
tályrészül jut Nekije csak kijutott a szomo- 
ruságbú (Sze); 3. kilyukad vhova Na, уjég
re, hoty kijutottá oda, amit mondani akaná
(Oh) ’

kikacag kikacag [-ok, -sz ~ -ö ~ -ol, -ott] 
ts ige kinevet, kigúnyol Minek kacaktat ki 
ászt a rendes fijut? (D)

kikalapál kikalapál, kikalapáll [-ok. -ász 
— sz, -át — t] ts ige 1. kalapálással kiélez 
Apám mcjgjóu kikalapáta a kaszát (Tk); 2. 
horpadást kalapálással eltüntet Megnyomták 
a kocsimot, kikalapánád ety kicsit? (Tú) 

kikandiká! kikandikál, kikandikáll [-ok, 
-ász — sz. -át ~ -t] tn ige kikukucskál Lát
tam. amikor ki kandikátá az ajtóunyilláson (J)
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kikap kikap [-ok, -sz ~ -ö — ol, -ott] ts 
és tn ige 1. hirtelen kivesz Kikapta a kisseb- 
bik kezibíi a kalácsot (B); 2. megkap Kikap
tam a fízetjésí, oszt el is kőütöttem (Ah); 3. 
verést, szidást kap Kikapó apáttá, ha nem 
csinállod meg, ami! mondott (Z)

kikapál kikapál, kikapáll [-ok, -ász ~ -sz, - 
át ~ -í] ts ige kapálással kivág Mint kikopá
sa a gönyörü karalábéjt (Tk)

kikapar kikapar, kikapar [-ok, -sz, -t] ts 
ige kiszedi a maradékot Kikaparja ez a púja 
afazokot, nem vesz it kárba semmi (Ti) 

kikapcsol kikapcsol, kikapcsol [-ok, -ősz 
~ -sz, -öt — t] ts ige i. kapcsot szétnyit 
Kapcsöja má ki valaki hátull a ruhámat! 
(V); 2. áramot megszüntet Kikapcsöták a 
viliont (Bó); 3. gép működését megszünteti 
Kikapcsolom a rádijóut, hogy ne bőügjön 
állandóban (Kd)

kikapcsolódik kikapcsolódik, kikapcso- 
lóudik [-ok, -sz ~ -ö ~ -ol, -ott] tn ige 1. ka
pocs szétnyílik Ki kapcsol option az öve, oszt 
éhatyta (Cse); 2. nem a megszokott környe
zetben pihen Ej öt, hogy ety kicsi! kikapcso- 
lóggyon itt (O)

kikapós kikapós, kikapóps [-abb] mn 
könnyűvérü, hűtlen A fjétfmjép a kikapóys 
asszony okot kedveli (Bá)

kikaróz kikaró:, kikarópz [-ok, -5 ~ -ol, 
-ott] ts ige karóhoz köt Gyönyörűvén kika
róasztuk a paradicsomot (Gy)

kikászálódik kikászálódik, kikászállóp- 
dik [-ok, -6 ~ -ol, -ott] tn ige lustán, kényel
mesen elkészül vki Mik te kikászállópcc ol- 
honrú, ém má haza is jövök a pijacrú (Csf) 

kikecmereg kikecmereg [-rgek, -sz, 
-rgett] tn ige üggyel-bajjai kijut Na hiszen, 
míg asz kikecmereg az ágybú, díl lesz (Vs) 

kikefél kikefél, kikeféjl, kikejéjl [-ek, -ész 
-  -sz, -ét ~ -t] is ige 1. kefével kitisztít Ki
lété jíe a kőbányái a pörtú (Ko); 2. kefével 
kifényesít Kikeféjtük a bokszcsizmát f é 
nyesre (Fo)

kikékít kiké kit, kikéjkit, kikjékit, kikíkít, 
kikíkit Г-ек, -ë -  -el ~ -sz, -ett] tn ige I. vmit 
kékítós oldatban öblít Kikjékitettem az ágy
neműt. hogy ne legyen sárga (B); 2. kékre

fest Uty kikíkítette a szemű, mintha jó  ódá
vá ki а к vópn neki (Sz)

kikel kikéi, kikéiül, kikéji [-t ~ -tt] tn ige 
1. csíráját a földből kidugja Szjép egyenlete
sen kikéiüü a búza mind (Cse); 2, kibújik a 
tojásból Huszonety tojázshú nekem kiköptt 
hús csirke (Ke); 3. felkel Nem lehet kivárni, 
hőre kiköpj jön abbul az ágybú (Pk)

kikeményít kikeményit, kikeméjnyii, ki- 
kemjényit, kikemínyit, kikemínyit, kikemjé- 
nyjét [-ek, -sz ~ -ë ~  -el, -ett] ts ige ruhane
műt úgy mos, hogy mereven álljon mosás 
után Lizbíí főüsztem kemjényitőpt, ősz kike- 
mjényitettem az abroszokot ojjanra, min! a 
kánya (Fra)

kiken kiken [-ek, -sz ~ -é ~ -el, -t] ts ige 
!. edényt zsiradékkal megken A tepsit ki- 
kennyük zsírrá, mekhincsük liszté, oszt uty 
tesszüg be a tjésztát a blóderbe (Pf); 2. az 
arcát kifesti Kikeni magát, ősz nem törődik 
óvva, mi van a húsz körüli (Bcs); 3. ke
nőccsel bedörzsöl Kigyózsirrá kikente àloà- 
bom, ősz jobban leltem (Nd)

kiken t-kifent kikent-kifent mn a külsejé
re túl sok figyelmet fordító Az ijen kikent- 
kifent júnyogbú ritkán van jó u  asszon (Но) 

kikényszerít kikejnyszerit, kikjényszerit, 
kikínyszeríi, ki kíny.szerit [-ek, -sz — ë -  -el, 
-ett] ts ige erőszakkal elér vmit Kikjémsze- 
ritette az apjábú a kocsit (Vr)

kikér kikér, kikéjr, kikjér, kikt'r [-ek. -sz. 
-t] ts ige 1. kéri, hogy adják ki Kikjéne a bi- 
zonyitvánnyát, oszt othatyta az iskolát, nem 
fűt a foga a tamdlásho (Or); 2. lakodalom
kor a násznagy versben kéri a meny
asszonyt Má kikjértjék a menyasszonl, sij- 
jessetek (Nf); 3. tiltakozik Észt kikírem tná- 
gámnák (Br)

kikérdez kikérdez, kikéjrdez [-ek, -e ~ 
-ei, -ett] ts ige 1. aprólékosan tudakol Min- 
denrű kikéjrdeszte az othonijakot (Fra); 2. 
felelet Kikéjrdeszte a temjeiét ur a leekéjt 
mindeggyikőptöktű? (Gy)

kikerekít kikerekíi, kikerekit [-ek, -sz ~ -ë 
-  -el, -ett] ts ige L kiegészít Ha lenne aki ki- 
kerekíccse, má vehetnéjnk ety kocsit (P); 2. 
hozzátold Mindent kikerekit, úgy mond ë (Tá) 

kikeres kikeres [-ek, -é ~ -el, -ettj ts ige



1. előteremt Mindent kikeres a csalággyá- 
nak (Fa): 2. megtalál Mik keresi a kóycsoi a 
táskájábú, addig le is ültetünk (Th); 3. meg
keres Keressjétek ki a könyvbe a huszadik 
óydull (Gy)

kikerget kikerget, kikérget [-ek, -sz ~ -5 
— el, -ett] ts ige 1. állatot kihajt Kikerges
sük a macskái a házbú, mér bepiszköl (Tg);
2. vkit kiutasít Kikergettem az udvaromba, 
nem rendes ember (Ki)

kikérő kikérő, kikjérôÿ, ki ki róQ, ki kéjre jj 
[-t, -k, -je] fn násznagy A kikjérôÿ sok ver
set tanul meg (Gy)

kikerül kikerül, kikerüli, kikeriiß [-ők, 
-űsz — sz, -űt ~ -t] ts ige !. kitérőt tesz Ki
ke rüd osztón a pocsoját! (Tát); 2. kint lévő 
helyre jutott Hoty kerül ki a tornácra a 
mosljék? (V); 3. kijut Méjg a háború élőik 
kike rítt Amerikába (Té); 4. akad Mindje к 
csak kikerüpll ety kis pjéndz a hászho (Bd); 
5. az iskolát elvégzi Ha kikerüli ez a púja 
az iskolába, többet fok segíteni (M)

kikészít kikészít, kikéjszit, kikjészit, ki ki
szít, kikíszit, kikjészjét [-ek, -sz — 5 — el, 
-ett] ts ige 1. kéznél lévő helyre tesz Este ki- 
kjészitem a gyermekek holmiját (Во); 2. ki
festi magát Ojjan ügyesen kikjésziti magát a 
barátnéjm, bocs csak! (Во); 3. kimerít Az 
égisz csál padot kikíszit ette á nagy tákádá- 
lvm  (Nd)

kikever kikever, kikever [-ek, -sz, -t] ts 
ige i. egy bizonyos színt kialakít Kikeverek 
ety szíp citromsárgát (Kd); 2. vajat, cukrot 
stb. krémmé ver Ki kever nő ük a kréjmed, de 
nincs villany, Így ősz nem leszek kjész ide
ijébe a siitjéssé (Bs)

kikezd kikezd [-ek, -ё ~  -el, -ett] ts és tn 
ige 1. kidörzsöl A kapanyél kikeszle a té
ny érit (Bd); 2. beleköt vkibe Kikesztek vele 
a szomszjót puják, azjér verte meg üköt (Bat);
3. szerelmi kapcsolatot kezdeményez Ha 
elv fiju  mekteccik neki, röktön kikezd vele 
(Ti)

kikezel kikezel, kikezel [-ek, -ész ~ -sz, -et 
-— t] ts ige meggyógyít Kikezéte az orvas a 
szivít (T)

kikiabál kikiabál, kikijabáll [-ok, -ász ~ 
-sz, -át ~ -t] ts ige 1. kifelé kiabál Kikijabá-

ta, hoty hozzak neki a vározsbú tejfelet 
(Tát); 2. bizalmas dolgot mindenkinek el
mond Összevesztünk, ősz mindent kikijahát 
nálam (Sza)

kikiált kikijált, kakiját [-ok, -sz ~ -o!, 
-ott] ts ige 1. kintre kiáltva mond valamit 
Kikiátotta, hogy má minygyá jősz hazajele 
(Tb); 2. kihív Kikijátott éjngem az uccára, 
pedik teli v óul am dologgá (Tk)

kikísér kikisér, kikjésjér, kikísír [-ek, -sz, 
-í] ts ige udvariasságból egy ütt megy vmed- 
dig azzal, aki távozik a házból A kedves 
vendigei kikísírjük a kapujig (Sza)

kikívánkozik ki kívánkozik, kikivártkozik 
[-ok, -ő ~ -ol. -ott] tn ige !. máshová szeret
ne menni Kikivánkozok má a meződre, a 
fris levegődre (Fra); 2. hányingere van Kiki- 
vánkozik az embérbü az jé tel (V): 3. úgy ér
zi, el kell mondani Nagyon kikivánkozik be
lő ül ie, amit hallott azokrú az emberekrü (Sz) 

kikopáncsolódik kikopáncsolódik. kiko- 
páncsolóudik [-ott] tn ige a dió zöld héja le
válik Má jóu  kikopáncsolúpdik a dijóu (Tk) 

kikopik kikopik [-ok, -sz, -t] tn ige í. ei- 
vékonyodik Uly kikopott ez a nadrák, hogy 
má szítfeslik (Vs); 2. kifogy Má tejesen ki
koptam az ünneplő íj ruhábú ( Fr)

kikopog kikopog [-ok, -sz, -ott] ts ige 
kopogással jelzi, hogy meg van elégedve 
Kikopogom, má rígen nem vóptam beteg (Ti) 

kikosaraz kikosaraz [-ok, -5 — ol, -ott] 
ts ige 1. udvarlót elutasít Váltogatott, a kjé- 
rőjiköt sora kosaraszta ki, mos meg má ű 
nem ke séjnkinek (Mu); 2. nem fogadja el, 
amivel kínálják Szeresse má, ne kosarazzon 
ki! (Gy)

kikotor kikotor, kikotör [-ok, -sz, -t] ts 
ige 1. kikapar A parázsI ki kotorjuk a ke
mence szájához, oz bevessük a kenyeret 
(Bat); 2. előkeres Ki kotort a zsebihű e'y pár 
gombot, ősz má hozzá is fokiunk a gorribá- 
zásho (Ki)

kikotyog kikotyog [-ok, -sz — 5 — ol, 
-ott] ts ige kifecseg Nem bízok meg benne, 
máj méjk kikotyogja, amit it hallott (Ke) 

kiköhög kiköhög f-ök. -sz ~ -ő -  -öl, 
-ött] ts ige sokat köhög Úgy mekhütem, 
hogy> má a lélkemet is kiköhöktem (Np)
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kikölt kikőfi, kikölt f-ött] ts ige 1. kotló 
hőmérsékletével hozzájárul, hogy a tojásból 
csirke fejlődjön ki Rósz kotlóy vöß, min
djég leszát a tojásrú, huszonegybű csak tizet 
kőütött ki (H); 2. sok pénzt elkölt Uty kiköfi 
töttem a kasszát az ünnepekre, hog)> nehjéz 
lesz kivárni a fizetjést (Cse)

kiköltekezik kikőüűekezik kikőtekezik [-ek, 
-c ~ -el, -ettjts ige többet költ, mint amennyit a 
keresete megenged Kikőüttekeszte magát az 
utazásra, mos meg nem tud hej rejönni (Ko) 

kiköltözik kikőtözik, kikößtözik [-ök, - ö 
~ -öl, -ött] tn ige más helyre költözik Azok 
má valy húsz éve kikőjjtösztek a falubú a ta
nyára (Gu)

kikönyököl kikönyököl, kikönyököl [-ök, 
- ősz ~ -t, - öt ~ -t] ts és tn ige 1. könyökére 
támaszkodva kihajol Kikönyököl az ablag- 
ba, oszt egjész nap asz njézi, ki hova jár 
(Bó); 2. a könyökén kikoptat vmit Má teje
sen kikörtyököte az ujjassál, váratót hát ety 
könyökvédőt (T ú)

kikönyörög kikönyörög [-rgök, -sz ~ -rgö 
-rgöi, -rgött] ts ige könyörgéssel elér vmit 

Nagy nehezen kikönyörökte, hogy elengegy- 
gyfik othonrú, mos meg nem veszik f i  dóu- 
gozni (Tú)

kiköp kiköp [-ök, -sz ~ -ö —öl, -ött] ts és 
tn ige szájából eltávolít A cseresznye mag
já t köpjítek ki! (S) [] Az ember a tüdejit köpi 
ki, as se használ 'hiába sokat’; mintha a száján 
(szájúmul) köpte vóyn ki 'éppen olyan'

kiköszörül kiköszörül, kiköszörüli, kikö
szörül [-ök, -űsz ~ -sz. -üt — -t] ts ige kiélez 
Kiköszöriinéj mos hamárjába észt a baltát? 
(Tk)

kiköt kiköt [-ök, -sz ~ - ö ~ -öl, -ött] ts és 
tn ige 1. vmit vmihez hozzáköt Nyugotton 
jöhetnek az udvara, kikötöttük a kutyát (Ft); 
2. kibont Kösse ki a kendő fiit, ősz vegye le 
(Vs); 3. feltételként megszab De asz kikö
tötte, hogy a termís fele az övé lëssz (S); 4. 
vkit gúny tárgyává tesznek Kikötöttek ezen 
a fijitn, hogy a nagyapja nadrágjába jár (Ti) 

k ikö tés kikötjés, kikötis, kikötés [-t, 
-ek, -e] fii megszabott követelés Emegyek 
náliatog de van ety kiköt lsem (Sí)

kiközösít kiközösít [-ek, -sz ~ -ë — el, 
-ett] ts ige kirekeszt Az ügyetlent kiközösítik 
a puják magok köziül (Bat)

kikukucskál kikukucskál, kikukucskáll [-ok, 
-ász ~ -sz, -át ~ -t] tn ige kipillant Kikukucs
káll ok a réjsen, megidézem, mi csinált ez a 
púja (Nf)

kikullog kikullog [-ok, -sz, -ott] tn ige 
kisompolyog Megmondogattam neki a ma
gamét, kikullogott innem, mint a megvert 
kutya (Or)

kikunyerál ki кипу érái. kikunyorál, kiku- 
csoráll [-ok, -ász - -sz, -át — t] ts ige kö
nyörögve megszerez, elér vmit Kikunyoráta 
magának a brigádé jrosságot (K)

kikúrál kikurál, kikuráll [-ok, -ász ~ -sz, -át 
~ -t] ts ige gyógytüvekkel kikezel Mindenféjle 
tejoákká hámár kikuroáá áz öreget (Br) 

kikurgat 1, kikerget
k i k u t a t  kikutat, kikuttat [-ok, -sz ~ -ö -  -ol, 

-ott] ts ige átvizsgál Má megjén kikuttattad 
a nadrágzsebem (Pf)

kiküldetés kiküldetés, kikűdetjés, kikiil- 
detls f-t, -ek, -ej fn hivatalos megbízatás 
vhova Az elnök n/éha elutazik kikűdetjézsbe 
(Np)

kikürtöi kikürtöl, kikürtői [-ök, -ősz ~ -sz, 
-öt ~  -t] tn ige bizalmas dolgot elhíresztel 
Az egjész faluba kikűrtóte, kivé látott a va
rázsba (V)

kila 1. kilogramm
kilábal kilábal [-ok, -asz — sz, -át — t] 

tn ige kellemetlen helyzetből kikerül Alik hi
szem, hogy: kilábalunk a nagy adóusságbú (Bk) 

kilakoltat kilakoltat, kilakötat [-ok, -sz ~ -5 
— ol, -ott] ts ige vkit arra kényszerít, hogy el
hagyja a lakást, helységet, területet stb. Kilakö- 
tattak akkor sok embert, mer nem hittak lag- 
bjértfizetni (A)

k i l á t  kilát [-ok, -sz ~ -ö -  -ol. -ott] tn ige kint 
lévő helyre ellát Ezen a  koszos ablakon cl:  em
ber ki se lát (Pk)

kilátás kilátás [-t, -ok, -a] fii 1. látvány Szíp 
a kilátás rtyillik ennet az êrdôÿre (S); 2. le-lie- 
tőség Ha kijárja a tizeneggy osztqjt, csak na- 
gy>op kilátása lesz mindenre (Ah)

kilátszik kiláccik [-ok, -ö ~ -oi, -ott] tn ige
1. látható Kiláccik az ujja a jukas cipő fiibű
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(Csp); 2. kitűnik Röktön kiláccod belőnie, 
hogy goromba ember (Cs)

kilefetyel kilefelysël [-ek, -ész ~ -sz, -ét ~ -t] 
tn és ts ige folyadékot nyelvével kiiszogat A 
kutya kilefetyëte a vizet a tálbú (Ah)

kilel kilel, kilël [-t] ts ige 1. hidegrázás fogja 
el Kilét a hideg a Jjélelemtű (Bcs); 2. nagyon 
vágyik rá Kileli a hideg, uty szereti ászt a jánt 
(Or) [] Kileli a hideg "láza van’ (Kv)

kilenc kilenc szil tíznél eggyel kevesebb Ki
lenc hetik feküd betegen (Ki)

kilencven kilencven szn száznál tízzel keve
sebb Kilencven néél a havi fizetfisse (Mu) 

kilép kilép, kiléjp, kiljép, kilíp [-ek, -sz ~ -é 
~ -el, -ett] tn ige I. kiemeli a lábát vmiből Nagy 
az a cipőd, kiljép méjg abbéi az a gyermek (Fo);
2. vonalon túllép Három ember Ijcpjen ki a 
sorbú (Hl); 3. siet Ha jóu kiljépiink egy óira 
alatt elférünk (Rf); 4. kimegy Ahogy kiljépett a 
gyárbú, má vártak rá (Bcs); 5. vmilyen szerve
zetből, vállalatból önként kiválik Kevéfs vógt a 
fizet fis, igy osztón kiljépett a gyárbú (Но)

kiles kiles [-ek, -é ~ -el, -ett] tn és ts ige 1. 
kikukucskál Kilesett az ablakon, úgy látta meg 
(E); 2. kikémlel vmit Kileste, hogy kidé fismáj a 
a kertet (Nb); 3. lopva kiolvas Kiles mindent a 
könyvbű, azjér kap ötösököt az iskolába (Kf) 

kilincs kilincs [-et, -ek, -e] in ajtó, ablak 
zárjának fogantyúja Összefogdossák a kilin
cseket, тек кё pucöni (Gy) [] Egymásnak 
aggyák a kilincset ’sok a látogató’

kilincsel kilincsel [-ek, -ész ~ -sz, -ét - -t] tn 
és ts ige sok helyre eljár segítségért Sokat 
kilincsét ü ahosz, hogy munkát kapjon a 
gyárba (A); [] Kilincsel ’sok helyre jár
vminek, vkinek az érdekében' (Tr)

kiló kiló, kila [-t, -ja] fh 1. kilogramm 
Vennék vagy öt kiló barackot, ha lenne a pi- 

jacon (Cs); 2. ennyi súly Itt a kila szilva, 
csak mennyéjmá ëfele innéjt (Bú)

kilométer kilometer, kilaméter [-t. -je] 
fh 1. hosszmérték; ezer méter Az ety kilo
méter nem sok (Ksz); 2. ekkora távolság A 
vasútállomás három kilaméjtére van a fa- 
lútú (Tk)

kilop kilop [-ok, -sz, -ott] ts ige 1. eltu
lajdonítás szándékával titokban elvesz Kilo

pott a fijógbú ötven rubétet (Ff); 2. titok
ban kivisz Kilopta a határon a koHiozva- 
gyont (B); [] Kilopná a szemit is 'mindenét 
elvenné vkinek titokban’

kilök kilök [-ök, -sz, -ott] ts ige 1. kidob 
Kilökök minden kacatot a házbú (Fra) ; 2. 
elbocsát Kilöktík az eggyetemrü/  is, mer 
nem tudót tanún/' (B) ; 3. kiutasít Kilököm, 
ha ide meri dugni a pofáját (Bsz) ; 3. kitol 
vkivel Jó kilökte a kedves barátoddal! (Cs) 

kilötyköl kilötykol [-ök, -ősz ~ -sz, -öt ~ 
-t] ts ige 1. folyadékot kilocsolgat Az egjész 
vizet kilötyköte ez a púja (Ff); 2. felülete
sen kimos Kilötykönéd nekem észt a ruhát 
ecs cseppet? (V)

kimarad kimarad [-ok, -ö — ol, -ott] tn 
ige I. nem kerül bele vmibe Jop, ha kima
rad az ember ezegbíí a piszkos ügyegbű 
(Tg); 2. nem részesül vmiből Kimarattam a 
családi vagyombú a mostohaanyám mijat 
(Np); 3. nem megy haza idejében Sose ma
rat ki othonrú légin korába, órát lehetett 
titánná állítani (T); 4. abbahagy vmit, nem 
jár tovább Kimarni szegjén kisjány az isko- 
lábú, mer dóugozni kellet, szegjénvek vág
tunk (Fa)

kímél kiméjl, kimjél, ki mii [-ek, -ész — 
-sz, -ét ~ -t] tn és ts ige 1. (meg)vigyáz 
vmit Kimjélli a ruhájajit, nincs mi bű másat 
venni (K); 2. óv, véd Uty kimíllik a menyököt, 
hogy lekszive sebben tükör alá ütetnéjk (D) 

kímesterkedik kimesterkedik [-ek, -sz, -ett] 
tn és ts ige ügyesen véghezvisz vmit Kimes- 
terkette valahogy, hogy ne vigjék messzire 
katonának (K)

kimond kimond [-ok, -ö ~ -ol ~ -sz, -ott] 
ts ige 1. nyíltan megmond Nem szeret kel
teni, kimonyg\>a, amit akar (Sza); 2. beszéd
hangot kiejt A kisonokánk má mindem betűt 
tisztán kimond (B)

kimos kimos [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige 1. 
mosást elvégez Kora reggé má kimostam a 
heti szennyest, ősz mentem kapáni (I); 2. 
folyóvíz alámos A Tisza kimosta a tötest, 
nem csuda, hogy árvíz lett (Tú); [] Kimossa 
vkinek a fogát 'alaposan kioktat vkit"

kimutat kimutat [-ok, -5 ~ -ol ~ -sz, -ott]
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ts ige I. mutatással kiküící Kimutatói a me
nyem nekem az ajtón, nem is teszem a lá
bam oda többet (Hl); 2. láthatóvá, nyilván
valóvá tesz Elejinte alázatos vójf, későbben 
osztón kimutatta az igazi ennyit (Gl); [] Ki
mutassa a foga fejj jé  rit 'megmutatja valósá
gos természetét'

kín kin j-t, -ok, -ja] fit 1. erős fajdalom 
Ojam vesegörcse vót, hogy a falat kaparta 
kinnyáha (Ko); 2. kényszerű helyzet
Kitmyába mindent össze beszít (Ke); 3. ve- 
sződség Naty kínná neve juh észt a disznóy- 
kot (Ki); 4. szenvedés Kínok kinnyávákosz
tét világra a gyermekit (Cse)

kínál kínál, kináll [-ok, -ász — -sz, -át ~ -tj ts 
ige Î .  enni- V. innivalót fogyasztásra ajánl 
Nem kínaiak semmivé, pedig éjhesek vo l
tunk (D); 2. portékáért vmiiyen összeget 
ajánl Kínáltunk a íehenjér ötszáz rubelt, 
annyjjér nem alta (Kb): 3, csábit Szinte ki
nőj a magát a kihívó и viseihedjéstvë (Z) 

kincsesbánya kincsezsbánya [~’t, ~'k, -ja] 
ín gazdag jövedelmi forrás A kópéra kin
csezsbánya vójjt nekijek (Tk) kinevez kinevez 
]-ek, -e ~ -el, -ett] tn és ts ige munkakör 
ellátásával megbíz vkit Kinevess!ík kolhoz
elnöknek, pedig vígzeccsíge se vót hozzá (Ts) 

kinéz kinjéz, kiníz, kinéz [~ek, -ë ~ -el, -ett] 
tn és ts ige i. kifelé néz Kinísztem az abla
kon, ősz megláttam (J); 2. kimegy vmit 
megnézni Gyakran kinjézek az óplha, mer a 
teltem mos má bárméjk perekbe megellik 
(V); 3, számíthat vmire Tilthatta, hogy a vé
nás kinjéz neki a rosszalkodássa után 
(Csf); 4, kiutál Kinisztík szegíny öreg
asszon! a házogbul ( rá): 5. kiles Ojart jó  
szeme vót. holy fele lis kor mindent hímzett a 
könyvhű (E); 6. kiszemel Kiniszte magának 
a fijut a vározsba, fírhez is ment hozzá (Cs); 
7. állhatatosan, várakozva sokáig néz AÏ- 
njésztem a szémemed, de csak nem bírtam 
kivárni, holy hazajöjjön (Or)

kinn kinn, kint hsz I. kívül lévő helyen 
Kin dóugozik a mezőőri, esőjjbe, széf be 
(Ah); 2. más országban Kim van Ameri
kába a jányáná (Bcs); [] Nincs se kin, se 
benn ’lehetelen helyzetben varr (Si)

kinő kinői, kinőjj [-nőtt] tn és ts ige 1.

kihajt Gyönyörüven kinőtt a vet is (Kg); 2. 
úgy megnő, hogy kicsi, szűk lesz neki Ez a 
púja mindenit kinőtte (Tát); 3. vmely be
tegségen túljut Észre se vettük, hoty kinőtte 
az álandó torokfájásokol (Té)

kinyílik kinyílik, kinyillik [-ott] ín ige 1. 
vminek a bezárt, becsukott volta megszűnik 
Nagy nehezen kinyillott az ajtó (Fa); 2. ki vi
rít Kinyillott az összes tulipántunk (Gy); 3. 
felnyílik Nem lássa, hoty szakadatlanul hazu
dik neki, de eccer csak kinyillik a szeme (V) 

kinyújt kinyút [-ok, -ö ~ -oi, -ott] ts ige 
í. kifelé nyújt Kinyútotta a nyelvit rám, út
iam is neki ety pofont (B); 2. nagyobbra 
nyújt Ne húsz fe l a cipőümöt, mer kinyílt oá 
a nagy gamójj lábaddá/ (Kv)

kiokosít kiokosit [-ok, -ö -  -ol, -ott] ts 
ige ravaszságra kioktat Uty hokositotta a f i 

jut, hogy nem lehed becsapni (A)
kioívaszt kiolvaszt [-ok, -ö ~ -oi, -ott] ts 

ige szalonnát zsírrá olvaszt Estéjre má ki is 
olvasztottam, cakompak kísz vótam (Ko) 

kioszk kioszk, kijaszk [-ot, -ok, -jaj ín 
elárusító bódé Kioszkogba árúfák a kenye
ret (Mi)

kioszt kioszt [-ok, -5 ~ -ol, -ott] ts ige I. 
mindenkinek odaadja a neki járó részt Kiosz
tották a fajidét a kolhozistáknak (M); 2. ke
ményen odamondogat vkinek Uty kiosztot, 
hoty se köpni, se nyéni nem tuttam (К) 

k iö i í ö z ik  kiőlözik, kiőjitözik f-ök, -ö ~ -öl, 
-ölt] tn ige elegánsan felöltözik Mi asz, 
hogy ity kiőjitöszté, tűm mène valahova? (Fra) 

kiönt ki önt [-ok. -ö ~ -öl, -ött] ts és tn 
ige í. kívülre önt Kiöntőm eszi a vizei a vi- 
derbű, mer má állóit (Во): 2. feltárja lelki- 
állapotát Kiöntötte neki a bánatát, az meg 
visszaüt a bizalmával (T); 3. folyóvíz kiá
rad Borzasztóи vóut néjzni is, amikor kiön
tött a Tisza (V)

kiöregedik kiöregedik [-ek, -S — el, -ett] 
tn ige kora miatt nem foglalkozik vmível 
Kiöregedem má a főjtjézshv, má minden 
esik к a kezembű (Be)

kipáilik kipállik [-ott] tn ige gyulladásba 
jön Az izzaccsáktú kipállott a kisjány nya
ka, tiszta piros lett (Pkj
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kiparancsol kiparancsol [-öt] ts ige 
megad A jó  Isteni mindik kiparancsöja ne
künk a mindennapit (V)

kipattan kipattan [-ok, -sz, -t] tn ige 1. 
kiugrik Pattany csak ki ügyesen az ágybú, a 
kódus má a hetedik határI járja! (Bat); 2. 
erősen feszül Szítszakad a fejem, az erek 
kipattannak a homlokomon (Ts); 3. váratla
nul fény derül vmire Kipattant a botrány a 
csalás mijatt (Nbe)

kipenderít kipenderit [-ek, -sz. -ett] ts 
ige kidob, kihajít Uty ki penderítette, hogy a 
lába nem férte a fődet (Mf)

kipereg kipereg [-rgett] tn ige kihull Ko
rán hajnalba kaszálunk. hogy a szemek ki 
ne peregjenek a kalázbú (Ti)

kiperget kiperget, kipérget, kiperget [-ek, 
-é ~  -el, -ett] ts ige a mézet kicsapja a lépről 
Finom friss a mfézünk, mos pèrgëtük ki ( Vr) 

kipihen kipihen [-ek, -sz, -t] ts és tn ige 
!. pihen, míg a fáradtsága elmúlik Kipihe
nem ászt a nehéfz napokot, ősz kezdem d ö 
nt (H); 2. sokáig pihen Most osztón 
kipihente magát, fog bírni dáugozni (Km) 

kipirosít kipirosit, kipirossit [-ok, -5 — ol 
— sz, -ott] ts ige 1. pirosra fest Óu, de kipi- 
rositottad észt a falat! (Fa); 2. az ajkát 
rúzzsal kifesti Asz iszi, boly kipirosiccsa 
magát, ősz má minden rendbe van (Во) 

kipirosodik kipirosodik, kipirossodik [-ok, 
-ö ~  -ol, ~ -sz -ott] tn ige kipirul Egjész ki- 
pirossodott a nagy xárakozázsba (Cse) 

kipirul kipirul. kipindl [-ok, -úsz -  -sz, -út 
~  -t] tn ige 1. vkinek az arca pirossá válik 
Jóu dópga let, szfépen kipirút az arca (Be); 
2. az ég alja pirossá lesz Szeles idöp tesz, 
mer kipirút az éjg ajja (Ah)

kipiszkál kipiszkál, kipiszkáll [-ok. -ász 
~ -sz, -át ~ -t] ts ige 1. bottal kiszed Kipisz- 
káta a süt krumplit a tüzbü (Rí); 2. szálkát 
tűvel kiszed Mekszemvedett, amik kipiszká- 
ta a tövissel a lábábú (F); 3. kitúr Nem nyu
godott, amik ki nem piszkáló ászt a szegfény 
embert az állásábú (Ki)

kipletykál kipletykál, kipletykáll [-ok, -ász 
-  -sz, -át ~ -t] ts ige 1. titkot kibeszél Ne le- 
gyéf vele bizalmas, mer nem ál benne a szó, 
mindent ki pletykál (Csf); 2. elhíresztel F. ty

ke ttöj/re kipletykáia. amit nállalok hallott 
(Ah); 3. pletykát terjeszt Uty kipletykát éfn- 
gem, hocs csak nfésztem magam köríti, mint 
Mariska Pesten (D)

kipofoz kipofoz [-ok, -5 — ol, -ott] ts ige
1. felpofoz Uty ki po f oszt a az asszon t, hogy 
az uccára se mehetet ki (E); 2. veréssel ki
kényszerít Kipofoszta a pujábú az igazat 
(Ni); 3. kiigazít Valahocs csak kipofozzuk 
észt a keritfést (Bá)

kipólyá! kipópjál, kipópkál [-ok. -ász -  -sz, 
-át ~ -t] ts ige kisbabát párnából kibont Kipóp- 
káta a picit a párnábú, mer nagyon sírt (Tk) 

kiporcióz kiporcijóz, kipörcijótp [-ok, -ö~  
-ol, -ott] ts ige adagokra oszt Nagyon kiporci- 
jó  úszta az ennivalót (Bs)

ki porol kiporol, kiporoll [-ok. -ősz — sz, 
-öt ~ -t] ts ige 1. port kiver vmiből Kiporollom 
má észt a kabátot, el akarom tenni (Vr); 2. el
ver Kiporolom a nadrágodot (Cs)

kipótol kipótol, kipóutöl [-ok, -ősz ^ -sz, 
-őt ~ -t] ts ige i. összeget kiegészít Ha kipóp- 
tönák a pféndzem, tudnák venni ety taxit (Ti);
2. mulasztást helyrehoz Na mos kipóptötam a 
tennapit (Mu)

kipotyog kipotyog [-ott] tn ige kihull Mire 
észrevette, kipotyogott a ká'te a jukas szit
kába (Ki)

kipotyo! kipotyol, kipotyöl [-ok, -ősz - -sz, 
-öt ~ -t] ts ige húst sütés előtt kiver Kipotyöjuk 
a rántani valón húst (Bk)

kipottyan kipottyan [-ok, -sz, -t] tn ige kie
sik Ne metsz fel az ablakra, mer kipottyanc (Tú) 

kipottyant kipottyant [-ok, -ö -  -ol -  -sz, 
-ott] ts ige 1. kiejt Kipottyantorta a kezibü a 
pohárt, am meg röktön étért (Bó); 2. könnyen 
szül U ety-kettőüre kipottyantotta a kispujá 
(Np)

kiprédikál kiprédiká!, kipréfdikáll, kipre- 
dikál [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ -t] ts ige prédiká
cióban vkit megfedd Má mikór méfg legéfn 
vópt. akkor kipréfdikáta a pap (Ni)

kiprésel kiprésel, kipréfsel, kipréfsél [-ek, 
-ész ~ -sz. -ét - -t] ts ige szőlőből kinyomja a 
levet Kipréjpéte az az öregasszony a szöüilöijt 
magába (Ba)

kipróbál kipróbál, kiprópbáll [-ok, -ász ~ 
-sz, -át ~ -t] ts ige 1. vkinek, vminek az aikal-
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másságáról meggyőződik Kiprôÿbâllotn a te- 
levizijóut, hogy dóugozik-jé (Mu); 2. próbát 
tesz Csak kipróubállom az asztalost, hog}' rá 
lehet-Jé hízni rendesek munkát (Gu); 3. varró
nő megvizsgálja, megfelel-e a kiszabott ruha 
a méreteknek Eggy óura alat három ruhát 
is kipróuhátam (Kf)

kipucol kipucol, kipucol [-ok. -ősz ~ -sz, 
-öt ~ -t] ts ige Î. kitisztít Este kipucötuk 
szjépen a cipőüköt (B); 2. elhordja magát 
Innen kipucösz, ha éjn eccer asz montam (D) 

kipuhatol kipuhatol, kipuhatol [-ok, -ősz 
— -sz, -öt — t] ts ige ügyesen megtudakol 
Máj kipuhatöjuk, mi a szándíka (Vs) 

kipukkad 1. kipukkan 
kipukkan kipukkan [-ok, -ö ~ -ol, -t] tn 

ige 1. széíreped Ki pukkant a hiciglim gumi
ja, gyalok kellet menni (Tát); 2. mérgében 
kireped Akkor se adom vissza a darállópját, 
ha kipukkan (Rf); 3. megszakad Máj kipuk
kant a sok kacagástú (Fr)

kipukkaszt kipukkaszt [-ok, -ö— ol, -ott] 
ts ige okozza, hogy vmi kilyukadjon Ety tű
vé ki pukkasztotta a laptát (Fo)

ki pusztít ki pusztít, kipusztít [-ok, -sz ~ -ö 
— ol, -ott] ts ige S. kiöl Elpusztította a patká
nyokat az óulbú (E); 2. megfoszt Az utóusótt 
csirkejmbű is ki puszi it ott (í)

kipusztul kipusztul, kipusztull [-ok, -úsz ~ 
-sz, -üt ~ -t] tn ige I. ki vész Má lassan kipusz
tul l a róka az erdőiingbű (S); 2. kifogy Ki- 
pusztittam abbú a fajtába, ezek a tyúkok má 
nem tóinak annyit (Csl)

kirabol kirabol, kirabol [-ok, -ősz ~  -sz, 
-öt ~ -t] ts ige kifoszt Mire észrevettük, a tol
vaj kirabôta a házal (Fo)

kirág kirág [-ok, -sz, -ott] ts ige !. kilyu
kaszt Az egér kirákta a zsákot (Ksz); 2. kiha- 
rapdál Izgalmába kirákta a szája szilit (Vs) 

kiragad kiragad [-ok, -sz, -ott] ts ige 1. ki
ránt vmit Kiragadta a kezibű a gyermeket 
(Ko); 2. elválik, kijön Nagy nehezen csak ki
rágott a csizsmárn a sárbú (Or)

ki ragaszt kiragaszt [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts 
ige 1. vmit feltűnő helyre tapaszt Kiragasztot
ta a kivágat kopeket a fara (Fra); 2, szétta
paszt Ki ragasztottad az pajtóy fogóuját? (Fra)

kirajzol kirajzol, kirajzol [-ok, -ősz -sz, 
-öt ~ -t] ts ige előrajzol vmit Kirajzoló nekem 
a falvjédőUt, éjm тек kivpártám (Fp)

kirak kirak [-ok, -sz — 5 ~ -ol, -ott] ts ige 
í. több holmit kitesz Kirákta á fejj'írneműt 
szellőjpni (Nd); 2. több darabból összeállít Ki
rakta a konyháját csempéjvel (Kd); 3. kidob 
Kirakta az uccára a púját, mer rosszalkottak 
(M): 4. siet Rak ki a lábad, ősz hamar odaírsz 
(S)

kirakat kirakat [-ot, -ok, -a] in viliin A lek- 
szebb árut rakják ki a kirakadba (Cs)

kirakodik kirakodik [-ok, -ö ~ -ol ~ -sz, 
-ott] tn ige áruját, holmiját szétrakja Mindent 
kirakodunk, ősz válasszanak, kinek mi ké (Tg) 

király kirój [-ok, -t, -a] fn 1. uralkodó A 
meséibe jók a kirájok (H); 2. királyt ábrázoló 
kártyalap Az ászt nem iéhet kirájvá ütni (S) 

királyi kiróji [-bb] mn gazdag Kiróji va- 
csorács csinálok (Asz)

királykisasszony kirój kisasszony [~t, -ok, 
-a] ín 1. a mesebeli király lánya A kirájkis
asszony segített a lekkisep fijunak (Kg); 2. rá
tarti lány ügy viselkedik, mint ety ki-rájkis- 
asszony (Té)

királyné kirójné [-t, -k, -ja] fii 1. a mesebe
li király felesége A kirójhéj gonosz vóut (Gy); 
2. királynő Űlett a kirájnéja az országnak (Gy) 

kirámol kirámol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt — -t] 
ts ige 1. fölösleges holmit kirak Kirámolom 
má a szekrínyeket, mer semmit nem tudok 
má hova tenni (E); 2. kifoszt Ki rámát min- 
denüngbü a natyfijunk (Tg)

kiráncigái kiráncigái, kiráncig,áll [-ok, -ász 
~ -sz, -át ~ -t] ts ige 1. rángatással kihoz Ki- 
ráncigát az ágybú hqjnäba (Z); 2. kiszed 
Kiráncigáía a kiságybú az összes hagymát 
(Ki)

kirándul kirándul, kirándull [-ok, -úsz -  
-sz, -út ~ -t] tn ige 1. pihenés céljából ki
megy a természetbe, elutazik vhova A kol
hoz ótfiőjjján kirándulunk Nevickéjre (Во); 
2. kificamodik Kirándút a lábom, nem bír
tam áni rajta (Rf)

kirándulás kirándulás, kirándullás Г-t -ok, 
-a] fn a természetbe telt séta, pihenés, utazás 
A lam p  Vjégin mindjék csillának ety kirán- 
dullást (Во)
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kirángat kirángat [-ok, -6 ~ oi ~ -cc, -ott] 
ts ige kihúz Nem akartam menni, de erőffvé 
ki rángat ott a házbú (G!)

k irán t' kiránt [-ok, -5 — oi ~ -c, -ott] ts 
ige hirtelen kitép Kirántotta magát a ke
ze mbit (Ba)

kiránt' kiránt [-ok, -5 -  -o! ~ -c, -ott] ts 
ige húst lisztben, tojásban, morzsában meg
forgatva kisüt Nyóudz darap húst kirántot
tam (Tál)

kiráz kiráz [-ok, -5 — ol, -ott] ts ige 1. 
rázással kiporol Kirázzuk a pokráucokot. 
ősz kin hagyuk szellőüzni (Ts); 2. kiszór 
Rász ki a darát a csirkéiknek'. (Sz); 3. kilel 
Kirázott a hideg (Tk) [] Kirázza éjrte a hi
deg ’nagyon ragaszkodik vkihez. odavan 
érte' (Tk); Kiráz a nadrágjába ‘nagyon 
megver' (V)

kirázódik kirázódik kirázóydik [-ok, -sz 
~ -5 - -ol, -ott] tn ige i. kihull Vaiahoty ki- j
rázó adott a pokróurva eggciitt a kendő íj is 
(Dr); 2. vki kirázza Máj csak kirâzôÿdik a 
pokroac (Np)

kireked kireked [-ék, -sz -5, - -el. -ett] 
tn ige a rekedtsége elmúlik Ely héj is ételt, 
mik kireketrem (Ng)

kireparái ki re párái, kireperáll [-ok, -ász 
— sz, -át -  -t] ts ige kijavít Kireperállom 
má észt a cipőül (Nb)

ki reped ki reped [-í] tn ige szétszakad 
Szűk vóur a nadrágja, ősz kirepett roájta (Vr) 

kirepít kirepít, kirepit [-ek, -sz ~ ë - -el, 
-ett] ts ige !. kidob Kirepitlek innen, ha 
méjk sokkájig heszjés: (Pf); 2. autó gyorsan 
kivisz vkit vhova Ne izgúj, kirepitlek é ji az 
állomásra a taxin rísz perc alatt (Bk)

kirepül kirepül, kirepüli [-ők, -üsz — -sz, 
-üt -t] tn ige Î. madár a fészkéből kiszáll 
Má ki re pille к a fecskéik afjészegbü (Tk); 2. 
vkit az állásától megfosztanak Kirepül a 
hufedbü, mer csál a mjérlegvé (S)

kireszel kireszel [-ek. -ész ~ -élsz, -et ~ -élt] 
ts ige reszelővei kiélez Kireszëte a képeket a 
disznóyölísre (Sz)

kiritkít kirifkit, kiritkít [-ok, -sz ~ -5 ~ -ol, 
-ott] ts ige növényt kihúzogatássai ritkábbá 
tesz. Kiritkitottuk a rjépát, hogy nagyokra 
nőfgön (Nb)

kirobban kirobban [-ok. -sz, -t] tn ige 1. 
láng kihatol Petróyvá rákot tüzet, oszt a 
nagy láng uty kirobbant, hogy a haját is 
mekkapta (Fra); 2. dühösen kitör Má nem bírta 
magába tartani a mjérget, kirobbant (Csp) 

kirohan ki rohan [-ok, -sz ~ -ö ~ -ol, -ott] tn 
ige kisiet Kirohant az uccára a gyérmeksi- 
rásra (Ke)

kirojtosodik kirojtosodik, kirój tolóydiк 
[-ott] tn ige textília szálai kibomiadoznak 
Má uty kirojtosodott a kendöfi hogy nem 
lehed benne tiirükőzni (Bsz); 2. kisebesedik 
Annyid be szil, jóy, holy ki nem rój toló adott 
a szája (Gl)

kirojtoz kirojtoz, kirojtoz [-ok, -ö -  -ol, -ott] 
ts ige 1. anyag szálait kihúzogatja Ojan szi- 
pen kiröjtoszta az abroszt, hogy na má 
(Vs); 2. gyári rojtot varr valamire Sárgává 
rojtoszta ki afalvídöjj (Sz)

kiront kiront [-ok. -sz ~ -6 ~ -ol, -ott] tn 
ige !. kitör Kirontott a disznón a karámbú 
(Ge); 2. kirohan Kirántott az irodájába, 
mintha mindenkit meg akart vóijn enni ( Vr);
3. feltör Kirontotta a sarkát a csizma (Bt) 

kirostál kirostál, kirostáll [-ok. -ász ~ -sz, 
-át ~ -t] ts ige !. rostával megtisztít Kirostát 
vagy egy vjéka hazát (Bs); 2. megválogat 
Nagt’ort kirostálok az embereket (Kf)

kirothad kirothad [-t] tn ige növény rot
hadva elpusztul Mint kirothatt a krumpli a 
sok esöiitű (Hl)

kiröhög kiröhög [-ök, -sz, -ött] ts ige ki
nevet Kiröhöktjék ászt a szegjen fijut, az 
тек többet féléjök se njézett (F)

kiruccan kiruccan [-ok, -sz ~  -ö -  -ol, -ott] 
tn ige 1. elmegy otthonról vhova Gondo
lám, kiruccanok má éji is a vározsba (Bk); 
2. mulat Tennap este kiruccant, máma meg 
nem bir dolgozni ( Ко)

kirudal kirudai, kinidái [-ok, -ász -  -sz, 
-át ~  -t] ts ige kikerget Kiradalak, ha méjg 
eccër ide me rét tenni a lábad (G)

kirúg kirúg [-ok, -sz, -ott] ts ige 1. rú
gással kiüt A lú kirúgott egy deszkát a keri- 
tjézsbű (Ge); 2. külső helyre juttat A kapus 
kirukta a labdát (Tr); 3. kidob vkit Kirú
gom, ha ide meréjszeli tenni a koszos lábát 
(Sz) [] Kirúgott a hámbú 'jót mulatott' (Sz)
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kirogódik kintgódik. kirugóydik [-ott] tn 
ige kisimul Jóu атак, ha összegyűrőjjdik, 
útónná magátú kirúgó udik (Bt)

kirukkol kirukkol, kirukkol [-ok, -ősz ~ 
-sz, -öt ~ -ot] tn ige nagy hangon előhoza
kodik vmivel Ury kirukkol, hoty hirtelen 
szóuho se túrtam jutni (K b)

kirúzsoz kiruzsoz [-ok, -ö ~ -ok -ott] ts 
ige kipirosítja az ajkát Kiruzsozza magát 
méfg akkor is, ha udvart seper (V)

kirügyezik kirügyezik [-élt] tn ige rügye
ket hajt Ki r ügyészié к a fák, и tűnne jött a 
natyfagy, minden lefagyott (Csi)

kis kis mn i . nem nagy Kis ember vágd, 
de dóugózni nagyon bírt (Ba): 2. kevés 
Vóyt ety kis ideje (Ke): 3: jelentéktelen Kis 
ember, ősz szó ф а  se át vele senki (J); 4, 
kedveskedés kifejezésére jelző Kis csilla
gom, mijjjér sírsz? (Bá); 5. fokozó szó, a 
jelzett szó érteimét erősíti Jöjj kis madár 
vaty te (Cs)

kisajátít kisajátít, kisajátít [-ok, -sz ~ -ö 
— oi, -ottj ts ige eltulajdonít Kisajátította 
magának az iskola fodbálját, mintha az övé 
vágna ÍTá)

kisajtó kisajtó, kisajtóg [-t, -k, -ja] ín ut
cára nyíló ajtó közvetlenül a kapu mellett A 
kisijtôÿtJéccakára be szoktuk csukni (Vs) 

kisajtol kisajtol, kisajtol [-ok, -ősz ~ -sz, 
-öt •- -f] ts ige rendszeres éhezéssel, gyenge 
táplálkozással lefogyasztja magát Uty kisaj
told magát, hogy át lehelet látni roájla ( Be) 

kisámfáz kisámfáz [-ok, -o ~ -ok -ott] ts 
ige lábbelit sámfára húz Rákion kisámfász- 
ta a bokszcsizmáját, mikor lehuszla (Tk) 

kisasszony kisasszony, kisasznn [-ok, -t, 
-a] 1. kényeskedö leány Nem nevelünk kis- 
asszont (Té): 2. fiatalabb nő pejoratív meg
nevezése Mi jaz, a kisasszony ma kitakarí
tani se tud? (1)

kisborjú kizsbornyu, ktsbömyu [-t, -k, -ja] 
fii szopós borjú A kizsbárnyu eg}’ liter tejet 
szop ki eccére (Bcs)

kiscsirke kiscsirke, kiscsirke [~'t, ~’k, 
- ’je] fn 1-3 hetes csirke Jön a vihar, össze 
kéjt szedni a kiscsirkejket (Ts)

kisebbít kissebhir. kissebít [-ek, -2 -  -eí, 
-ett] ts ige I. kisebbé tesz Az időm kisseb-

biccsük ety kicsi! a ruhái bevárássá, jövők
re meg má jóu  lessz a kisjánnak (Pf); 2. 
b e c s m é re l  Szembe hízelegnek, a hátunk me
gél meg mindjék kissebitik az embert (V) 

k i s e b b s é g  kissepség, kissepsjég, kissep- 
síg [-et, -ek, -e] fii kisebbrendűségi érzés 
Úgy viseli magát, hogy az ember kissepsíg- 
be érizze magát mellette (Ts)

k is e b e s e d ik  kisebesedik, kisebessedik [-ek. 
-fi ~ -el, -ett] tn ige sebessé válik Uty ki- 
sebessedett a keze, hogy nem fokhatot тек 
semmit (Si)

kisebesft kisebesit, kisebessít [-ek, -fi -  
-el, -ett] ts ige sebeket okoz A kapanyél 
egjész kisebessitette a tengerit (Bs)

k i s e g í t  kisegít, kisegjeí [-ek, -e -el, 
-ett] ts ige !. kölcsönt ad A szomszít segitet 
ki ötven rubellé (Csn); 2. nehéz helyzetből ki
juttat Nagy bájba válunk, csak ű segitet ki (Vr) 

k is e m m iz  kisemmiz [-ek, -é ~ -el. -ett] ts 
ige anyagiaktól elüt Az a haszontalan lingár 
kisemmiszte a testvjérejit a szülő üj і házbú {Pf) 

k i s e p e r  kiseper, kiseper, kisöpör [ -e k , 
-sz, -tj is ige helyiségben seprűvel összesze
di a szemetet Kiseprem a, konyhát oszt ak
kor megyek kapáni (B); 2. üres Ojan ez а 
kópéra, mintha kiseper tik vótpia (Gi)

к і se p reget kisepreget, kisépregéi [-ek. -5 
- -el, -ett] ts ige seprűvel kitisztít Ha kisep- 

regetek, leültetünk enni (T)
kiseprűz kisepriiz, kiseprőit [-ök. -ö ~ 

-öl, -ott] ts ige seprűvel kikerget Kiseprü- 
zöm észt a koszos macskát (Tr)

kísér kisér, kjésjér. kisír, késér, kéjséjr 
[~ek. -sz, -t] ts ige 1. együtt megy vkivel 
Három Jiju kjésjérte haza eszi a kis piszkos 
járd a bálbú (V); 2. követ Sokkájík kísirte a 
szemivé a fijatalokot (Ksz)

k í s é r g e t  kisérget, kjésjérget, kísírget, ké
sé rget! kéjséf rget [-ek, -sz ■ -fi ~ -el. -ett] ts 
ige vkivei rendszeresen együtt jár Nem tu
dom, mit kjésjérget і ászt ajevágópsjánt (Be) 

k í s é r te t  kisénet, kjésjálet, kisírtet [-et. -ek, 
-e] fn  a halott visszajáró lelke A temetőijbe 
jéccaka tizenkéjt óurakkor kjésjértetek já r
nak (Но)

kisétál kisétál, kiséjtáll [-ok, -ász — sz, 
-át — t] tn ige 1. nyugodtan, könnyűszerrel



kimegy Csak kiséjtát a kapun, a sztorozs 
éjízre se vette (Tű); 2. levegőzni kimegy 
Kisétát a kicsivel ety> kicsit (Km)

kishitű kishitii [-bb] mn csüggedt Ne 
Négy mái óján kishitű, máj csak eligazodik 
minden (Fr)

kisiet kisijet, kisijjet [-de, -c ~ -el ~ -cc, -ett] 
tn ige sietve kimegy Kisijjetett a vendjégek 
elihe (Во)

kisikál kisikál, kisikáll [-ok, -ász ~ -sz, -át 
~ -t] tn ige fényesre tisztít Uly kisikál min
den edjényt, hocs csak uty fjénylik (Vr) 

kisikerül kisikerül, kisikerül, kisikerüli [-űt 
— t] tn ige 1. kiakad Ennek mindik kisikerül 
valami (Ksz); 2. sikerülni fogi Ha kisikerüli 
az a munka, jogjársz vele (Mu)

kisiklik kisiklik [-ott] tn ige kicsúszik Az 
állomástól ety kilamé itéré kisiklott ety teher
vonat (Bá)

kisimít kisimít, kisimít, kisimjét [-ok, -ö 
-  -ol, -ott] ts ige simává tesz Mig ü egy do
hánylevelet kisimít, éjn tizet (Bsz)

kisimul kisimul, kisimul, kisimult [-ok, 
-úsz — sz, -út ~ -t] tn ige 1. simává válik A 
jó u  kosztú égisz kisimul az arca (Ke); 2. ki- 
rugódik Nem ke vigyázni a ruhára, kisimult 
az magától (Fra)

kisír kisír, kisír [-ok, -sz, -t] ts ige 1. vö
rösre sírja a szemét Kisírta a szénül, ősz 
nem akart az uccára menni (Np); 2. kikö
nyörög Kisírt magának ety putyógkát a sza- 
natóurjómba (Ti); 3. eleget sír Ha kisírtad 
magad, héjöhecc (Vs)

kisisten kisisten [-t, -ek, -e] fh 1. főnök 
Asz itte. mos má ű tessz a kisisten (Ah); 2. 
önkényeskedő személy Kisistem tmíuggyói
ra visëkëdett a kolhoszistákvá (S)

kiskabáí kiskabát [-t, -ok, -ja] fii felső 
férfi ruhadarab Legalább a kiskabátot tedd 
a váltadra, hidak szélfáj! (Kv); Vő.: kabát 3.

kiskanál kiskanál [-t, -ok, -ja] fn kávés
kanál Meksúrótam a kiskanálokot (Or) 

kiskapu kiskapu [-t, -к,- -ja] fh a gazda
sági udvarra nyíló kapu A kiskapui zárva 
szoktuk toartani (Pf) [] Annyira udvarotok 
neki, hogy’ majd êvittjék a kiskaput ’nem 
kellett senkinek' (Pf)

kiskedden kiskedden hsz sohanapján 
Hógnaputón kiskedden, bornyúnyózóu pin
te ken (Nf)

kiskert kiskert, kiskert [-et, -ek, -tye] fn 
virágoskert Mindenféjle tulipánt üt eteti a 
kiskörbe (Gy)

kiskés kiskés kiskéjs [-t, -ek, -e -se] fh 
zsebkés A kiskéjsvë vákta el a madzagot (Dr) 

kiskeszkenő kis keszkenőn [-t, -k, -je] fn 
zsebkendő Tegyéj á zsebedbe kiskeszke
nőgt! (Nd)

kisköröm kisköröm [-rmot, -rmok, -rme] 
fh a kisujjon levő köröm A kiskörmit min
dje к hosszlíra haggya (Sz) [] A kis körmöm 
se tennéjm rá ’nem vállalnék érte kezes
séget’

kiskutya kiskutya [~’t, ~’k, —’ja] fh 1. kö
lyökkutya Három kiskutyát fijadzolt Bodri 
(Nf); 2. jelentéktelen személy Ú othon kis
kutya (V).

kislány kislány, kisjány, kisján [-t, -ok, 
-a] fh 1. serdülő korú lány A kislányok naty 
szallagat viselek (Vs); 2, a fiatalabb leány a 
családban A kisjánt méjg nem lehet kiküdeni 
a tehénné (Vr)

kisliba kisliba [—’t, ~’k, —’ja] fh még 
pelyhes liba A kislibának csonárt vágunk 
össze (Bat)

kismalac kismalac [-ot, -ok. -a] fn 1 6 
hetes malac A kismalacokká igen sog báj 
van (Но)

kisminkel kisminkel, kisminkel [-t] ts ige 
arcot nagyon kifest Kisminkelő magát be
tyároson (Во)

kismiska kismiska [~’t, ~’k, —’ja] fh 1. je
lentéktelen személy Kismiska vóut ü a 
gyárba (Tú); 2. csekélység Amit te csinátá, 
asz kismiska (Bk)

kismutató kismutató, kismutatón [-t, -k, 
-ja] fh a rövidebb óramutató A kismutatón 
mutattya az ógrát, a nagy meg a percet (Ng) 

kisomfordál kisomfordál, kisomfördál, 
kisomfordáll [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ -t] tn ige 
kioldalog Uty kisomjordát az irodából, mint
ha it se let vágna (Z)

kisomfordál kisomfordál, kisomfordáll 
[-ok, -ász ~ -sz, -át ~ -t] tn ige megszégye- 
nülten távozik, kimegy Mikor megmondo-
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gatrák neki, uty kisomfordát a házbú, mint 
ety kiskutya (F)

kisorsol kisorsol, kisorsol [-ok,-5sz ~ -sz, 
-öt ~ -t] ts ige sorsolással eldönt Kisorsöták, 
hoty ki mennyen ë kenyeret venni (Té) 

kisöpör 1. kiseper
kispap kispap [-ot, -ok, -ja] fn i. kát. 

papnövendék Méjk kispap is vóytfijatál ko
rába (Vr); 2. csavaros eszű ember Észt a 
kispapát nem beszjéllet ki (F)

kispárna kispárna [~’t, ~’k, ~ja] fh kis 
méretű párna Ha a kispárnát nem teszi a fe 
je alá, nem tud elaludni (Kf)

kispekuiái kispekulál, kispekuláll [-ok, 
-ász -  -sz, -át ~ -í] ts ige kieszel Ne szomör- 
koggyá, máj kispekulállunk valamit (P) 

ki srófol ki srófol, ki sró ufói, kisrofol [-ok, 
-ősz ~ -sz, -öt ~ -t] ts ige kicsavar Kisróufö- 
ná a facsavart, ha tudná (Té) 

kistaférol 1. kistaféroz 
kistaféroz kistaféroz, kistaféjyoz, kistafi- 

roz [-ok, -ö ~  -ol, -ott] ts ige 1. kelengyével 
ellát Három jánt síaféjrozot ki (Np): 2. kiöl
töztet Kistaféjroszta az asszont, am meg ot- 
hatyta (Fp)

kistányér kistányér, kistárryír, kistány- 
gyjér [-í, -ok, -ja] fn kis lapostányér A csé
szék ál oá kist oánygyirokat kë venni (Br) 

kisubicko! kisubickol, kisuvikszol [-ok, -ősz 
-  -sz, -öt ~ -t] ts ige kifényesíti Mindték ki- 
subickőja a csizmáját (Tk)

kisujj kisujj, kisuj [-at,~ak, -a] fn a kéz és 
a láb legkisebb ujja Levákta a kisujját a gép 
(Sz) [] A kisujját se mozdítaná meg ’semmit 
sem tesz’ (Si); A kisujjába van ’mindent 
tud’ (Tú)

kisulykol kisújköl, kisujkdl [-ok, -ősz ~ 
-sz, -öt ~ -t] ts ige sulyokkal kiver RJégen a 
fő j étim jóu  kisújkötuk a ruhát (Gy)

kisúrol kisütöl, kisurul, kisuruil [-ok, -ősz ~ 
-sz, -öt ~ -t] ts ige súrolással kitisztít A fazo- 
kakot homokvű jóp  ki sünit a (Ah)

kisurran kisurran [-ok, -sz -— ö — ol, 
-ott] tn ige észrevétlenül, ügyesen kimegy 
Kisurrant az oájóm, hogy’ тек se látta sém- 
ki (Bd)

kisuvikszol I. kisubickol

kisül kisül, kisül [-űt ~ -t] tn ige 1. meg
sül Akkora má rfégen kisüt kéft kemence ka
lács (M); 2. kiég Minden kisül ebbe a bor
zasztón höjjstgbe (Sz); 3. kitudódik A vfé- 
gjém minden kisül (Gy); [] Sűjön ki a szeme 
‘Szégyellje magát’ (K)

kisüt kisüt [-ök, -sy ~ -ö ~ -öl, -ött] ts ige 
!. ételt sütéssel elkészít Kisütötte a húst, 
oszt uty hatyta othon a púját (H); 2. kiokos
kodik Kisütötte, hogy a tehenet c kë adni 
(Or); 3. sütővassal göndörré tesz Kisüti a 
haját (Но); 4. a nap felkel, előbújik Má ki
sütött a nap, ideje fcköüni (M)

kisvasút kisvasút [-at, -ak, -ja] fn kes
keny vágányú vasút Sző üllő üs és Salánk 
koszt kisvasul van (S)

kiszab kiszab [-ok, -ö ~ -ol ~ -sz, -ott] ts 
ige anyagot méret után kivág Kiszáptá á ru- 
hoát, ősz szűkre sikerül (Br)

kiszabadít kiszabadít, kiszabadit, kisza- 
badfét [-ok, -6 ~ -ol ~ -sz, -ott] ts ige 1. sza
baddá tesz Kiszabadította a kutyát az ó d  bű 
(Ki); 2. megment Az apja szabadította ki a 
többi púja keze közzüll (Bk)

kiszabadul kiszabadul, kiszabadul, ki
szabadult [-ok, -úsz — sz, -út ~ -t] tn ige 
vhonnan kijut Nagy nehezen szabadút ki a 
esendőjirök keze közzül ( Bcs)

kiszagol kiszagol, kiszagull [-ok, -úsz ~ -sz, 
-út -  -t] ts ige kifürkész Valakoty kiszagú- 
ta, hogy változás lessz a gyárba (Tú)

kiszakad kiszakad [-ok, -sz, -tt] tn ige 
elreped Kiszakatt a ni háj a, amikor mászott 
át a kerítjésen (Ki)

kiszakít kiszakít, kiszakit, kiszökjél [-ok, 
-sz ~ -5 ~ -ol, -ott]ts ige l. lyukat tép rá A 
hamis kutya kiszakította a ruháját (I); 2. 
kelt tésztából kenyereket formál Fütjés 
előd kiszakítottuk a kenyeret, oz gyjékjén- 
kosárogba raktuk (V)

kiszalad kiszalad [-ok, -ö ~ -ol, -ott] tn ige 
1. futva kimegy' Kiszalatt a púja az uccura 
(Bk); 2. véletlenül elszólja magát Nem akgar- 
tam éjt ëmondani, csak kiszalatt a számon 
(Bá); 3. rövid időre megy vhova Kiszaladok a 
mecsre, ha lessz ecs csepp idom (Tú)

kiszáll kiszáll [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ -t] tn
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ige 1. kirepül Kiszátak a kisfecskéjk a fjé- 
szegbü (Но); 2. kilép Nem ismerljék meg, 
amikor kiszállott a takszibú (V)

kiszámít kiszámít, kiszámít, lászámjét [-ok, 
-5 — ol, -ott] ts ige I . mennyiséget megha
tároz Pontoson kiszámította, mennyi pjénz 
já r  ety hótmapi tejjér (Be); 2. kikövetkeztet 
Kiszámította, mikár hágassák meg a pa
nasszá t (Bat)

kiszámítás kiszámítás, kiszámítás [-t, 
-ok] fn terv Az a kiszámításunk, hogy a nyá
ron kipucötassuk a házat (Tk)

kiszámíthatatlan kiszámíthatatlan, ki
számíthatatlan [-abb] ran szeszélyes Ojan 
kiszámíthatatlan ember (Vr)

kiszámol kiszámol, kiszámol [-ok, -ősz ~ 
-sz, -őt ~ -t] ts ige 1. kiszámít Minygyá ki
számolom, mennyit ke fizetni (Bt); 2. biz. 
összeget ad Röktön kiszámöt neki húsz ru
belt (A); 3. mondókával kijelöl Kiszámö- 
ták, ki tessz a bujáit (Gy)

kiszállt kiszánt [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts ige 
növényt ekével kiforgat a földből Kiszán
tották a rjépát (Vr)

kiszapul kiszapul, kiszapúl [-ok, -úsz ~ 
-sz, -út — t] tg ige vásznat lúgban kimos 
Nagy déjzságba kiszapútuk a vásznat (J) 

kiszárad kiszárad [-t] tn ige 1. kiég 
Minden növjény kiszárait a naty höüsjégbe 
(Nb); 2. elpárolog Má rjégen kiszárait a ka
csaúsztatón tó и (Tk ); 3. kérgessé válik Nem 
haggyuk, hoty kiszáraggyon a ke nyír (Ts);
4. kipusztul Kéjd barackfa szárait az idéjn 
ki (kf)

kiszárít kiszárít, kiszárít [-ok, -ö ~ -ol, 
-ott] ts ige nedves holmit szárazzá tesz A 
kájháná kiszárította a zoknyiját, ősz jáccott 
is továb (Pf)

kiszed kiszed [-ek, -ё -  -el, -ett] ts ige 1. 
egyenként kiszed Belezőjjdüsz, mik kiszeded 
ászt a témjérdek rjépát (Nb); 2. kifoszt 
Mindjék kiszettjsék a madárfjészket (Ki); 3. 
kifaggat Mindent kiszeded helöülle, amit 
meg akart tudni (Bk)

kiszédeleg kiszjédeleg, kiszídeleg, kiszéj- 
deleg [-Igék, -sz ~ -ige ~ -Igei, -Igeit] tn 
ige szédülve kimegy Csak kiszjédelgett a 
ház bú (Fp)

kiszelel kiszelel, kiszelél [-ék, -esz ~ -sz, 
-ét ~ -t] ts ige széllel kitisztít Ety fatálba 
vagy rostába tesszük a terményt, rázogaty- 
tyuk, oszt uty kiszel éjük (Sz)

kiszélesedik kiszélesedik, kiszjäesedik, 
kiszílessedik [-ett] tn ige szélesebbé válik 
Újlakná kiszjäesedik a Tisza (Úh)

kiszélesít kiszélesít kiszjélesit, kiszílesit, 
kiszjélesjet [-ek, -é ~ -el, -ett] ts ige I. kitá
gít A suszter kiszjélesiti a cipőijt, ha szőrit 
(Ti); 2. szélesebbé tesz Ety kicsit kiszjélesi- 
tettük az árkot (Fr)

kiszellőztet kiszedőjfiztet [-ek, -5 ~ -el, 
-ett] ts ige 1. friss levegőt enged vhova Ki
szedő üsztessük a kom’hát, oszt azut rakunk 
tüzet (Ko); 2. friss levegőre tesz Kiszel- 
lőüsztette a dunnákat az udvaron (Gl) 

kiszemel kiszemel, kiszemel [-ék, -esz ~ 
-sz, -ét ~ -t] ts ige kiválaszt U má kiszeméte 
a kizs babos malacot ( Bó)

kiszipolyoz kiszipojoz [-ok, -ö -  -ol, -ott] 
ts ige kizsarol Má mindenogbü kiszipojoszta 
az öregeket (Sz) [] Kiszipojozná vkinek a 
vérét 'mindenétől megfosztana vkiV (Tg) 

kiszitál kiszitál, kiszitáll [-ok, -ász ~ -sz, 
-át ~ -t] ts ige szitálással megtisztít Kiszitá- 
ta a lizbű az egérpiszkot (Si)

kiszív kiszív, kiszíj [-ok, -sz, -t] ts ige i . 
magába szívja A menyjét az jéccaka hacs 
csirke vjérit szíj ta ki (Tk); 2. kifakít Á nap 
kiszíjta a színit ennek a ruhának (Во)

kiszivárog kiszivárog [-rgott] tn ige na
gyon lassan kifolyik Ejszre se vettük a hor
dóunn a repedjést, a bőr meg máj mint ki- 
szivárgott (Gy)

kiszivattyúz kiszivattyúz [-ok, -ö -oi, 
-ott] ts ige szivattyúval kiüríti vminek a tar
talmát Ki szívatty úszta a kudbul a vizel (Ко) 

kiszól kiszól, kiszótjl, kiszogll [-ok, -ősz 
~ -sz, -ót ~ -t] tn ige belső helyiségbői kife
lé mond vmit Kiszopllott a szobajábú, hogy 
mennyem be valaki (Ng)

kiszolgál kiszolgál, kiszóugál, kiszóugáll 
[-ok, -ász — sz, -át — t] ts ige 1. vkinek 
mindent megtesz Kiszóugáta az öregeket, 
méjkse vóut jó  и nekijek (!); 2. étteremben, 
üzletben a vendég szolgálatára áll Ojan 
pökhendi móudon szóugája ki az embert,
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hogy vásáröni seakarjópzik nálla (Pf); 3. 
vmi sokáig tart, jó  Ez a csizma is jóp  kiszó- 
gát (Kh): 4. katonai szolgálatot kitölt Má kéj 
éj-e, holy kiszópgáa a katonaságot (Np) 

kiszolgáltat kiszógátat, kiszó ugátat [-ok, 
-ö ~ -ol, -ott] ts ige járat maga után Uty ki- 
szóugátassa magát, mintha naccságos 
asszon lenne (Bf)

kiszólít kiszállt, kiszállít, kiszóplit [-ok, 
-5 — oi, -ott] ts ige kihív A tanjétóp ur ki- 
szóulljétotta Jeleni, de nem tudót тек se 
mukkanni (Gy)

kiszop kiszop [-ok, -sz — ö ~ -ol, -ott] ts 
ige teljesen kiürít, kiszív A börnyu kiszopta 
a tehembü az összes tejel (T) [] Az ujjáhú 
szopta ki ‘kitalálta’ (Ke)

kiszór kiszór, kiszóur [-ok, -sz ~ -ö ~ -ol, 
-ott] ts ige I. kidobál Mindent kiszórni eggyen- 
kjént a fijóugbú, méjkse tanáta meg a 
kóucsot (Fra); 2. akaratlanul kidob Bisztos 
kiszóurta ez a púja a kötözőÿmadzagot a 
kredendzbü (Mu)

kiszorít kiszorít, kiszorít, kiszárját [-ok, -ö ~ 
-ol, -ott] ts ige kinyom Kiszorították a sör- 
bú (Tű)

kiszóródik kiszóródik, kiszóurópdik [-ott] tn 
ige kihull Valahoty kiszóuróudoll a zsebibú 
a pjéndz (G)

kiszorul kiszorul, kiszorult [-ok, úsz — sz, 
-út ~ -t] tn ige 1. kikerül Mi öregek kiszoru
lunk a nyári konyhába (Но); 2. kiszabadul 
Csak nehezen szőrűt ki az ujja az pájtóu 
közziil (Tk)

kiszökik kiszökik [-ök, -ö — öl. -ött] tn 
ige engedély nélkül elmegy Kiszökött ez a 
púja jáccani (Ff); 2. kinő hassam má kiszö
kik a bajusszá is (Gy)

kiszőkít kiszőkít, kiszőükit [-ek, -ё — el, 
-ett] ts ige sötét hajat világosra fest Kiszőü- 
kitetie a haját, alig lehet megismerni (Bcs) 

kisszék kisszék, kisszéjk [-et, -ek, -e] írt 
alacsony szék A kisjánnak csinátatott ety 
kisszéjket (Tr)

kisztet kisztet [-ek, -ë — el, -ett] ts ige 
bujtogat Mindjék kiszteti a kissebbet (V) 

kiszuperál kiszuperál, kiszuperáll [-ok, -ász 
~ -álsz, -át ~ -t] ts ige 1. egészségi állapot miatt 
a katonai szolgálat alól felment Kiszuperá-

ták mér rossz a szive (Or); 2. rossz holmit 
kidob Kiszuperánám észt az ágyad , de 
méjk sziiksjég lehet rá (Be)

kiszúr kiszúr, kiszúr [-ok, -sz ~ -ö, -t] ts 
ige 1. kilyukaszt Az új labdát egy nap alat 
kiszúrta (Sza); 2. kitol Jóu kiszúrt veled a 
haver (Sze) [] Kiszúrja a szemit vmivel 
’csekélységgel letud vmit’ (R); Máj kiszúrja 
a szemit ’előtte van, de nem látja’ (Sz) 

kiszurkoi kiszurkol, kiszurköl [-ok, -ősz 
~  -sz, -öt ~ -t] ts ige összeget nehezen kiad 
Kiszúrköta a száz rubêtet ijjettibe (T)

kiszűnik kisziinik [-t] tn ige megszűnik 
Nagy nehezen ősz ki szűnt a fejfájása (Vs) 

kiszüremiik [-ett] tn ige fény alig-aüg 
kilátszik Kisziiremlett a világosság az abla
kon, ehbüö gondolák hogy othum vannak (Dr) 

kitagad kitagad [-ok, -ö —ol ~ -sz, -ott] 
ts ige 1. a családból kizár Kitagatták afijo- 
kot, amijjjér az ëcsavoàrgott (Vr); 2. örök
ségből kizár A legnagyop fijut kitagatták a 
vagyombú (Np)

kitágít kitágít, kitágít, kitagjét [-ok, -sz ~  
-ö — ol, -ott] ts ige kiszélesít Kinek ke ma 
az a cipöij, amit kitágított a naty trampli lá
bává (F)

kitágul kitágul, kitágull [-út ~  -t] tn ige 
kibővül Uty kitágút a gumi, hogy má je  se 
tuggya venni a sport ruhát (T é )

kitakar kitakar, kitakar, kitakpár, kita
kar [-ok, -sz, -t] ts ige 1. leveszi a takarót 
Mindjék kitakarja magát, ity fázik meg (M );  
2. kifed Az idéjn jóu  meleg vóul, uty hoty 
idejjébe kitakoàrtuk a melegágyat (Z)

kitakarít kitakarít, kitakarít, kitakarjál [-ok, 
-ö -  -ol ~ -sz, -ott] ts ige 1. lakást tisztává tesz 
Tennap takarítottunk ki, de má nem láccik (B); 
2. eltüntet Takariccsátok ki innen észt a sok 
szérszámot, mér kilököm! (Kf)

kitakarodik kitakarodik [-ok, -ö — ol ~  

-sz, -ott] tn ige megszégyenülten kikotródik Ha 
ki nem takarodó a házambú, kiváglak (Bk) 

kitakarózik kitakarózik kitakaró pzik [-ok, 
-ott] tn ige takaróját letolja magáról Kita
karózik. ősz röktön mekhííl (Nb)

kitálal kitálal [-ok, -asz -  -sz, -át -  -t] ts 
ige 1 . ételt kimer Má kitálát, ősz várja,
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hogy megjöjjenek a vendjégek (F); 2. nyíl
tan felfed vmit, odamondogat Majd éjn ki
tálalok neki, ha ide meri tenni a lábát (Fra) 

kitalál' kitalál, kitanál, kitanáll [-ok, 
-ász — sz, -át ~ -t] tn ige kijut vhonnan Alik 
tuttam kitanáni abbul a nagy> ípüledbül (Gl) 

kitalál2 kitalál, kitanáll [-ok, -ász ~ -sz, 
-át — át] ts ige 1. rájön Témája ki, mid gon- 
dötam magárú! (1); 2. kieszel Mindjék kita- 
nász valami boloncságot (Kv)

kitalálás kitalálás, kitanállás [-t, -a] fn 
valótlan állítás An nem igaz, as csak amo- 

ja n  kitanállás (Ah)
kitámad kitámad [-ok, -sz — ö ~ -ol, 

-ott] ts ige nekiesik Uty kitámadot, mikör 
tanákosztam vele, hogy mekszóu/láni se ha
gyott (Tát)

kitámaszt kitámaszt [-ok, -6 — ol, -ott] 
ts ige aládúcol Kitámasszuk a kert kapuját, 
oszt uty hörgyukß  rudakon a szjénát (Tk) 

kitámolyog kitámojog [-jgok, -sz ~ -jgö 
~ -jgol, -jgott] tn ige szédelegve kimegy 
О/an nészeg vágj, hocs csak kitámöjgott a 
csájnábú (Tk) 

kitanál 1. kitalál
kitáncol kitáncol, kitáncöl [-ok, -ősz ~ 

-sz, -öt ~ -t] tn és ts ige 1. ugrándozva ki
megy Kitáncöt a szobábú a konyhába (Ke); 
2. sokat táncol Jó g  kitáncötuk magunkat az 
öcséd lakadoálmába (Fra)

kitanít kitanit, kitanjét [-ok, -sz ~ -6 ~ 
-ol, -ott] ts ige csalafintaságra kioktat Min
den boloncságra kitaniccsa ászt a csep fijut 
(Bat)

kitaníttat kitanittat, kitanjétlat [-ok, -sz 
~  -ö ~ -ol, -ott] ts ige fedezi vki tanulmányi 
költségeit Mind a három gyermekit kitanit- 
tatta (V)

kitanul kitanul, kitanul! [-ok, -úsz ~ -sz, 
-út ~ -t] tn ige 1. szakmát, mesterséget elsa
játít Kitanút asztalosnak, ősz mos jog  keres 
(Fo); 2. kimegy vminek a gyakorlatából 
Héjj, jányom, kitanútam éjm má a főzízshű 
(Kd); 3. tanulmányait elvégzi Máj, ha kita
núnak ezek a puják má job dóggunk lessz (Rt) 

kitanult kitanult, kitanút mn-i ígn ra
vasz: Nagyon kitanút az a ján, ne kezgyéj 
vele (Np)

k i t a p a s z t a l  kitapasztal, kibapaszloàl. ki
tapasztal [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ -t] ts ige ki
is m e r  Kitapasztalom éjn ennek a tiszt avá- 
gógnak a förtéjját (S i)

k i t a p o g a t  kitapogat [-ok, -ö ~  -ol -  -sz, 
-ott] ts ige 1. megkeress A setjédbe alik tut
tam hoty tapogassam ki a kógcsjukot (Kf); 
2. kipuhatol Máj kitapogatom, mi a szándí- 
ka{  G )

k i t a p o s  I. k i t a p o t
k i t a p o t  kitapot [-ok, -sz, -ott] ts ige járás

sal nyomot csinál Mosz szántottuk fel a kertet, 
ősz má mcgjén kitapották az utat (Vr)

k i t a r t  kitart, kitoárt, kitárt [-ok, -ö ~ -ol 
~ -sz, -ott] tn és ts ige !. eltart Kitoárt a zsí
rom ujjig (Tk); 2. állhatatos, hű marad Má 
mos nem hatyhati ot, mer az a bájba ki-tar
tott mellette (Ts); 3. kinyújt Ötven kilógt uty 
kitárt, mint a pinyty (M); 4. vkit eltart Ety 
katonatiszt tartota ki, mik fijatal jány vöt 
(Asz); 5. büszkén veselkedik Igen kitártotta 
magát rjégen, de mos má leatta (Or)

k i t a r t á s  kitartás, kitártás [-t, -a] fn büsz
keség, állhatatosság Mindembe beleviszik 
mer nincs ecs csep kitártázs se benne (Kh) 

k i t a r t ó  kitartó, kitartóg [-n, -bb] mn áll
hatatos Útet nem ke fjéteni, nagyon kitartóg 
ember (Fp)

k i t a r t ó s  kitartós, kitáriógs [-abb] mn gő
gös: Ojan kitáriógs, mintha szász köblös 
fogd ána a háta megett (N f)

k i tá r u lk o z ik  kitárulkozik, kitái-vkozik [-ok, 
-ö ~ -ol, -ott] tn ige teljesen őszintén megnyi
latkozik Uty kitárúkozotl előttem, hogy 
megijjettem tulle (1)

kitaszít kitaszít kitoszit, kitoszjét [-ok, -ö 
~ -ol ~ -sz, -ott] ts ige I . kitol Kitoszjétottuk 
a ládát az óglbú (T); 2. kinyom Kitaszítot
ták a sorbú (Bs)

k i t á t  kitát [-ok, -sz ~ -ö ~ -ol, -ott] ts ige 
1. kinyit A tehem má messzire kitátotta a 
száját, mikör vittük neki a máléjt (Be); 2. 
durván kiabálva megmondogat Amikor kitá
totta a száját, mindenki ehágaion (A )

k i ta v a s z o d ik  kitavaszodik, kitavasszodik 
[-ott] tn ige megjön a tavasz Csak kitava
szodik má (Km)
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kiteker kiteker, kiteker [-ek, -sz, -t] ts 
ige I . kicsavar Kitekerte a kézit, hogy mos 
nem bírja emëni (H); 2. kibogoz Sehoty se 
tudom, hoty tekerjem ki észt a madzagot 
(Gl)

kitekeredik kitekeredik [-ett] tn ige elcsa
varodik A huzat tű ki te ke re de tt a nyaka (D) 

kitelel kitelel, kiteled [-ek, -esz ~ -sz, -élt] tn 
ige a telet kihúzza Nem tudom, hoty tele
lünk ki ew ë a rósz kájhává (Bá)

kitelik kitelik [-ét -t] tn ige 1. jut Ha 
kitelik az anyagbú, váratok egy bluszt is 
(Но); 2. eltelik Ha kitelik az eggy éjv, meg- 
eskiisznek (Bú); 3. elvárható Mindent mek- 
csináll, ami belő üle kitelik (Bs); 4. futja 
vmire A szamóuca árábú mindenre kitelik 
(Gy) [] Minden kitelik vkitől ’minden rossz
ra képes’; Kitelik vkinek a becsülete ’nem 
felel meg a becsületnek’ (Pk)

kitép kitép, kitjép, kitíp [-ek, -sz ~  5 — el, 
-ett] ts ige 1. kiszed Az összes virágot ki- 
tjépte a kerbü, ami neki nem teccet (G); 2. 
kiszakít Kéjt lapot kitjépett az írkábú (Bk); 
3. kiránt A gyermek kitípte a kezibü magát, 
ősz kiszalatt az uccára (V)

kitér kitér, kitéjr [-ek, -sz, -t] tn ige 1. 
félreáll Kitéjtem az uttyábú, má nem zava- 
rok neki (D); 2. kifér Kitéjr egy óudara, 
amit írni akár (Br); 3. kiáll Kitéjrt azír a já- 
nyír a vallásábú (Ksz) [] Kitéjr a vallásáhu 
’dühös’ (Sz)

kitérdeí kitérdel, kitéjrgyepel, kitéjrgye- 
pél [-ek, -esz ~ -sz, -ét ~ -t] ts ige a térdén 
kikoptat, kinyújt vmit Uty kitéjrgyepéte a 
nadrágját, hogy nem lehet jevenni (N f)  

kitereget kitereget, kiterigei [-ek, -é  ~ -el ~  
-sz, -ett] ts ige kiterít Kiterigessük a ruhát szá
radni, ősz megyünk mi is (Fr) [] Kiteivgeti a 
szennyesit ’idegeneknek elmond olyan dol
gokat. amilyenekről mások előtt hallgatni 
illik’ (Fr)

kiterít kiterít, kiberit, kitérjél [-ek, -S ~ 
-el — -sz, -ett] ts ige 1. ruhát száradni tesz ki 
Kiterítette a ruhát, ősz röktön ékezdett esni 
az esőQ (Ah); 2. feíravataloz Mikör kiteri- 
tettjék, ojam vóut, mintha csak aludna (Bó) 

kitérő kitérő, kitéjröü [-t, -k, -je] íh 1. 
kerülő út Tett egy naty kitéjvpt, csak ne ké

jen emenni előjjttök (Bú); 2. kitérés Naty 
kitérôÿkkë ju t c addig, amit mondani akoár 
(Mf)

kitervel kitervel, kitervel [-ék, -esz ~ -sz, 
-ét — t] ts ige vminek az elkövetését részle
tesen átgondolja Jóu kitërvëtjék ászt a bi- 
tankságot (Ge)

kitervez 1. kitervel
kitessékel kitessékel, kitessíkel, kitessjé- 

kel [-ek, -ész -  -élsz, -ét ~ -élt] ts ige kiuta
sít Mikór bejött a házungba, szípen kitessí- 
keltiik (Sz)

kitesz kitesz, kiteszen [-ek, -é — el, -ett] 
ts ige 1. külső helyre tesz Nyáron kitesszük 
a virágokot a verondárú (Kf); 2. kiküid Ki
tettem a házbú, mikör ríszegen ékezdett it 
hőübörögni (Be); 3. megvan vmennyi A 
nyári keresete kitesz vaty hétszáz rubellel 
(Vr) [] Kiteszi a lelkit ’mindent megtesz’ 
(Sz); Kiteszi a lábát ’elmegy’ (R)

kitiloi kitilol, kitilöl, kitilóul [-ok, -ősz ~ 
-sz, -öt ~ -t] ts ige a szöszt megtisztítja a 
pozdorjától Jóu kitilötuk a kendert, hogy a 
szösszé könnyebben tuggyunk azután bánni 
(Tk)

kitilt kitilt [-ok, -sz — -5 ~ -ol, -ott] ts ige
1. megparancsolja, hogy vhova ne járjon 
Kitiltottam az udvaroméit ászt a haszonta
lan kojköt (Bs); 2. büntetésként vkit kito
loncolnak vmilyen területről Kitiltották 
minden nagy vározsbú (Bk)

kitisztáz kitisztáz [-ok, -5 — ol, -ott] ts 
ige bebizonyítja igazát Kiváncsi vag}>ok, 
hoty tisztázza ki magát (He)

kitisztogat kitisztogat [-ok, -ö ~ -ol, -ott] 
ts ige kitisztít Kitisztogassa a fijóukokot a 
felesleges holmiklú ( Uh)

kitisztul kitisztul, kitisztul! [-út ~ -t] tn ige 
kiderül Ha kitisztult, ëmegyunk kapáni (Но) 

kitódul kilódul, kitóuduli [-út — t] tn 
ige kiözönlik Kitóudút a njép az uccára a 
naty kijabállásra (N'b)

kitol kitol, kitől [-ok, -sz, -t] ts és tn ige 
1. kinyom Kitöjuk a talicskát a széjmbű 
(K); 2. rászedi Kitoltunk a fijuvá, amijjjér 
ojan nag\ra vópt (Ah)

kitold kitód, kitóud [-ok, -sz ~ -ö ~ -ol, -ott] 
ts ige vminek a hozzáadásával bővebbé,
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hosszabbá tesz Ha kitóudom a kabát hosszát, 
méjg éjárhat eggy éjvet a kisjám benne ( Bd) 

kitombol kitombol, kitombol f-ok, -ősz ~ 
-sz, -öt ~ -t] ts ige I . indulatot levezet Ojan 
ideges, hogy mik ki nem tomböja magát, nem 
merek hazamenni (Tát); 2. szenvedélyt kiél 
Fijatál korába kitomböta magát, mos má 
megnyugodott (V)

kitölt kitőt, kitöjjt [-ök, -sz ~ -ö —öl, -ott] 
ts ige i . kiönt Kilő ütött ety pohár bort, oszt 
el is ment (H); 2. meghatározott, időt eltölt, 
leszolgál Félőÿllem megnőjjsűhet, ha kilőjjti 
a katonaságot (Fra); 3. űrlapra adatokat be
ír Az ankéjtát az iigyvét tő üti ki nekünk 
(Ke); 4. megtölt, teletölt Нет tudom, kitôÿ- 
ti-jé ez a iiszt ászt a zsákot (Z) [] Kitôÿti a 
bosszúját ’levezeti a dühét’ (Ke)

kitöm kitöm [-ök, -sz — ö ~ -öl, -ott] ts 
ige megtölt A diszpárnákot szjénávoá töm
tük ki (Vr)

kitör kitör, kitor [-ök. -sz, -t] ts ige 1. da
rabokra tör A nagy zivalQÚrba kitörtek az 
ablakok (Gu); 2. zárt helyről kijut A koca 
kitört a karámbú, oszt összetaposta a kis
csirkéiket (B); 5. kirobban Nem bírtuk továp 
tgártani, mindenkibű kitört a kacagás (Pf): 
4. betegség erőt vesz vkin Hirtelen kitörte a 
hideglelís (E) [] A nyavoja töri kijérte ’na
gyon vágyik vkire, vmire’ (K)

kitöredezik kitöredezik [-ett] egyenként 
kihull Lássam má minden foga kitöredezik 
ennek a roz gerebjéjnek ( Во)

kitöröl kitöröl, ki türül, kitürüll [-ök, -űsz 
-sz, -üt ~ -t] ts ige vminek a belsejét tisz

tára, fényesre törh Máj mi kiiitrűjiik a pohá
rokot (T)

kitranszporál kitránxzporáL kitranszpo- 
ráll, kitráncporáll [-ok, -ász -  -sz, -át ~ -t} 
ts ige kizavar Kitráncporáta a sok púját a 
kérbű (Be)

kitud kitud [-ok, -sz — ö -  -ol, -ott] ts 
ige megtud Ha kitudom, ki járt a gyümöl
csödbe, rigen rósz tessz annak (Sz)

kitudódik kitudódik, kitudópdik [-ott] tn 
ige kiderül Eléjb-utót/bb ngv is minden kitu
dódik (Ti)

kilulajdonit kiiulqjdonit, kitulájdonjét.

kiiulájdonit [-ok, -5 — ol, -ott] ts ige esak 
sajátjának vesz valamit Kitulájdonitotta 
magának a klub rádijópját (Gy)

kitúr kitúr, kitúr [-ok, -sz, -t] ts ige I. ki
fordít a helyéből A disznó az összes virágo
kat kitúrta az udvaron (Kf); 2. kimar Addik 
hazudozot rá, mik ki nem túrta a disznóu- 
fármrú (Tk)

kitűnik kitűnik f-t] tn ige 1. kiválik Az 
ü pujája se tűnik ki a többi közzül (Ah); 2. 
kiviláglik Máj kitűnik a heszjéggyjébií. hogy 
mit is akoúr (Np)

kitüntet kitüntet [-ek, -e -  -el ~ -sz, -ett] 
ts ige elismerésben részesíti A jó ц munká- 
jajér minden éjybe préjmijommá tüntet tje к 
ki (Cse)

kitüntetés kitüntetés, kitüntetjés, kiiiinte- 
lís [-t, -ek, -e] fii elismerés érem, jelvény 
adományozásával Úgy örül a kitüntetjéssi- 
nek, mint a púja (Ti)

kitűz kitűz [-ök, -ö — öl, -ött] ts ige i . 
látható helyre erősít Mikor a házra ráteszik 
a tetőül, kitűznek ety kivoárot kendőül (K); 
2. időpontot megállapít Óiiszre má ki is 
tűsztjék a lakodalmat (Be)

kiudvaroí kiudvarol, kiudvaroll [-ok, -ősz 
~ -sz, -öt ~ -t] ts ige hízelgéssel vmit elér 
Csak kiudvaröta magának, hogy el-cn- 
geggyük a bálba (Во)

kiugrik kiugrik [-ok, -6 ~ -ol ~ -ugorsz, -ott] 
tn ige !. külső helyre ugrik Avvá ijjezgette, 
boly kiugrik az ablak л (Cs); 2. rövid időre 
elmegy vhova Kiugrók má a vározsba ety 
kicsit (Tű); 3. textília kisimul Igen jó y  
anyuk, ha ôsszegyürôÿdik, magául kiugrik 
(Tá) [j Máj kiugrik a szeme ’feszülten fi
gyel' (R); Kiugrik a bűnbű 1. ’nagyon 
örül'; 2. ’túlságosan igyekszik (Sz); Kingák 
a szeg a zságbú ’kiderül’ (Ksz)

kiújul kiujjut, kiujjull, kiujul (-út ~ -t] tn 
ige újra eiőjön Kiujjút a beteksíge (A) 

kiút kiút [-at, -ak, -ja] fn megoldás Sémi
jén kiutal nem Iái a hejzetihöl (Asz)

kiutal kiutal [-ok, -asz -  -sz. -át ~ -t] jut
tat A gyár kéjt székéjr fát urát ki neki (Tű) 

kiutál kiutál, kiutál! [-ok. -ász — sz, -át 
~  -t] ts ige ellenségeskedéssel vk.it kizár Ka
ntáták magok közzül, hogy ne zavarja üköt 
a piszkos ügyejigbä (Pf)
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kiutasít kiutasít; kiutasjét [-ok, -5 ~ -ol. -ott] 
ts ige 1. kizavar Kiutasította ászt a tolako
dó^ gazembert (V); 2. az ország elhagyá
sára kötelezi Evállot az asszontú, ősz kiuta- 
sjétották az országból (Pf)

kiutazik kiutazik [-ok, -ö ~ -ol, -ott] tn 
ige i. kivándorol az országból Má három éke, 
hofy kiutasztak családostól Magyarba (Но) 

kiúííalan kiuttalan [-abb] mn tanácstalan 
Ojan kiuttalan vóptam abba a héjzedbe, 

jóuksett a törőüdjés (Tk)
ki ügyeskedik kiüg)’eskedik [-ek, -ё ~ -el, 

-ett] ts ige ügyesen elér, megszerez vmit 
Nem kê fié  te ni, az mindent kiügyeskedik 
magának (Fp)

kiül kiül [-ők, -üsz ~ -sz, -üt ~ -t] tn ige 
1. üléssel el koptat Uty ki ti te a nadrágját, 
hogy má nem veheti ß  (Z); 2. az udvarra v. 
a ház elé leüi Kiül a kapuba, őszt ot pletykál 
napok hosszat (Fi); 5. büntetést kitölt Kiüte 
a három éket a csúrmába (Rt); 4. látszik 
rajta Kiül az porcára a gonosság (M); 5. 
addig ül, ameddig el nem ér, meg nem kap 
vmit Csak kiüte magának a kőüccsönt (M); 
6. sokáig tartózkodik vhol Na, éjn csak 
kiűtem magam nállatok (Gy); 7, kipiheni magát 
Na, ha kiüted magad, mehec kapáni (Ki) 

kioldoz kiüldöz, kiűldöz [-ök, - ö ~ -öl. -ött] 
ts ige zaklatással távozásra készlet Kiííl- 
döszta minden pujáját a portárú a naty szá
jává (Fa)

kiültet kiültet, kiütet [-ek, -sz ~ ë ~ -el, -ett] 
ts ige növényt a kertbe paiántol Kiűtettem a 
melegágybú a paprikát (Kd)

kiürít kiürít, kiürít, kiürjét [-ek, -ë ~ -el, 
-ett] ts ige ütéssé tesz Üris ki ászt a zsáko
kot, megyek a máléjjér (Bd)

kiürül kiürül, kiürüli [-űt — t] tn ige 
üressé válik Ha kiürüli a kanna, hazaviszem 
(Fra)

kiüt kiüt [-ök, -ö - -öl, -ött] ts ige 1. 
kiver Kiütöm ászt a pohárt a kezedbű, ha 
inni próubász (F); 2. kisajtol Ha kiütik az 
olajat, veszek tüllök vaty kéjt litert (G); 3. 
kitör Huszéjyes vóut, amikor kiütött a hábo
rú (Vs); 4. kiütközik Kiütöt rajta az apja 
vjére (Bá)

kiütés kiütés, kiütjés, kititís [-ek, -t, -e] ín 
apró piros foltok a bőrön Valamijén kiütjé- 
sek vannak az oárcán (A)

ki üzen kiüzen [-ek, -sz ~ -ë -  -el, -ett] tn 
és ts ige bentről üzenetet küld ki Kiüzent a 
gyárbú, hogy ne várjuk friistökre (Во)

kivág kivág [-ok, -sz, -ott] ts ige 1, vá
gással eltávolít Kivákta a naty fákot az ab
lak előütt (I); 2. kimetsz A könyvbü ne vág
játok ki a kjépeket! (Pf); 3. kihajít Kiváglak 
ebbű a házbú, ha méjk továp foksz idegesí
teni (Bk); 4. talpraesettséggel kijut a nehéz 
helyzetekből Nem ke fjéteni, úgy is kivágja 
magát mindembü (Но) [] Kivágja a rezet 
’kitűnően helytáll’ (Bk)

kivágás kivágás [-t, -ok, -a] fii a ruha 
nyakának kivágott része [jen naty kivágásvá 
éjn szígyellek kimenni az uccára (S)

kivagdal kivagdal [-ok, -asz ~ -sz, -át ~ 
-t] ts ige 1. egyenként kivág Ha kivagdálad 
a málnát, éjn nem űtetek többet (Bd); 2. 
egyenként kidobál Kint kivagdalom észt a 
sok lomot, ha nem csinász rendet (Ко) 

kivágódik kivágódik, kivágóudik [-ok, -sz 
~ -ö — ol, -ott] tn ige 1. hirtelen kiesik Csak 
asz vettem észre, hogy a gyermek kivágó) adott a 
kocsibú (Te); 2. kicsapódik Az qjtóu kivágóu- 
dott a naty széjtíí (Ng); 3. ki lesz vágva Kivá
gópdik má v jégüli is ez a fa  az udbú? (J)

kivágtat kiváktat [-ok, -sz ~ -ö ~ -ol, -ott] 
tn ige nagy lendülettel kirohan Kiváktatott a 
mezőüre. hog)> a kapásokot méjg ott tanúja 
( K)  '

kivagyiság kivagyiság [-ot, -a] fn öntelt
ség Nem jópvjége lessz az ű naty kivagyisá
gának (Cse)

kiváj kiváj [-ok, -sz, -t] ts ige 1. gumós 
növényt kiszed a földből Nem tudom, mikor 
vájják ki észt a temjérdek krumplit (Tk); 2. 
gödröt ás Mámmá má kivájtuk a verem hej- 
jit (Ff); 3. kikapar A tyúkok mint kivájták a 
fôÿdbü a drága máié A (Bó); 4. titkot kiszed 
Kivájjuk belőüle, mi vót ot nállok tennap (H) 

kivakar kivakar, kivakár [-ok, -sz, -t] ts 
ige kikapar Alik tuttam, hogy vakarjam ki a 
tábozsbii az odajégeit jételt (Fo)
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kivakarózik kivakarózik, kivakarópzik, 
kivakaróydzik [-ok, -5 ~ -ol, -ott] tn ige 1. 
kivergődik Kivakarótjzotl a rtaty szegjén- 
sjégbű, ősz mos má as se tuggya, mi csirtá- 
jon  (Bat); 2. nehezen elkészül és elindul 
vhova Nem lehet kivárni, mik kivakarójpik 
(I): 3. előnyösen megváltozik Njézze má, 
hoty kivakaróuzott a kozbúl (Sí)

kiválaszt kiválaszt, kivállaszi [-ok, -ö 
-ol, -ott] ts ige több dolog közül elkülönít 
Szánjon, ha kivállaszlotta a malacot! (Kd) 

kiválasztás kiválasztás, kivállasztás [-í] 
fn különbség Nem tesz asz kivállaszlást 
séjnkijjér (Bs)

kiválik kiválik kivállik [-ok, -ö — ol, 
-ott] tn ige kitűnik Njézze тек, hogy az a te
heti kivállik a többi közziil (D)

kivali ki vall, kivál [-ok, -asz ~ -sz, -ott] 
ts ige megvall Nem vois mit tagadni, min
dent kiváltott (Nd)

kiváltát kivallat, kivalat [-ok. -sz - -5 
~ -ol, -ott] ts ige I. aprólékosan kikérdez 
Kivollatot mindé nrű, hogy; von' a lekvárfőjj- 
zöübe (Np); 2. vádlottat vallomásra kény
szerít Sokkájik tanon amik kivallatták (Ts) 

kiválogat kiválogat, kivállogat [-ok. -ö -  
-ol, -ott] ts ige kiszed Váltogassuk má ki a 
jóvát az ffúmának (V)

kivált' kivált, kivál [-ok, -ö -  -ol, -ott] ts 
ige !. megvásárol Kivátolta a vasútjegyet 
ety hónnapra (Но): 2. újra birtokába vesz 
Egy r,álfád danákm é, hogy az örsóymoi 
ki voce sa tu a fonóuba. (Pí)

kivált2 kivált hsz főként, különösen Ni
vát akkor vóut nehéjz az aratás, ha a búza 
le vaud diive (Gy)

kíván kivan [-ok, -5 — ol, -ott] ts ige 1. 
vágyik rá Hájjá, éjn uty kívánok ety kis ci
beréje (V); 2. óhajt Nem kivan ü egyebei, 
csak hogy a gyermeke]inek jog  tegyen (Bá); 
3. akar Ne kivánnya túlié, hogy êhaggya a 
szülejii (Nb) [] Csak a szeme kivánnya ’nem 
óhajtja igazán’ (Bá)

kivan kivan tn ige i. kitart Kivójjt ne
künk mindjég ujiig a hazánk (Gy); 2. bizo
nyos összeget kites/ Kivan apjénzedameny- 
rtyire kel? (Tát)

kívánat kivárni [-ot] fii öröm Kívánat 
njézni észt a jópszágot (Tk)

kívánatos kívánatos Г-abb] mn gusztusos 
Ojan kívánatos amitföjjz (Tát)

kíváncsi kiváncsi [ - n, -bbj mn i. min
dent megkívánó Adni kelletet neki, amit 
föjjsztünk, mér nagyon kiváncsi vóut (Ke); 
2. túlzottan érdeklődő Nem tudom, mijjjér 
óján kiváncsi mindenre (Z)

kíváncsiskodik kíváncsiskodik [-ok, -ö ~ 
-ol, -ott] tn ige kíváncsian viselkedik it kí
váncsiskodik állón nap (Gy)

kívánós kívánóiét, [-abb] mn ételeket 
megkívánó Nagytan kívánó as vóut, amikor 
áldott állapodba vót (Bó)

kívánság kívánság [-ot, -ok, -aj fii vágy, 
óhaj Csak az a kívánsága, hoty tanújon a fi- 
jok  (M)

kivár kivár [-ok, -sz, -t] ts és tn ige meg
vár Ha kivárod, mik kinyit a kópéra, vegyéj 
nekem is kéjt kenyerei (Nbe)

kivarr kivan: kivár [-ok. -sz, -t] ts ige hí
mez Észt a párnákat mindéjm voártam ki ( M > 

kivasal havasai, kivasal [-ok. -ász -  -sz, 
-át -  -t[ ts ige !. vasalóval simává tesz Csak 
akkor mehet e, ha kivasqja a heszárat ruhá- 
kot (T); 2. pénzt kierőszakol Aliit nem vasal 
ki az ember eggy árva fillért se (Gl)

kivénhedí kivénhett. kivjénhett, ktvínhett 
mn kiöregedett Mi csinájon eggy ojan ki- 
Vjennel! embervé? (Fo)

kivénül kivénül, kiyjémíil, kivinni [-ők, -ü sz  
-■ -sz, -üt -  -í] tn ige kiöregedik Lassan U- 
Vjcnülí az ember mindembit (Mu)

kiver kiver, kiver [-ek, -sz, -t] ts ige 1. 
kiüt Vigyázat, hogy a kézi bű ki ne verj jé к a 
tojásokot (Bk): 2. veréssel leszoktat vkit 
vmiről Kiverem éjn űbel0 0 le a hazudozást 
(Si): 3. kiporo! A szőjjnyeget a hóuba is ki
verjük ni ha (Ko): 4. veréssel kikerget Kive
rem a házbú ászt a köjköt. net nem fog!aj a 
jódra magái (Tk); 5. elönt Kiverte az iz- 
zaccság (Во)

kivergődik kivergöjjdik f-ök, -sz -  - ö - 
-öl. -ott] tn ige nehezen kijut Kivérgőiklöit a 
boájbú, asz má megjön nem bír magávga (H) 

kiverme! kivermel, kivennél [-ek, -ész ~ 
-sz, -ét -  -ij ts ige veremből kiszed Ki



vermei ük a krumplit, szerencséire ety se 
fagyot meg (Hl)

kivert kivert, kivert mn 1. kiűzött Úgy 
fél, mint ety kivert kutya (Bat): 2. ravasz Vi
gyáz vele, mer nagyon kivért! (Tk)

ki vés kivés, kivfés, kivís [-ek, -ë ~ -el, -ett] ts 
ige vésővel kivág Jóu lenne, ha kivísnéfd 
észt az éjket (J)

kivesz1 kivesz f-ek, -5 ~ -el, -ett] ts ige 1. 
kiemel Kivette a kéfst a csizmájábú (Gu); 2. 
foltot eltávolít Bendzinné vet ki a zsírt a ru- 
bádbú! (1); 3. elvesz Kiveszek a pjéndzbű tiz 
rabéit (Bk): 4. kikövetkeztet Úgy vettem ki 
a beszféggyibű, hogy megbánta, amijjfér 
ément (Or): 5. kölcsönvesz Eccére top 
könyvet vesznek ki a könyvtárbú (Bcs) 

kivesz2 kivesz [-ek, -S — el, -ett] tn ige 
kipusztul Njezze meg, lassan kiveszek ebbű 
a jóujoajta tyugbú (Nb)

kivet kivet [-ek, -5 ~ -el, -ett] ts ige 1. há
lót vízbe vet Amikor kivetettem a hálóul, 
asz itteni, naty fogás /essz (V); 2. kártyán 
jósol Kivetettfék neki, hogy rendbe jöm min
den (Mu); 3. kiró ötven rubel biintetfést ve
tettek rá ki (Vr) [] Kiveti vkire a hálóját 
! .'vkit szeretne megnyerni’; 2. ‘rosszat akar 
rábizonyítani vkire’ (V)

kivétel kivétel, kivfétel, kivitel [-í, -ek, -e] fit 
a szabályostól eltérő dolog Akkor kísöüm 
ment haza, de asz kivitel vóut (Vs)

kivételez kivételez, kivfételez, kivitelez [-ek, 
-ë -  -el, -ett] tn ige vkivel kedvezőbben bá
nik Má az iskolába is kivitelesztek vele (G) 

kivetkőzik kivetkőzik, kivetkezik [-ek, -8 
•- -el, -ett] tn ige énjét eltorzítja A sok mfé- 
rekiíi szinte kivetkezel magábú (Nbe)

kivetnivaló kivetnivaló, kivetnivalóit ín 
kifogásolható dolog Semmi kivetnivalóm 
nem vóyt a viselkedésibe (Ki)

kivezényel kivezényel kivezéfnyel [-ek, -esz 
~ -sz, -ét ~ -t] ts ige kirendel A krumplisze- 
dísre a katonákot is kivezínyétík (Tg)

kiviecsan kiviccsan [-ok, -sz, -t] tn ige 1. 
hirtelen fagy áll be Hirtelen kiviccsant az 
idofi a naty köd után (K); 2. megdermed, 
megfázik Óptösz fe  jog, mer kiviccsanc eb
be a hacuka ruhába! (Tk)

ki vicsorít kivi csőrit, kivicsorfét [-ott] ts

ige haragjában recsegteti a fogát Uty fiélek 
fülle, amikor kivicsoriccsa a fogát (Bk) 

kividül kividül, kividull [-út ~ -ultj tn ige 
kiderül Csak kividúl má ez az idöü (Fra) 

kivilágít kivilágit, kivilágjél, kivilágít [-ok, 
-ö ~ -ol, -ott] ts ige fénnyel eláraszt Nem 
hijándzik asz, hogy az egjcsz házat kivila- 
giccsátok (Th)

kivilágítás kivilágítás, kivilágítás [-t, -ok, 
-a] íh erős fény Naty kivilágítás van nállok, 
bisztos vendfégek jöttek (Fa)

kiviíágosodik kivilágosodik, kivilágos- 
sodik [-ott] tn ige megvirrad Ha kivilágos- 
sodik, röklön ot leszek (Sz)

kivirágzik kivirágzik [-ok, -ö ~ -ol, -ott] 
tn ige 1. kinyílik Az orgona május elsejire 
se virágzót ki (Но); 2. kivirul Az a kisján 
kivirágztt örömibe (T)

kivisz kivisz, kiviszen [-ek. -ë ~ -el, -vitt] 
ts ige i. külső helyre visz Vit ki az udvara 
ászt a büdös kutyát (Té): 2. eltávolít Ászt a 
fógtot a mosógpor nem viszi ki (Si); 3. elér 
Mindent kivisz az afiju, amit akoár (Ng); 4. 
kitör Jöd be az udvoàra a szekéfrvë, ősz 
kivitte a lugas eggyik fáját (Gu)

kivizsgál kivizsgál, kivizsgál! [-ok, -ász ~  
-ász, -át ~ -t] 1. ellenőriz Ejöttek, vizsgáták 
az ügyet, és mindent rendbe tanátak (Vs); 2. 
orvos megvizsgál Kivizsgáták a kógrházba, 
de nem tanátak rákot (Ts)

kivon kivon [-ok, -sz ~ -ö ~ -ol, -t] is ige 
Î. kihúz Kivonnya magát nagyon a munká
ba (P); 2. mennyiségből elvesz A múltkori 
összegbű vonnyá ki öt rabért! (Np)

ki vonszol kivonszol, ki vonszol [-ok, -ősz 
~ -sz, -öt ~ -t] ts ige nehezen kivisz Ojan 
rfészeg vóut, mint a disznóu, kivonszöták a 
csájnábú (Tk)

kivonul kivonul, kivonult [-ok, -úsz ~ -sz; 
-út ~ -t] tn ige I. több ember kimegy vhova 
Kivonút a vározsba az égisz famiiija (Ke);
2. felvonuláson részt vesz A gy>ár szervezet
ten vonút ki a fevonullásra (Tú)

kívül1 kívül hsz í. kinn Kívül van a hejje 
annak a lingárnak, megmontam eccér és 
mindenkora (Ki); 2. vminek a felszínén Kí
vüli úgyis hamar levállik a zománc a lábos-
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rú (Tát); 3. vminek a külseje Kivűrü még 
nem vóut teheccsjégük a házad bepucöni (Vr) 

kívül2 kívül, kívüli nu 1. vmitől kint lévő 
helyen Este nyóuc után nem marathat há
zon kívüli (Cs); 2. vki, vmi kivételével A fi-  
ján  kívül sénkije sincs (Pk)

kívülálló kívülálló, kívülállón [-t, -k, -ja] 
fh az, aki nem tartozik vhová Ety kívülállón 
sose éjrtheti meg egjésszen valakinek a csa
ládi baját (Tű)

kívül-beiül kivül-belül, kivül-belőpll hsz 
mindenütt A nyáron felípetettek, ép kiviil- 
belôÿl bepucöták a házat (Sz)

kívüle kívüle, kívülié szragos hsz rajta 
kívül Hogyne izguona férte, hiszen kiv tiplié 
séjnkije sincs (Bd)

kivülöttem kivülöttem, kivüllöttem szra
gos hsz rajtam kívül Kivüllöttem séjnki nem 
mehet ë (Tk)

kívülrünnen kivűrünnen hsz kívülről Ki- 
vűrünnen tudom csag bezárni az pajtául (Cse) 

kizaboláz kizaboláz [-ok, -ö ~ -ol, -ott] 
ts ige a zablát kiveszi a ló szájából Zabolász 
ki a lovat, hagy gyepéjen! (Tk)

kizár kizár [-ok, -sz, -t] ts ige 1. kívül re
keszt Ha kjésöjjn jösz haza, kizárlak a ház
bú (Bsz); 2. szervezetből eltávolít A rósz 
magaviseletijjér kizárták az iskolábú (Bk) 

kizavar kizavar, kizavoár, kizavar [-ok, 
-sz, -t] ts ige 1, ki kerget Kizavarta a házbú, 
amijjjér részegen ment haza (Th); 2. elűz 
Az álandón kijabállássá kizavartad az 
eszembű, amit mondani akoártam (Uh) 

kizöldül kiződül, kizöjldül. kizôÿdüll [-üt 
-  -t] tn ige zölddé válik Mijen szípen kizőü- 
dűt minden a csendes tavaszi essőffül (Pk) 

kizúdít kizudit, kizudit, kizudjét [-ok, -sz 
— ö — ol, -ott] erélyesen kiönt Uty kizudi- 
totta az álot vizet a vidérbű, hocs csak úgy 
repül (Mu)

kizúdul kizúdul, kizudull [-út ~ -t] tn ige 
kitódul Kizudút a sok embér az uccára (Bú) 

kizsákmányol kizsákmányol, kizsákmá
nyol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt ~ -t] ts ige kihasz
nál Enget te magát, hoty kizsákmány öják (Ke)

kizsarol kizsarol, kizsarol [-ok, -ősz ~ -sz, 
-őt ~ -t] ts ige kicsikar Má megjén kizsarol 
az apjátú ety tízest (V)

kizsebel kizsebel, kieséből [-ek, -esz ~ -sz, 
-ét ~ -t] ts ige vkitől az utolsó pénzét elveszi 
Az a köjökfesz kizsebeli a nagyannyát (Во) 

kizsendül kizsendül, kizsendüll [-űt ~ -t] 
éppen kihajt Amint kizsendül a vetjés, má 
lehetet látni, hogy nem lesz rósz térmjés (Tk) 

klampíroz klampíroz, klimpíroz [-ok, -ö 
— ol, -ott] tn ige rosszul játszik zongorán 
Csak klampirozik mjég, pedig má vagy öt 
éjve járatom zongorára (Но)

klantorog klantorog, klantarag [-rgok, 
-rgő ~ -rgol, -rgott] tn és ts ige fölöslegesen 
beszél, fecseg sokat klantarag, ezír sok 
kellemetlensíge van (Vs)

klarinét klarinét, klarinéjt [-ot, -ok, -ja] 
fh hosszú fúvós hangszer A klarinéjt hangja 
kivállik a zenéjbe (Tú)

klarinétos klarinétos, klarinéjtos [-t, -ok, 
-a] fh klarinéton játszó személy A klarinéj- 
tosnak add a pjénszt oda (T ú)

klassz klassz, kiasz [-ul, -abb] mn remek 
Ügyi, kiasz cipőüt vettem (Bú)

kleptománia kleptománija [~’t, ~’k, ~ja] 
fh beteges lopási hajlam Ne haggyák a ház
ba, mér kleptománijája van (Ко)

kliens kliens, klijens [-t, -ek, -e] fh ügy
fél Ha jönnek a klijensejum, aggyá nekik 
jó n  árut (Tú)

klimpíroz I. klampíroz 
klipsz klipsz, kripsz [-et, -ek, -e] fn fül

bevaló Margaréjta kripszet vjétetet magá
nak (Úh)

klistély kristéj, kristéjj [-t, -ok, -a] fh 1. 
beöntésre való eszköz Má mijóuta kiszállok 
ety kristéjt venni (Ke); 2. beöntés Ke csiná- 
ni ety kristéjt, ősz nem fokfájni a hasa ( Bsz) 

klopfol klofol, kloffol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt 
— t] ts ige húst kiver Kiklojfolom a húst, 
ősz má kísz is az ebíd (Tg)

klór klór, klóur [-t, -ja] fh fertőtlenítő 
vegyszer Klóprva szoktuk ß rtö ÿtleniteni a 
kilincseket is (Ah) 

klórmész 1. kiór
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klóroz klóroz, klùuroz [-ok, -5 ~ -ol, -ott] 
ts ige klórra! fertőtlenít Bisztos az ágyneműt 
is kló urózzák, attú ijen büdös (Tű)

klott glott [-ot] fii pamutszövet Glottot 
vett, abbú váratoda gatyát (Bú)

klozett klozett, klozet [-et, -ek, -je] fn 
W.C. Asz, hot}’ klozet, má séjnki nem morty- 
gya a Véjfélre (Kf)

klub klub, klubb [-ot, -ok, -ja] fn műve 
lődési helyiség A falusi kluhbogba gyakran 
összejött a fijatálság (M)

knédli knédli, knéjdli [-t, -k, -je] fn kelt 
gombóc Éhez a kis téjfeleshe тек csinál
tunk ety kis knéjdlit (Tg)

kobak kobak [-ot, -ok, -ja] fii fej Had üs
sek csak a kis kobakodra! (T)

kóbor kóbor, kóybör [-abb] csatangoló 
Ojan naty kóbor f  j и led belő fele (Sz) 

kóborog kóborog, káuborog [-rgok, -sz 
~ -rgö, -rgott] tn ige kószál Kójtborog nap
hosszat éj he sen (Tá) 

kóborol 1. kóborog
koboz koboz, goboz [-ok, -ö ~ -ol, -ott] ts 

ige 1. kutat Mit koboz inéig mindjég abba a 
fijóygba ( Bk); 2. átkutat Koboszták a ruhá
ját, de semmit nem tanátak nálla (Vr)

kóc kóc, kópé [-t, -ok, -a] fn 1. összeku- 
szálódott kenderszálak csomója Fonáskor a 
koncot isfehasznája valaki (Gy); 2. összete
kert hajszálak csomója Kóucot tesz a kony
hába, hogV nagvob lëg\'en (S); 3. fésületlen 
haj Micsoda kóyc ennek a járnak a feje! ( Kv) 

koca koca [~’t, ~’k, ~ ja] fn 1. nőstény 
disznó Az idén csak nígyet fijadzott a koca 
(Vs); 2. rossz szakember Koca a méjg az 
asztalosok koszt (E)

koccan koccan [-t] tn ige összeütődve 
csengő hangot ad Szjépen koccan ez a po
hár (F)

koccant 1. koccint
koccint koccint, koccant [-ok, -ö ~ -ol, 

-ott] tn ige szeszes ital fogyasztásakor vki 
poharához érinti saját poharát Koccincsunk 
má, oszt igyuk meg, mér sijjetiink (Cs) 

kocka kocka [~’t, ~’k, —’ja] ín 1. négy- 
zetíapos mértani test Kockává méjk pjéndz- 
re is jáccottunk (Cse); 2. kocka alakú tárgy, 
dolog Kockát vágok a húslevesre gyúrt tísz-

tábú (Ksz); 3. négyzet Kis kik kockák van
nak a ruháján (P)

kockacukor kockacukor, kockacukor f-krot, 
-ja] fn kocka alakú cukor A kávéjba kocka
cukrot teszünk (Bú)

kockás kockás mn négyzetekkel díszített 
szövet Vóut ety kockás ruhám, amit nagyon 
szerettem, sokkájik hörtam (Tk)

kockatészta kockatészta, kockatjészta, 
kockatíszta [~’t, ~’k, ~’ja] fn négyzet alakú
ra vágott gyúrt tészta Csak a kockatísztát 
szereti a huslevezsbe (Bf)

kockázat kockázat [-ot, -ok, -a] fh vesz
teség lehetősége Amikor előüször csinálunk 
fó  ülj aházat, kockázatot is vállátun к (Kd) 

kockázik kockázik [-ok, -6 ~ -ol, -ott] tn 
ige kockás papíron társasjátékot játszik Rjé- 
gen mi méjk kockásztunk csak (Rí)

kocogtat kocoktat [-ok, -5 ~ -ol, -ott] ts 
ige vmit ütögetve csengő hangot idéz elő 
Kocoktazsd az ablakot, hu be akoársz híjni 
magatokba (Té)

kócos kócos, kóucos [-an ~ -on, -abb] 1. 
borzas hajú Mindjék kóucos vagy (Fr); 2. 
rendetlen Háncor monygyuk neki, hogy1 ne 
űjön ki kócoson a kapuba (Cse)

kocsány kocsány, csokány [-t, -ok, -a] fn 
kukoricacső csutkája Amikor lefejtettük a má
iét, a csokánny’á raktunk tüzet aJűtőbe (Tk) 

kocserha kocsèrha [~’t, ~’k, —ja] fh 
szénvonó Kocsérhával kaparjuk ki a szenet 
a kemencéfeiil (R)

kocsi kocsi [-t, -k, -ja] fii ! . vasúti vagon 
A hátúsójt kocsiba száj, ot foglak keresni! 
(F); 2. gyerekkocsi Mi még bőücsőübe ne
veink a púját, ezeknek má kocsi van (Во); 3. 
(ritkán) személyautó Má megvan a pinziik a 
kocsira (R)

kocsikázik kocsikázik [-ok, -ö ~ -ol, -ott] 
tn ige kedvtelésből autózik Semmit nem csi
nálj égisz nap ide-oda kocsikázik (Vs) 

kocsikenőcs kocsikenőcs, kocsikenőtjcs 
[-öt, -ok, -e] fn zsíros kenőanyag Má sze
re sztem kocsikenőjjcsöt, nem fognak nyiko
rogni a kerekek (Kf)

kocsis kocsis [-t, -ok, -a] fn 1. fogatos 
Ha nem tanúsz, kocsis lez belőülled (Pf); 2.
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autótulajdonos Az ijen kocsis fijuk mind lin- 
gárok (Np)

kocska kocska [~’n, ~’bb] mn 1. levágott 
V. lenyomorodott, kifejletlen ujjú A kacska 
kézivé mindent meksinál (B); 2. ügyetlen 
Ojan kocska vagytok, minden kihull a ke- 
zcmhű (Tk)

kocsma kocsma, korcsma [~’t, ~’k, —’ja] fit 
italbolt Munka után teli van a kocsma (Mf) 

kocsmáros kocsmáros, korcsmáros [-t, 
-ok, -a] fn italboltban dolgozó (régen ital
bolt tulajdonosa) A korcsmárosnak mindjég 
vastagra fogott a ceruzájuk (Z)

kocsmatöltelék kocsmától elé к korcsma- 
tőítéljék, korcsmatőjielék [-et, -ek, -je] fn 
folyton italozó személy Az ijen korcsmatőü- 
teljékekké rendes ján nem ál szóidba (Mu) 

kocsol I. kacsot
kocsonya kocsonya, kocsonnya [~’t, ~’k, 

’ja] fn disznó bőrös részeiből és húsából 
készített leves, amely megdermed hidegen 
A kocsonnyát jóp fokhagymáson csinállom 
(Cs) [] Úgy reszket, mint a kocsonya 'na
gyon fázik’ (R)

kódorog kódorog, kóudorog [-rgok, -sz 
~  -rgö — rgol, -rgotíj tn ige kószál Hun 
kóudorog ez a ftju égisz nap (Ng)

kofa kofa [~’t, ~’k, ~’ja] in 1. piaci árus 
Vidd el a kofáho a hasznát ruhát, az elagy- 
gya (T); 2. sokat beszélő, ravaszkás kislány 
De naty kofa ez a maga jánya! (Hí)

kofáskodik kofáskodik [-ok, -ö ~ -ol, 
-ott] tn ige 1. feketézve kereskedik Kofás
kodik, abhú van a pjéndze (H): 2. sokat be
szél Ne kofáskogy má annyit! (Nf)

koffer koffer, kofer, kifér [-t, -ek, -je] fn 
bőrönd Három kufervé ment ë Magycárba (S) 

koholmány koholmány [-t, -ok, -a] fit 
kiagyalt ügy Nem foglákozunk évvé a hűje 
koholmányává (Ah)

kókad kókad, kóykad [-ok, -sz ~ -ö ~ -ol, 
-ott] ts ige konyuí Nem tudom, mijjjér kóp- 
kad ez a dálija (Bk)

kókadt kákáit, kóukait mn-i ign 1. csüg
gedt Ojan kóukal vő utam, hogy nem tuttam 
gondökozni (Bat); 2. hervadtan lecsüngő Ez 
a kokat virág má nem jön többet nuigáho (K)

kokas 1. kakas
kókler kókler, kópkler [-t, -ek, -e] fn kó

pé Nagyon naty kópkler vóut (Mu)
kolbász kolbász, kolbász [-t, -ok. -a] fii 

bélbe töltött fűszerezett darált sertéshús Ta- 
voáj tisz szál kolbászt csinálunk (Sza) 

kolbászhús kolbászhus [-t, -a] fh színhús 
Vettem méjk hozzá tisz kila kólbászhust (Té) 

koldul kódul, kópdul, kópdull [-ok, -úsz 
— sz, -út ~ -t] ts ige 1. koldul, kéregét It 
kótjduli az a vjén embér má rjégen (Bcs); 2. 
kunyerál Uty kópdul, mintha nem lenne 
semmije (Bú) [] Adok neket, hogy árú kóu- 
dusz ’csúnyán kikapsz’ (Bcs)

koldus koldus, kóudus [-1, -ok, -a] fh 1. 
kéregetésből élő személy Mámmá má vala
hogy nem látni kóudus okot (J); 2. nyomorék 
Leugrott a padrú, ősz kóudussá tette magát 
(Ah); 3. nagyon szegény ember Kóudus ok 
váriak azok (K)

koldusbot kóduzsbot, kóuduzsbot [-ot, 
-ok, -ja] fii koldus vándorbotja A kópduzs- 
bot is ktilömb az ű gorbebottyátú (T) [] 
Kóudazsbotra juttatott ’kiforgatott minden 
vagyonból' (T)

kolduscsipa kóduscsipa, kópduscsipa 
[~’t, ~’k, —jaj fh mézga A kóuduscsipátú 
csupa ragacsos lett a keze (Vr)

koldustarisznya kódustarisznya.kóydus- 
tarisznya, kópdustarisnya [~’t, ~’k, —ja] fii 
a koldus kisebb méretű zsákja Kópdusta- 
risznyává jár kjéregetni (H) [] Te kóudusta- 
risznyája 'te szegény' (H)

kolera kolera, korela, korella [~’t, ~ ’k, 
—ja] fn fertőző betegség Lezárták a tengér- 
pártot, mér kiütött a kolera (B)

koierás kolerás, korelás [-t, -ok, -a ~ -a] 
I. fh kolerás személy A háborúba is ékülö- 
nitettík a kolerásokot (G); II. mn kolerában 
megbetegedett Aki kolerás, asz kerííjön má
sokot (Té)

kolhoz kolhosz, kolhoz [-t, -ok, -a] fit 
kollektív gazdaság, termelőszövetkezet A 
mi kolhozunk milijomozs gazdaság len (Pí) 

kolhoztag kolhosztag, kólhosztag [-ot, 
-ok, -ja] fn a kolhozban dolgozó személy 
Szót eket csak a kolhosztagoknak adnak (V)
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kólika kólika, kóyjika [~'t, ~’ja] fh gyo
morgörcs Bele át a kójjjika, és nem bírt fele
gyenesedni (K)

kóiint kólint, kóplint [-ok, -sz ~ -5 — ol, 
-ott] ts ige vág Uty fejbe kódintotta, hogy 
elájút (Cse) [] Hát éjngem jejbe kóulintott 
’meglepett’ (Sz)

kolomejka kolomijka [~’t, ~’k, ~ja] fii 
ukrán népi tánc A tánccsoport a kolomijkát 
má ety hómapja tanúja (Pk)

kolomp kolomp [-ot, -ok, -ja] fn bádog
ból készült harang formájú eszköz a legelő 
tehén, juh nyakán Mikor a tehenet kienget- 
tiik a csordába, koiompot akasztottunk a 
nyakába (Tk)

kolom pár kolompár, kolompár [-t, -ok, 
-ja] fii burgonya Mpá csak egy rubèl à ko- 
lompéfr ki Ipája (Nd) 

kolompár 1. krumpli 
kolompoi kolompol, kolomp öl [-ok, -ősz 

— -sz, -öt ~ -t] tn ige 1. tehén, juh a koiom
pot rázza Jöm má a csorda, it kolompol a 
tehenünk (Tk); 2. csörömpöl Hallottam, 
hogy ot kolompöt a konyhába, hád bemen
tem (H)

kölönc kölönc [-ot, -ok, -a] fh 1. nehe
zék, nagy darab kő a kútgém végén A kö
löncöt egy vidérbe tettük, oszt úgy akasztot
tuk/<? (S); 2. teher Naty kölönc a nyakungba 
ez a fiju  (Bk)

kolorádóbogár kolorádóbogár, kororá- 
dópbogár, koroládóubugár [-t, -ok, -ja] fn 
burgonyabogár A koroládópbogár mind le
ette a krumpli levelit (P)

koma koma [~’t, ~’k, ~’ja] fn I. kereszt
koma A jányának keresztapja lett, igy lëttek 
komák (Bú); 2. barát Na, komám, megyünk 
ety pohár borra? (Sza)

komaasszony komaasszony [-t, -ok, -a] 
fn a gyermek keresztanyja A komaasszo
nyom vigyázott akisjánra, míg ëmentcm a 
pijacra (Bk)

komacsésze komacsésze, komacséjsze 
[;-'t, ~ ’k, ~’je] fn porcelán ételhordó A gyer
mekágyas asszonnak komacséjszéjbe visz
nek enni (Np)

kománé 1. komaasszony
kom aruha komaruha [~’t, ~’k, —’ja] fn

kivarrott, hímzett kendő A lakodalmi aján- 
djé kot komaruhába kötik (Np)

komaság komaság [-ot. -ok, -ja] fii a 
szülők és a keresztszülők közötti kapcsolat 
Mëkszületett az ösnü gyermek, osztón rök- 
tön komaságba kenitek egy’másvá (S)

komatál komatál [-at, -ak, -a] fii a gyer
mekágyas asszonynak küldött ebéd A ko- 
matálho mámmá má konyag is кё (Во) 

komáz komáz [-ok, -ö -  -ol, -ott] ts ige 
komának szólít Ne komáz má állandóban, 
van nekem nevem is (Cs)

komázik komázik [-ok, -5 ~ -ol, -ott] tn 
ige bizalmaskodik Mit komáznak ezek veled 
annyira? (Sz)

kombájn bombáin, kombáj f-t, -ok, -a] 
fh arató-cséplőgép A kombájnok máma má 
úgy learatnak, hogy a falu éjszre se veszi a 
nagy munkát (Or)

kombájnos kombájos, kombájnos [-t, -ok, 
-a] fii kombájnvezető A kombájnosok na
gyon jóu  keresnek (Uh)

kombinál kombinál, kombinálI [-ok, -ász 
— sz, -át — t] ts ige 1. egységbe kapcsol 
Jóu lenne, ha kombinánád a kéjtféjlle ruha- 
anyagot (Bat); 2. bonyolít Ne kombináj mind- 
jég, oszt akkor nyugotton foksz aludni (M) 

kombinát kombinát [-ok, -ot, -ja] fh 
ipari nagyüzem Asztalos, ity tudott ëhej- 

jeszkedni a kombinádba (Tú)
kombiné kombiné, kombi nejt [-ot, -ok, 

-tya] fii vállpántos női fehérnemű Ez a jám  
má nem akpárja hordani a kombinéjtot (Gy) 

komédia komédia, koméjdija [~’í. ~’k, 
~’ja] fh 1. nevetéges esemény Koméjdiját 
csinál a gyülljézsbű (Gu); 2. megtévesztés 
Mijjjér csinállod velem eszi a koméjdiját? (K) 

komédiás komédijás, koméjdijás [-t, -ok, 
-a] fn képmutató ember Annak a koméjdi- 
jásnak ety szavát se hidd ë (Ng)

komédiázik komédijázik, koméjdijázik [-ok, 
-ö — ol, -ott] tn ige 1. huncutkodik Ez a 
gyermek ijen jópkedvü, mindik koméjdijázik 
(E); 2. alakoskodik Na, nekem ne koméjdi- 
jáz, monygy igazat! (I)

komisz komisz [-abb] mn durva Ojan ko
misz ember vópt, hotyfjéni kellett tülle (Be)
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komiszkenyér komiszke nyéjr, komiszke- 
nyjér, komiszkenyír, komiszkenyjér [-et, -ek, 
-e] fh 1. nem finom minőségű kenyér A ko- 
miszkenyeivt má nem is ismerik (Bat): 2. kato
nakenyér Mekhizott a komiszkenyeren (Во) 

komiszkodik komiszkodik [-ok, -5 ~ -ol, 
-ott] tn ige 1. durván bánik vkivel Othon 
csak komiszkodot (Ко); 2. kisgyermek go
noszkodik Te ne komiszkuly, te kis piszkos, 
mér kikapó (V)

komissziós komiszijós, komiszijóus [-t, -ok, 
-a — a] fh bizományi áruház Kéjt ponygyo- 
lát vittem be a komiszijóuzsba (F)

kommandíroz komandíroz, komandéjvz 
[-ok, -ö ~ -ol, -ott] tn ige parancsol Nekem ne 
komandéjrozzon eggy ijen jötment (Ti)

kommendá! kommendúl. komendál [-ok, 
-ász ~ -sz, -át ~ -t] ts ige feleségnek, férjnek 
valót ajánl vkinek Ojan embert komendállok 
neked, aki a tényérínfok tiged hordani (R) 

kommunális kommunális, komunális, 
kománál is mn állami, tanácsi Egy ijen ko
munális lakásír nyóuc rubélt fizetek ety 
hónnapra (Но)

komóesa komócsa, коmópesa [~'t, ~’k, 
- ’ja] fn vadon termő földieper Nagyapám 
mék komócsának monta a fődiepret (Ts) 

komócsin komócsin, komóucsin [-t, -ok, 
-ja] fh takarmánynövény A kolhozba ko
ntó pcs int vetettek a teheneknek (Pk)

komód komód, kontóut [-ok, -ot, -ja] fh 
kb. 1 m magasságú, négy-, ötfiókos szek
rény A kontóudba rjégen a fejjjérnemüt 
letartottuk (Be)

komoly komöj [-on — an, -abb] I. mn 
megfontolt, tréfát néni kedvelő A komöj em
bereket jobban szeressük, mint a bo-hópe- 
kodóukot (Hl); 2. igaz Amit a mútkór mon
dott, asz komöj? (H); 3. ünnepélyes Ety ко
пир ruhát mát voárathatna magának (B); 4. 
biztos Annak komöj vőplegjénnye van (Bk);
II. fii igaz hír, állítás Má valami komojat is 
monthatna (Bd)

komor komor, komor [-abb] mn mogor
va Nagyon komor arca üt a saját lakodal
mába (D)

komótos komótos, komóptos [-an -  -on,

-abb] mn kényelmes Ojan komóutoson csi
nál mindent, hogy nem bírom idegekké (Th) 

komp komp [-ot, -ok, -ja] fh vízi jármű, 
parttól partig közlekedik Rjégen méjk kom
pon jártunk át a Tiszán (Tk)

kompánia kompánia, kompánija [~’t, 
~’k, —’ja] fh társaság A ti kompániátokat 
éjn nem ismerem (Kii)

kompié kompié, kompléj [-t, -k, -ja] fn 
együttes Kompiéjt váratok az anyagbú, 
szoknyát тек kabátot (Tú)

komplex kompleksz [-et, -ek, -e] fn teljes 
éttermi ebéd, meghatározott első, második 
és rendszerint kompót Három komplek.szet 
rendétünk a resztorámba (F)

komplikáció komplikácijó, komplikáci- 
jóp  [-t, -k, -ja] fh 1. bonyodalom Ne csiná- 
junk komplikácijópj (Во); 2. szövődmény 
Az operállás után komplikácijópk lettek (F) 

komplikál komplikál, komplikál! [-ok, -ász 
~ -sz, -át ~ -t] ts ige bonyolít Ne kompüká- 
juk a dópgot (Bcs)

kompót kompót, kompópt [-ot, -ok, -ja] 
fii 1. gyümölcsből főzött üdítő ital Szilvába 
meg ülmábú összefőpzünk kompóptot, le- 
hüccsük, oszt úgy isszuk (Во); 2. befőtt Ve- 
gyéj nekem is vaty három iivek kompóptot! 
(Cs)

konc konc [-ot, -ok, -a] fn I. velős csont 
A kutyának lökjük a koncot (Fra); 2. hagya
ték Összevesztek, hoty kinek ju t több a 
kondzbú (Kf); 3. nyereség Megosztosztak 
egymás koszt a koncon (Dr)

koncert koncert, koncért [-et, -ek, -je] fn 
í. hangverseny Az ungvárijak szerepének 
koncérté a klubba (Pf); 2. veszekedés Haza
ment rjészegen, ősz csinát egy naty koncér
tet (Ki)

konda konda [~’t. ~’k, ~’ja] fii disznónyáj 
Má rjégen nincs a falunak kondája (Pf)

kondás kondás [-t, -ok, -a] fh 1. disznó
pásztor A kondásnak mindenki fizetett, aki 
kihoájtotta a d.isznóuját a nyájba (Ni); 2. 
disznófarmon dolgozó személy A kondások 
mind jég jóp kerestek a kolhozba (Tk) [] Ugv 
beszjcl, mint ety kondás ’káromkodik’ (Np) 

kondásbojtár kondázsböjtár [-t, -ok. -ja] 
fh fiatal fiú, a kondás segédje A kondázs-
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böjtár a kondás házába lakott (Pf)
kondér kondér, kondéjr [-t, -ok, -ja] in nagy 

fazék A lakodalmas háíná kondéjrogba 
fő  ifinek (Ni) [] Ety kondéjrrá fojtott ’sokat 
főzött" (Ni)

kondit kondit, kondit [-ok, -5 ~ -ol, -ott] 
ts ige kongat Mond meg a harangozóтак, 
hoty kondiccsom má (Kh)

konduktor konduktor, konduktor [-t, -ok, 
-ja] in kalauz Máj veszünk jegyet a variad
ba, van a konduktörná (Cs)

kondui kondul, kondull [-út ~ -t] tn ige 
kongatni kezd Ha kondull a harang, indúja- 
tok (Ts)

konfirmáció konfirmáció, konfirmácijóu 
[-t, -ja] fn i4 évesek felavatása pünkösdkor, 
első úrvacsora vételükkor az egyház tagjai 
közé A konfirmációpra a kisjányoknak 
szjép Jéjjjér ruhát vpárattak (Mu)

kon firmái konfirmál, konfirmált [-ok, -ász 
~ -sz, -át ~ -t] tn ige konfirmáción megy át 
Vaty tizenötön konfirmálunk akkor az éjyen 
a templomba (Mu)

konfískál konfiszkál, konfiszkáll [-ok, -ász 
~ -sz, -át ~ -t] ts ige elkoboz Asz monták, 
hogy a sikkasztásír, komfiszkáják a vagyo
nát (Mi)

kong kong [-ott] tn ige Î. visszhangzik A 
naty terem kongott az iiressiktűl (Si); 2. (a j 
harang hangja) cseng A salamoni templom 
harangja nagyon szipen kong (Ts) [] Kong 
a feje ’buta’ (Sza)

kongat kongat [-ok, -ö — ol, -ott] ts ige 
ütögetéssel zajt okoz Ne kongazs má ászt az 
edínyeket, mér meksiketülök (Ts)

kong-bong kong-bong j-tak] tn ige ha
rangok szólnak Szilveszter íccakáján, ha 
mekszóulhmak a salamoni, a záhonyi ha
rangok, csak uly kong-bong a táj (Ts)

kongó kongó, kongóit [-t, -k, -ja] I. fh 
kolomp Akasz kongó pi a teheny nyakába, 
ősz nem fog êmenni (Tk); 11. mn üres [jen 
kongó и könyvtárat méjg nem Iá ram (Pf) 

konkoly konköj [-t, -ok, -a] fn lila virágú 
gyomnövény és termése Agrostemma githa- 
go Teli van a búza fekete konköjjá (Tg) 

konkrét konkrét, konkréjt [-an, -abb] mn 
kézelfogható Nem tudnak fimutatni konkrét

eredméjnyl (G)
konkrétum konkrétum, konkréjtum [-ot, 

-ok] in tény Ära kjértiik az elnök elvtársat, 
hoty konkréjlumogba beszjéjen (Gy)

konkurál konkurál [-ok, -ász ~ -sz, -át ~ 
-t] tn ige verseng Nem akarom, hoty öltösz- 
ködézsbe knkurájon afijam a tobivel (Asz) 

konnektor konektör, konektor [-t, -ok, 
-ja] fh csatlakozó Vigyáz, nehogy szeged 
dugjon a gyermek a konektörba, mer megöli 
a villony (Fi)

konok konok [-ul, -abb] mn csökönyös 
Óján ety konok köjök, hogy amit eccër à fe- 
jibe vesz, ászt onnen nem lehet kiverni (Br) 

konta konta [~’n, ~ ’bb] mn kurta Rjégen 
nem nagyon vóptak kurta hajú jányok (Csí) 

kontafüiű kontafdü mn megcsonkított 
fülű Megismerem a nyájba a disznó okot, 
mér a mijéjnk kontafilii (Tk)

kontár kontár [-t, -ok, -ja] I. fh a szak
máját rosszul ismerő személy Ojan kontárt 
nem engedek a csapho nyúni (Bk); П. mn 
hozzá nem értő [jen kontár asztalost még 
nem látom (Km)

kontárkodik kontárkodik [-ok, -ö — ol, 
-ott] tn ige hozzá nem értő módon dolgozik 
Nem tud az várni, csak kontárkodik (Sz) 

kontó kontó, koniôp [-í, -ja] fn i. fel
jegyzett tartozás Kontó fiba hörgya a tejet 
(Tk); 2. hitel Na, nàl'iam nincs kontópja (M) 

kontózik kontózik, kontópzik [-ok, -5 ~ 
-ol, -ott] tn ige hitelben vásárol Inkáp spóp- 
rőj, de ne kontó pzz! (Tú)

kontrás kontrás [-t, -a ~ -sa] fh másod
hegedűs Az apja mellet kontrás (Tú)

kontrázik kontrázik [-ok, -ö ~ -oi, -ott] 
tn ige vkinek az állítását erősíti Csak kezd ë 
mondani, óm máj kontrázok (Kf)

konty konyty [-ot, -ok, -a] fn 1. a felra
kott haj Mijópta ismerem, konytyot hord 
(Csp); 2, bóbita Az a tyuk tojik, améjknek 
ojan konytya van a fejjen (Fra)

konzekvencia konzekvencija [~'t] th (csak 
kifejezésekben) tanulság Levonta rulla a kon- 
zekvenciját ’megvan róla a véleménye’ (Sz) 

konzerv konzerva [~’t, ~’k, —ja] fh fém
dobozban tartósított élelmiszer Konzérvárú
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csak a lusta asszonyok toárcsák a családot (V) 
konzervál konzervál, konzervált [-ok, -ász 

— sz, -át ~ -t] ts ige élelmiszert tartósít [ é j
ijére lecsóut konzerváltok (Во)

konzervdoboz konzá~vdoboz [-t, -ok, -a] 
fh fémdoboz A kiiirűt konzervdobozba űtet
tünk virágot (Nf)

konzervgyár konzervgyár, konzérvgyár 
[-at. -ak, -a] fh konzerveket készítő üzem A 
kolhoz szjép naty konzervgyárat jépitett (Pí) 

konzulátus konzulátus [-t, -ok, -a] fh 
külképviseleti hivatal Pesten a konzulátuson 
mekhosszabbitották az útlevelet (Tg)

konzultáció konzultácijóu [-t, -k, -ja] fh 
tantárgyi megbeszélés Az iskolába a vizsgák 
elő üt konzultácijópkot tartanak ( Bsz)

konzultál konzultál, konzultált [-ok, -ász 
-  -sz, -át ~ -t] ts ige 1. tanár szaktantárgyból 
tanulókat felvilágosít Vizsga előül konzultá- 
já k  a tanulópkot (Ki); 2. tanácsokat ad Bisz- 
los valakim konzultáták, hogy ijen okos lett 
(Vs)

konya konya [~’n, ~ ’bb] mn lekonyult 
Njézze má, mijen konya ez a májva (Ah) 

konyak konyak, konyag [-ot, -ja] fh erős 
szeszes ital Asz monygyák, reggelenkjént 
jó  у  meginni ety kis konyagot (Bó)

konyha konyha [~’t, ~’k. ~’ja] fn 1. az a 
helyiség, ahol főzni szoktak Annak _ az 
asszonnak mindjék szalad a konyhája (Fa); 
2. főzési mód Igen jo y  konyhát vezet (Pk) [] 
Mennyit hoz a konyhára? ’mennyit jövedel
m ez?’ (Ng)

konyha huszár konyhahuszár [-t, -ok] fh 
a konyhai munkát szívesen végző férfi Ejnbe- 
lőüllem nem csinának konyhahuszárt (Cs) 

konyhakendő konyhakendő, konyhaken
dőÿ  [-t, -k, -je] fh törölgető kendő Méjk 
konyhakendöpl kë szűni (Gy)

konyhakés konyhakés, konyhákéjs [-t, -ek, 
-e] fh a főzésnél használt kés A konyhakés
sé к ojan életlenek, hogy má krumplit se tu
dok pucöni (Bat)

konyhakredenc konyhakredenc [-et, -ek, 
-e] fii rendsz. kétajtós, felül egyfiókos kb. 1 
m 20 cm magas szekrény A konyhakreden- 
cet má rjégen kitettük a kamorába (Z) 

konyhapénz konyhapénz, konyhapjéndz,

konyhapíndz [-et, -e] fh a család étkezésére 
szánt pénzösszeg Minden hóynabba száz 
rubél konyhapjénszt adok az asszonnak (Fp) 

konyhaszekrény konyhaszekrény, kony
haszekrény, kortyhaszekríny [-t, -ek, -e] fh 
konyhai edények tartására használt modem 
szekrény A konyhakredencet kicseréjjék má 
az öregek konyhaszekrényre (Vs)

konyít konyít, konyit [-ok, -sz ~ -5 ~ -ol, 
-ott] tn ige alig-alig ért vmihez Hát íppen 
csak konyit a kertíszkedíshe (Kd)

konvul konyul, konyull [-út — t] tn ige 
görbül Ez a deszka bizony' konyull efele (Vs) 

kopács kopács, kopáncs [-ot, -a] fh dió 
zöld burka A kopáncs úgy befokta a kézit, 
hogy le se lehet mosni (Kf)

kopácsol kopácsol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt ~ 
-t] ts ige 1. kopog Égisz nap kopácsol avval 
a rósz kalapáccsá (Si); 2. gerjesztőt aprít 
Kopácsol ok reggé re ecs csepfát, hogy a tűz 
meggy új on hamar (Vr) 

kopáncs 1. kopács
kopáncsol kopáncsol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt 

~ -t] ts ige diót burkából kifejt Kopácsöj má 
ety pár dijópt, hogy ne piszköjam be a ke
zem (Bó)

kopás kopás [-t, -ok, -a] fii 1. vminek az 
elhasználódása A gyalu kopásajjér káposztá
vá szoktak fizetni (Rf); 2. kifoszlott rész a ruhán 
Ezeket a kopásokot id be is kémfő időzni (Ki) 

kopasz kopasz [-on, -abb] I. mn 1. tar A 
kopasz fejre nyáron is kalap kë (Bd); 2. ko
pár A natv szárassáktú kopasz lel a mezőü 
(Kh); II .  fh kopasz fejű ember Kűggye be 
ászt a kopaszt! (F)

kopaszodik kopaszodik [-ok, -ö ~ -ol, -ott] 
tn ige fokozatosan kihullik a haja Elő ül ko
paszodik (Mu)

kopaszt kopaszt, koppaszt [-ok, -ö ~ -ol, 
-ott] ts ige baromfit tollától megtisztít A 
tyúkot ety fazik foróu vízbe beengeggyük 
vagy kéj percre, és uty kopasszuk (Ah) 

kópé kópé, kóppéj koppé [-t, -k. -ja] fii 
furfangos legény Az ijen naty koppéjk nehe
zen nőpsűnek (A)

kopek kopek [-et, -ek, -je] fh a rubel szá
zadrésze Kjértem kopeket fagylátra (F) [] 
Egy megveszekedett kopekje sincs ’semmi
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pénze nincs' (F)
kópéra kópéra [~’t, ~’k, ~ja] fh üzlet A 

kópéra vasárnap is nyitva vöt (Tk)
koperás koperás [-t, -ok, -a] fr. üzletve

zető A koperás más falubú jár be dópgozni 
(Tk)

koperta koperta, kóperta, koppért a [~’t, 
~’k, —’ja] fn levélboríték Kivé kéjm mekci- 
mesztetni a kóppértát? (V)

kópia kópia, kóupija j~’t, ~’k, ~ja] fn 
másolat Kóupiját ke csinátatni a szülét isi 
bizonyitványrul (Sza) [] Kóupija az apja ez 
a gyermek 'pontosan az apja mása' (Sz) 

kopik kopik [-ok, -5 ~ -ol, -ott] tn ige 1. 
használat közetkeztében rongálódik Nagyon 
kopik a cipöüje sarka (Fr); 2. öregszik Lás
sam mindenki kopik (R)

kopíroz kopíroz, kopéjroz, kupíroz [-ok, 
-ö — ol, -ott] ts ige I. indigóval másol Kó
pé fr  azok neki egy virákszirmot (Во); 2. utá
noz Az a kisjány az armyát kupírozza (F) 

kopírpapír kopírpapír, kopirpappir, ku- 
péjrpapir, kopérpappir [-t, -ok, -ja] ín indi- 
gópapír Nem tuttam kupirpappirt venni (Kg) 

koplal koplal [-ok, -asz ~ -sz, -át ~ -t] tn 
ige 1. éhezik Koplalunk mi ezír a házír 
(Sz); 2. tartózkodik a sok evéstől Köp laj, 
ősz le fokszfogyni (Но)

kopialíat koplaltál, koplátat [-ok, -5 ~ -ol, 
-ott] ts ige éheztet Csak koplátat ta a v endi
ge két (P)

kopó kopó, köpôp [-t, -k, -ja] fn 1. va
dászkutya A kopópgbú van a lekkevesebb a vá- 
rozsba (Но); 2. spicli Kopópledbelőplle (Kf) 

kopog kopog [-ok, -5 ~ -ol, -ott] tn ige 1. 
kopogtat Háromszor kopogott az ajtón, oz 
beengettík (Gl); 2. vmit ütöget A cipőpjivé 
csak utv kopog az uccán (Ff)

kopogás kopogás [-t, -ok, -a] ín ütögetés 
Kopogást hallottunk az ajtópn (Kh)

kopogtat kopoktat [-ok. -ö ~ -ol, -ott] ts 
ige 1. kopogó hangot hallat Má megismeri, 
ha ű kopoktat (Bsz); 2. bebocsátást kér Nál- 
lam akármokór kopoktat, beengedem (E) 

koponya koponya [~ t, ~’k, ~'ja] fn 1. az 
ember feje Tegye valami sipkát a kopo
nyádra (Bcs); 2. halálfej Ely koponyát látott 
álmába (Té) [] Jóp koponyája van ’értel
mes’ (Té); Naty koponya ’nagyon okos’ (Tg)

koponyatörés koponyatörés, koponyatö- 
rjés, koponyatörís [-t, -e] fh a koponyacsont sé
rülése/) koponyatörízsbe bele lehet báni (Ksz) 

koporsó koporsó, koporsóu [-t, -k, -ja] 
fh temetésre való faláda Hamoár lezárták a 
koporsópt (Ts)

kopott kopott [-on ~ -an, -abb] mn visel
tes Ebbe a kopot ruhába csak nem mène ki 
a kapuba! (Vr)

kopp kopp msz koppanás utánzása Az 
ésőp kopra feljébrett (Gy) [] Eccér hop, 
másszor kopp ’a bőséget nincstelenség kö
veti’ (Gy)

koppan koppan f-t] tn ige ütódik Calami 
kieset, mér köp pant (Mu)

koppint koppint [-ok, -5 — ol, -ott] tn 
ige koppant Csak koppincs az ajtópn, rök- 
tön mekhallom (Bat) [] Vkinek az órára 
koppint ’megfedd, figyelmeztet vkif (Bat) 

koptat koptat [-ok, -sz ~ -5 ~ -ol. -ott] ts 
ige vmit használ Má megmontam, ne kop- 
tazsd a ceruzámot (H) [] A járdát koptassa 
’nem dolgozik’(FÍ); A nyelvit koptassa ’fb- 
lölegesen beszél' (Tg); En nem koptatom a 
kiiszöbil ’nem járok a házába’ (R)

koptató koptató, koptatóp [-t, -k, -ja] fn 
nadrágszárra varrt védőszalag Má cibzárt 
várnakfê  kopiatóunak (Bt)

kor kor, kör [-t, -ok, -ja] fh í. idő Mám
má má nem az a kör járja (Pf); 2. életkor 
Sjzép kört jelt meg a nagyapám (Ti); 3. egy 
bizonyos szaka az életnek Iskolás koromba 
sokat olvastunk (M)

kora kora hsz jókor Kora reggéni kisöp 
estik kapálunk (Bf)

korabeli korabeli mn egykorú Apámvá 
korabeli vóut (Ah)

koraérett koraérett, korajérett, koraírett 
[-en] mn korához képest sokat tudó Ojan 
kis koraíren ez a gyermek (E)

korai korai, koraji [-bb] I. mn S. hamar 
érő Van kéjt koraji fîiojta ùcmànk (Tk); 2. 
hamar bekövetkezett Na, koraji vópt az 
öröm, méikse te kaptad meg a beutalóul 
(P); II. fn korán érő gyümölcsök A koraijbú 
vetek csak jövöüre szamópeát (Gy)

kórál kórál, kóráll [-ok, -asz ~ -sz, -át ~ 
-tj tn ige csatangol Naphosszat ere koprát
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rjégebben (Tk)
korán korán hsz vmely időszak kezdetén 

Má reggé korám beálitott (Но)
koraszülés koraszülés, koraszüljés, ko- 

raszülís [-t, -ek, -e] fh kilenc hónapnál ha
marabbi szülés Koraszüljézsbe nem lehet 
belehäni (F)

koraszülött koraszülött [-et, -ek, -e] ín 
koraszüléssel világrajött csecsemő A kora
szülöttüket benhaggyák a kórházba (Pf) 

korbács korbács, korbács [-ot, -ok, -a] 
fh szíjból font rövid nyelű ostor A korbács- 
csá ojanokot csörditett korán reggé, hogy 
az egjéssz ucca feköütt (Tk) 

korcsma I. kocsma
korcsolya körcsoja [~’t, ~'k, —’ja] fh a 

cipőre erősíthető sporteszköz, a jégen sikla- 
nak vele Kicsi korungba kéjd darap fára ki- 
husztunk egy-egy dróutot, oszt az vót a kör
csoja, madzaggá kötöttük f i  (V)

korcsolyázik korcsojázik, körcsojázik [-ok, 
-ö ~ -ol, -ott] tn ige korcsolyán siklik Körcso- 
jásztunk kéj-három óurát minden пар (V) 

kordában tart kordában tart, kordába 
tárt szigorú fegyelembe tart Kordába tárcsa 
a pujákot (K)

kordbársony kordbársony, kördársony 
[-t, -a] fn bordázott szövésű anyag Nadrá
got várat ot magának kördbársonybú (Z) 

kordé kordé, kördéj [-t, -k, -ja] fh kétke
rekű, egylovas kocsi Má vaty húsz éjve nem 
járnak kördéjn az agranóumusok (Ki) 

korela 1. kolrea
korgó korgó, korgóu mn üres Kórgóu 

gyoméra nem dóugozunk (Fra)
korhad korhad, korhad [-t] tn ige porlad 

Ënjézitek, hoty korhad ez a gerenda (Bá) 
korhadt kórhatt, körhatt [-an, -abb] mn 

porlad Körhatt ez a deszkakerítjés (Np) 
kórház kórház, kójjrház [-at, -ak, -a] fh 

fekvő betegeket gyógyító intézmény Befe- 
kütt a kő urházba, mer othon nem lehetet ke- 
zéni (Nb)

korhely korhej, kôrhej [-t, -ek, -e] I. fh 
italozást, mulatozást kedvelő ember Egg\> 
ijen körhejjé ne közsd össze az Heted (E); 
II. mn mulatozó, könnyelmű Nem ír ez a

korhej ílet semmit (Si)
korhelyleves korhejleves, kàrhèjleves [-t, 

-e] fh savanyú káposztaleves kolbásszal, 
rántva és tejfellel ízesítve Ujjéjykór körhéj- 
levest szoktunk fo j t  ni (Kb)

korhol korhol, korhol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt 
— t] ts ige szid Álandóyvan körhöjug, de 
nem használ semmit (Hl)

korkülönbség korkülömpség, körkii- 
lömpsjég, körkiilömpsíg [-et, -ek, -e] fh két 
ember életévei közötti eltérés Naty körkii
lömpsíg van kosztok, az ember ötven, az 
asszom тек húszéjyes (Ts)

korlát korlát, körlát [-ot, -ok, -ja] fh 1. 
vmilyen teret elhatároló kerítés A disznó- 
ójjlho csinálunk korlátot (V); 2. akadály 
Séjnki elibe nem álitok korlátot (Ki)

korlátol korlátol, korlátol [-ok, -ősz ~ 
-sz, -öt -  -t] ts ige akadályoz Semmibe nem 
kórlátöják afijokot, azír lett ojan lingár(Ts) 

korlátoz 1. korlátol
korláttalan korláttalan, kórláttalan, 

korlátlan [-ul] mn korlát nélküli Korlátlan 
mennyisjégbe vehet má narancsot, banán
tól, mindént, amies csak mekkiván (Bú) 

kormány kormány, kormány [-t, -ok, -a] 
fh 1. menetirányt szabályozó szerkezet Az 
óiflójj kormánya csúszik a kezembe, ha izza
dok (Be); 2. állam Hejjeséjük a kormány 
politikáját (Gu); 3. vezetés Nállok az 
assz ónná van a kormány (Mu)

kormos kormos, kormos [-on ~ -an, -abb] 
mn 1. korommal belepett Rendes asszony 
fazekának nem kórmos az ujja (Bk); 2. sötét 
bőrű Az a körmos kjépü vóut itt az eléb (Fr);
3. fekete Körmos a szemed, minek nem mo
sod meg? (Pf)

kormoz kormoz, kormoz [-ok, -ö ~ -ol, -ott] 
ts ige 1. koromtól tisztít Mos nem megyek, 
mer kormozom a fű tő 0  (Vr); 2. hazudik 
Héjj, ne kormozzá, mer mekfoglak (Tú) 

kornyadozik kornyadozik, környadozik 
[-ok, -ö ~ -ol, -ott] tn ige gunnyaszt It kör- 
nyadóznak ezek a tyúkok, bisztos тек fog
nak dögleni (Np)

kornyikál komynkál, környikáll [-ok, -ász 
~ -sz, -át ~ -t] ts ige fals hangon énekel A
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környileállását hallani se bírom (F)
kortyintás korty int ás, körtyintás [-t, -a] 

fn egy nyelés Csak ety körtyintást aggy ab- 
bu/ a jóu  likorbű (E)

kóró kóró, kóyrójj, kóuréj [-t, -k, -ja] fii 
napraforgó száraz szára A magnak a kótjréj- 
jává tüzelünk, a máiéi kóuréjját meg a te
hénnek attuk (Tk) [] Ojam, mint ety kójjréj 
’sovány’ (Tk)

kóróizék kóróizék, kóuróyizjék [-et, -e] 
fn száraz kukoricaszár TJélen kó{jrójjizjeket 
is adunk a tehennek (Tk)

korom korom [-rmot, -rmok, -ja] fn 
égéskor keletkező finom porszem fekete 
anyag A kürtőül ki kém  má pucöni, teli van 
korommá (Nf)

koromfekete koromfekete [~’n] mn 1. a 
legsötétebb fekete Koromfekete haja vótjt 
(Bat); 2. nagyon sötét Koromfekete íccaka 
vóut (Vs)

korona korona [~’t, ~’k, - ja ]  fii 1. ural
kodók fejdísze A kirój a lekkisep fijunak at- 
ta a koronáját (Bs); 2. a fa ágainak összes
sége De szjép koronája van ennek az akác
fának! (V); 3. a kigyógyított lyukas fogra 
erősített védőburok Eziis koronát tételei 
magának előüre (Sza); 4. pénzegység Ami
kór a csehek vóytak it, koronájjer vásáro
lunk (B) [] Nem esik le a fejirül a korona 
’nem válik szégyenére’ (Cs)

koros koros f-abb] mn idős Koros am 
má nag\’on (Ke)

korosztály korosztáj [-t, -ok, -a] fn ha
sonló korúak csoportja Az ű korosztájábú 
má mindenki megnöQsüt (Cse)

korpa korpa, korpa [~’t, ~’k, ~ ja] fn I. a 
gabona héja megőrölve Egy zsák korpát 
véltünk a disznódnak (Bú); 2. a fejbőrről le- 
hámlott hámréteg Sémijén sampontól nem 
mullik el a korpa (Bcs)

korpakenyér kórpakenyér, körpake- 
nyjér. körpakenyír [-t. -ek, -je] fn korpából 
sütött kenyér Bizony őrülünk a háború urán 
a körpakenyírnek is (P)

korpás kórpás, körpás [-on ~ -an, -abb] 
mn 1. korpával vegyes Korpás lisztet kjért 
kőitcsön (Fra); 2, korpával tele haj Ojan

körpás fejje nem mehet ki az itccára (Bú) 
korrekt korekt [-en, -ebb] mn megbízható 

Ijer, korekt ember má kevés van a faluba (Ts) 
korridor kondor [-t, -ok, -ja] fii folyosó 

Kiküttjék a kondorba (F)
korsó kórsó. körsóp [-t, -k, -ja] ín 1. öb

lös, szűk nyakú cserép- vagy üvegedény 
Fëhozott a pirtcéjbű ety korsóÿ  jódfaj ta bőrt 
(Ki); 2, söröspohár A körsódkot kimosták a 
sörtű (Si); 3. annyi sör, amennyi egy sörös
pohárba fér Három körsóyt is megivot ec- 
cerre (Mi)

korszerű korszerű, korszerű [-n, -bb] mn 
modern Sok korszerű ház ípűt a faluba (Sz) 

korty korty, korty [-ot, -ok, -a] fr, I . egy 
nyelésnyi Három kortyot ittam, annyi élig 
vóut (Tg); 2. kevés Ety korty pájinkajjér 
mindenre kjéppes (Ah)

kortya nt kortyant, kortya ni, korty int [-ok, 
-ö ~ -ol, -ott] ts ige egyet nyel Kórtyantott a 
börbú, ős többet nem ivott (I) 

kortyint 1. kortyant
kortyol kortyol, kortyol [-ok, -ősz — sz, 

-öt ~ -t] ts ige lassanként iszik vmit Kórtyö- 
ta ászt az ety pohár bőrt ety f e j  napig (Tát) 

korzó korzó, körződ [-t, -k, -ja] fn a vá
ros központi utcája Csak a körzőim szeret 
sejt ágat ni (Fío)

korzózik kórzózik, körzójpik [-ok, -ö -  -ol, 
-ott] tn ige sétál a korzón Munka után csak 
körzőfpik (Mi)

kos kos [-t, -ok, -a] fn a juh hímje A kon
gót a kos nyakába akasztotta (Bó) [] Okos, 
mint a beregi kos ’buta’ (Bs)

kosár kosár [-t, -ok, -ja] fii vesszőből 
font eszköz, tárolásra v. vmi szállítására 
használják Kosárogba rakta a szamóycát, 
ugy vitte a pijacra (Gy) [] Ki kosaraz 
’visszautasít’ (Gy)

kosárlabda kosárlabda [~’t, ~’k, ~]a] fh 
sportjáték, amely ben a labdát az ellenfél ko
sarába keil bedobni Az iskolába a magos lá
nyokat kosárlabdára tanították (F)

kóser kóser, kó>fisér mn !. az izraeliták
nál az étkezési szokásoknak megfelelő Kód- 
ser jételeket csinátak magoknak, ahoz a 
cseléjd nem nyílhatott (Tú): 2. megbízható
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kosiat koslat [-ok, -5 ~ -ol, -ott] tn ige 
nők után jár Hun koslat ez az embér egjéssz 
jéccaka? (Be)

kóstál kóstál, kóustáll [-át] tn ige kerül 
Mibe kónstáll eggy (jen ház? (Be)

kóstol kóstol, kóustól [-ok, -ősz ~ -sz, -öt 
~ -t] ts ige ízlel Kóustqja má meg a levest, 
nehogy esóífzuk! (Kb)

kóstolgat kóstolgat, kópstögat [-ok, -sz ~ 
-ö — ol, -ott] ts ige ízlelget Addik kógstö- 
gatta a kalácsot, hogy vjégül alig marad 
belő0le (Hl)

kóstoló kóstoló, kóustoló)и [-t, -k, -ja] ín 
disznóöléskor a szomszédoknak és a közeli 
rokonoknak küldött hurka, kolbász, hús, 
szalonna Mindenkinek vittem kőpstolóut, 
akit felírtunk (Tk)

kostökzaeskó kostogzacskóu [-t, -k, -ja] 
ín dohányzacskó Az öregnek méjg vaut kos- 
tögzacskóuja, mer pipázott (Pf)

kosz kosz [-t, -a] fn piszok Kitakarította 
a házat a sok kosztú (Csp) [] Ragad, mint a 
kosz ’tolakodik’ (Но); Megeszi üköt a kosz 
’nagyon piszkosak’ (Tg)

kósza kósza, kúusza mn kóbor Ety kóu- 
sza kutyaját itt a ház elő fut (Mi)

kószál kószál, kóuszáll [-ok, -ász ~ -sz, -át 
— t] tn ige bolyong Ha majd ára kúuszód- 
log, bemegyek (Bat)

koszfészek koszfészek, koszfjészef koszfi- 
szek [-szket, -szke] ín piszkos hely Ety kosz
fjészek az a korcsma (Nf); 2. aljas ember Awá 
a koszjjészékké szóit se váccsatok! (Fr)

koszmó koszmó, koszmó и [-t, -jaj fn cse
csemő fejbőrén lévő lepedék A koszmóul 
nagyon vigyázva ke lemosni a gyermek fej- 
jérü  (Or)

koszol koszol, koszöl [-ok, -ősz ~ -sz, -öt 
— t] ts ige szemetel Aki koszol, asz taka- 
riccson is (Be)

koszolódik koszolódik, koszológdik [-ok, 
-sz — ö ~ -ol, -ott] tn ige piszkolódik A me
ző ün ham pár piszkolóudik a ruha (H)

koszorú koszorú, koszorú, koszomp [-t, 
-k, -ja] fn 1. zöld ágakból és virágokból 
font kör alakú füzér Szekfübü csinátatotk 
koszorôpt (V); 2. menyasszonyi fejdísz Má-

soccor ment firhe, ősz koszorút tett a fejire 
(Ksz); 3. hagymából kötött fonat Téjjljére 
koszorugba fontuk a hagnnát, hogy ne csí
rázzon ki (Bs); 4. a fejtetőn félkörbe illesz
tett hajfonat Koszomuba fonia a haját (V) 

koszorús koszorús, koszorús, koszorú us 
[-t, -ok, -a] fn koszorúkat készítő személy A 
koszorúsnak van a lekszebb virágoskértye (Tú) 

koszorúslány koszorusjány [-t, -ok, -a] fn 
esküvőn a menyasszonyt kísérő barátnők Ti
zenkét koszorusjám vóut a lakodalmába (Ni) 

koszorúz koszorúz, koszoruz, koszorú uz 
[-ok, -ö — ol, -ott] ts ige koszorút helyez 
vhova Hány óarakkor koszoivzza a g ó r  a 
szobrot? (Но)

koszos koszos [-on — an, -abb] mn 1. 
piszkos Koszos lábvá nem fekheté le (Ah); 
2. aljas Az a koszos cseléid mindenre kiép- 
pes (V)

koszt koszt [-ot. -ja] ín étkezés Sok 
pjéndz ëmeg’ a kosztra (M)

kosztol kosztol, kosztól [-ok, -ősz -  -sz, 
-öt — t] tn és ts ige 1. étkezik Eggу isme
rő ÿs asszonná kosztol a fijok a vározsba 
(Во); 2. élelmez Kosztötam kéjt éjyig, el jég
V Ó g t  ( K )

kosztos kosztos [-t, -ok, -a] fn fn család
nál pénzért étkező személy Vúut három 
kasztosunk, abbú tgártottam magunkat (F) 

kosztpénz kosztpénz, kosztpjéndz, koszt- 
píndz [-t, -e] ín háztartási pénz Aki keres a 
családba, az mind at haza kosztpínszt (Sz) 

kosztüm kosztüm [-ök, -öt, -je] fn 1. 
szoknyából és rövid kabátból álló női öltö
zet Kosztümnek kéjm megvgáratni ászt a 
szövetet (Fr); 2. férfi öltöny Szászhusz rube
ljét■ vettem ety kosztümöt az uramnak (Во) 

kota kota isz tyúkhivogató szó Amikor 
enni akarunk adni a tyúknak, ékijáccsuk 
magunk, hoty kota, kota, ősz min szalad (Vr) 

kotkodácsol kotkodácsol, kotkodácsöl [-öt 
— t] tn ige Î. a tyúk rikoltó hangon szól 
Kotkodácsol a tyuk, má bisztos mektojt (Fi); 
2. asszony zsörtölődik Annyit kotkodácsol ez az 
asszony, hogy bele lehed bolondúni (Fra) 

kotkodál 1. kotkodácsol 
kotlett kotlett, kotletta [~’t, ~’k, —ja] ín 

fasírt Csak kotletta van a sztolovába (KP)
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kotlik kotlik [-ok, -ö ~ -ol, -ott] tn ige 1. 
tyúk tojások költésére készül v. tojásokon 
ül Mos kotlik három tyúkom, mind megűte- 

■ tem (Np); 2. tétlenkedik Egiéssz álló nap 
otthon kotlik, ki se dugja az órát (Csf); 3. 
sokáig tartózkodik vhol Égisz nap a szom- 
szídba kotlik (E)

kotíó holló, kotlán, kot/óu [-t, -k, -ja] fn 
tojásokat költeni készülő v. költő tyúk, ill. 
2-3 hetes csibékkel járó tyúk Itt a sok tojás, 
éh nincs ety kotlóum (Tk)

koííós kotlós, koílóps mn elzápult tojás Fé- 
tàtem a tojást, hát nem kotlóys vóut! (N 0 

kótog kótog, kopog [-ok, -sz ~ -ö — ol, 
-ott] tn ige ütöget, kalapál Ne kóulogj má 
annyit, a fejem belefájút má (P)

kotor kotor; kotor [-trok, -trö ~ -trol, -trott 
— t] ts ige í . takarít Kotorja állandóan az 
udvart, mégis rendetlen (Kv); 2. árkot mé
lyít Épen az árkot kotorta (Asz); 3. keresget 
Ne kotorj mindjég a zsebembe! (Tk)

kotorászik kotorászik [-ok, -5 ~ -ol, -ott] 
tn ige keresget Mit kotorászó a más holmija 
koszt? (Kf)

kötöz kötöz [-ok, -6 -  -ol, -ott] ts ige mo
toz, vki holmiját kikutatja Kotoszták, éjs 
méjkse tanáták meg nálla a szajréjt (Tb) 

kotródik kotródik, kotróudik [-ok, -sz ~ 
-ö ~ -ol, -ott] tn ige elhordja magát Uly kot- 
ráadott éfele, hogy vissza se mert njézni (Nb) 

kóíyagos kótyagos, kóptyagos [-on, -abb] 
mn Î. mámoros Kóptyagos attú a csép pái- 
jinkátú (S); 2. hóbortos Ojan kóutyagos az 
a fiju, mint akinek nincs ki a hatra (Or) 

kótyavetyél kótyavetyél, kóytyavetyéjl 
[-ek, -ész -  -sz, -ét ~ -t] ts ige vmit rendkí
vül olcsón ad Kóptyavetyéjlli ászt az párnát, 
mintha sok lenne belöplie (Mu)

kotyka kotyka[~% ~’k, ~ja] fii 1. pocso
lya Csupa kotyka a sikátor (Np); 2. az uta
kon lévő kisebb gödör, mélyedés Kövekké 
tömtjég be a kotykákor (A)

kotyog kotyog [-ok, -ö ~ -ol, -ott] tn ige 
í. fecseg Ne kotyogj má, mint aki ß  van 
húzva! (Fp); 2. meglazult alkatrész zörög 
Uty kotyog ez a kocsikerek (Kg)

kotyor kotyor [-tyrot, -tyrok, -tyra ~ -ja] 
fn sáros vízzel telt kisebb gödör Teli vóut az 
ut kotyrokkü, alik halottunk elöpre ( Bs)

kotty kutty msz buggyanásszerű hang 
Kotty, és émerüt a cipőüje a sárba (Cse) 

kóttya kóttya [~’t, ~’k. -  ja] fn tehén
szőrből készült labda Elvitte a kóttyát jóc
eáni (Sza)

kotyvaSék kotyvalék, kotyvaljék, kotyva- 
lík [-ot, -ok, -ja] fh Î. rossz ízű étéi Az ijen 
kotyvaljék méjg a kutyának se ke (Kb); 2. 
pancsolt ital A mindenfélle kotyvaliktú fáj 
az embér feje (Ts); 3. pocsolya, híg sár Ho
va mígy oda abba a kotyvalígba? (Gl) 

kotyvaszt kotyvaszt [-ok, -ö ~ -ol. -ott] ts 
ige kelletlenül töz Mejek má kotyvasztok 
valami levest, mire hazajön az embér (Np) 

kovács kovács [-ot, -ok, -a] fii kalapács
csal formált tárgyak készítésével foglalkozó 
szakember Mekpatkóptassuk a lovat a ko
váccsá (Gy)

kovácsol kovácsol, kovácsol [-ok, -ősz ~ 
-sz, -öt ~ -t] ts ige hevített fémdarabot alakít 
Ahosz, hog}'valaki kovácsöjon, erőü is ke (Gy) 

kovász kovász [-t, -a] fh kenyérsütéshez 
használt kelesztő anyag A kovászt mindjég 
ety külön cséjszéjbe tpàrcsuk (V)

к óvá szol kovászok kovászól [-ok, -ősz ~ 
-sz, -öt ~ -t] ts ige a kenyértésztát kovásszal 
keieszti Siiijés előptti este kovászolunk (B) 

kovászos kovászos [-on] mn kovásszal 
savanyított Nagyon szeressük nyáron az 
ugor kát kovászoson (Bá)

kozma kozma [~’t, ~ ’ja] fh odaégett étel 
fekete színű, keserű alja Észt a kozmát ety 
héjtik se mosod le a fazokni (Be)

kozmás kozmás [-an] mn odaégetett Észt 
a kozmás tejel senki nem fogja inni (J)

kő kő, köp kü, kit [-követ -  kűt, kövek ~ 
kűk, köve ~ kűje] fii 1 . kemény ásványi 
anyag Ety szekéjr kü kéjne az udvara (Tk); 
2. beton Leüt a kűre, ősz mekhűt (Ah) [] 
Minden követ megmozgat ’minden eszközt 
kihasznál, mindenkit mozgósít’ (R); Ety 
követ fújnak ’megértik egymást, ugyanazt 
beszélik’ (Sz); Naty kü esett le a szivirű 
’nagy gondtól szabadult meg’ (Rf)

köblös köblös mn egy katasztrális hold- 
nyi Összegyűtöttük a pjénszt, vettünk három 
köblös főpdet (Tk)
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косе косе [~'t, ~’к, ~’je] fri bekecs А ко
се derekig jér, éjs nincs ujja (Vr)

köcsög köcsög [-öt, -ök, -je] fr cserép- 
kancsó Köcsögbe áíassuk meg a tejet (Th) 

köd köd [-öt, -ök, -je] fr sűrű párás kép
ződmény A köttű ar  őrünkig nem láttunk (Rí) 

ködmön ködmön [-t, -ök, -je] fr birka- 
bőrből készült felső kabát Elv ködmöm vót 
rajta, nem ismertünk rá, úgy megöregedett (Ki) 

ködös ködös [-ön ~ -en, -ebb] mn ha 
nagy a köd, ilyen a táj Ködös időü vóyt ak
kor, hogy’ méjk tájjékozóudni se tuttunk (Bs) 

ködszitálás kötszitálás, kötszitállás [-t, 
-ok] fr a ködből hulló nedvesség Kötszitál- 
láskör méjg a csontunk is fázik (F)

kőhajítás kőhajitás, kűhajitás, kűhajjé- 
tás [-t. -a] fr kőhajításnyi távolságra Ety kíí- 
hajitásra lakik lüllünk (M)

köhécsel köhécsel, köhéjcsél [-ek, -ész ~ 
-sz, -ét ~ -t] tn ige néha kicsit köhög egyet- 
egyet Má vaty kéjt napja köhéjcselek, vala- 
hun mekhűhettem (Be)

kőhíd kőfiúd, kűhid, kiihid [-at, -ak, -gya] 
fr kőből épített híd A kűhidná várták egy
mást (Tk)

köhint köhint [-ek, -ë — el, -ett] tn ige 
köhög egyet halkan Köhintettem, hogy ve
gye éiszre magát (R)

köhög köhög [-ök, -sz ~ -ö ~ -öl ~ -sz, -ött] 
tn ige görcsös kilégzéseket végez Uty köhög 
a hülístű, hogy máj mekfúl (Sza)

köhögés köhögés, köhögjés, köhögís [-t, 
-ek, -e] fr görcsös kilégzés Az álandójj kö
högís nem haggya aludni (Ng)

köhös köhös [-ön] mn beteges, köhécse- 
lő Az a köhös vínember méjg mindjég meg- 
njézi az asszony okot (Pf)

kőkemény kőkemény, kűkemjérty, küke- 
míny [-en] mn nagyon kemény Észt a küké
in íny kenyeret má ne tétß  az asztalra (Ti) 

kökényszernű kökényszemű, kökínysze- 
mít mn sötétkék szemű Ászt a kökínyszemü 
jánt níszte ki menyinek (E)

kökörcsin kökörcsin, kökreséjny [-t, -ek, 
-e] fr tavaszi évelő növény; Pulsatilla kiál
lunk a kjék kökörcséjnt ismerik (V)

kölcsön kölcsön, kőüccsön [-t, -ök, -je] 
fr í. vminek az átadása vkinek ideiglenesen

Kő fees ön attain a káposztagyalut egy> nap
ra (P); 2. ideiglenesen kapott pénz Kőijcs- 
csömbű sose kőüttekezzéj! ( Gy)

kölcsönkenyér kölcsönkenyér, kőücs- 
csönkenyjér, kőjjccsönkenyír (csak kifejezé
sekben) Kőfccsönkenyír visszajár ’amit ka
punk, viszonozzuk’ (R)

kölcsönöz kölcsönöz, köjjccsönöz [-ök, -ö 
— öl, -nzött — ött] ts ige 1. kölcsönad Asz 
kőjjesönösz pjénszt, akinek vám mibű adni 
(Bk); 2. kölcsönkér Meggondol ember nem 
köüccsönöz (Gl)

köldökzsinór köldögzsinór, kőjidögzsi- 
nóur [-t, -ja] fo a magzat vérkeringését biz
tosító szerv A köldögzsinóur a születískőr 
északad (Bf)

köles köles, köleskása [-t, -a] fr a köles 
apró, sárga termése A tyukokvü kölest íté
lünk (Ah)

kölni kölni, kölni j-t, -k, -je] fr kölnivíz 
Úgy kikeni magát kölnivé, holy é ke esni 
mellette (Mu) 

kölönc 1. kölönc
költ1 költ, köß  [-ök, -ö —öl, -ött] ts ige 

1. ébreszt Kőüccséj éjngem öt ó urakkor 
(Uh); 2. szárnyas teste melegével a tojások
ból kicsinyeket hoz világra Huszonety to- 
jázsbú a tyuk tisz csirkejt kő üt ött (M)

költ2 költ, köß  [-ök, -ö ~ -öl, -ött] ts ige 
pénzt ad ki vmire Sokat kößö ára a takszi- 
ra (Be)

költekezik költekezik kößekezik [-ek, -c -  
-el, -ett] tn ige könnyelműen szórja a páizt 
Kößekezik mintha főüdbirtokos lenne (Np) 

költöget költöget, kößöget [-ek, -ë ~ -el, 
-ett] ts ige többször szólít vkit, hogy keljen 
fel Kößögettük mi, de méjkse kő fa ß  (1) 

költőpénz költőpénz, kößößpjendz, kőf- 
lőjipíndz [-t, -e] fn kisebb kiadásokra való 
pénz Tíz rubel kőülöüpínszt adok a fijam- 
nak ety hétre (Csn)

költözik költözik kößözikJ-ök, -ö ~ -öl, 
-ött] tn ige 1. lakást cserél Oüsz e lej in má 
kößözünk az uj házba (Dr); 2. más vidékre 
vonul Agusztuzsba má kößözik a gógja (Gu) 

költöztet költösztet, kößösztet [-ek, -ë ~ 
-el, -ett] ts ige vkinek az értéktárgyait, va-
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gyonáí szállítja A szomszjéd éjngem kőü- 
tösztelett má eccé (Bd)

költség költség, köpccsjég, kőccsíg [-et, -e, 
-ek] fn 1. vmire fordított összeg Csak 
eriggy ë Csebe, a kőüccsígeket érni válla
lom (F); 2. kiadás Minek kellett ijen kőijc- 
csígbe verni magad? (Tk)

kölykezik köjkezik, köjkedzik. [-ett] tn ige 
fiadzik Ötöt köjkedzett a macska (Hl)

kölyök köjök [-jköt, -jkök, -jke] fh gyermek 
Ezek a köjkök egjész nap szaladgáltak (Ge) 

kölyökkutya köjökkutya [~’t, ~’k, ~’ja] 
fh kiskutya A köjökkutyát éviheted, a na
gyot nem adom (D)

köménymag l. keménymag 
kőműves kőműves, kőümüves, kűmüves 

[4, -ek, -e] fh a falrakást végző építőipari 
szakmunkás Három kűmüves ety hónnap 
alatt ípítette fë  a házat (Kd)

kőművesmunka kőművesmunka, kűmii- 
vesmunka [~’t, ~’k, ~’ja] fh a ház alapjának 
és falainak munkálatai A kőművesmunkára 
kétezer rubelt attunk ki (Gy)

köntörfalaz köntörfalaz, köntoifalaz [- 
ok, -ö ~ -ol, -ott] tn ige Na ne köntörfalaz, 
mond meg, mit akoàrsz! (G)

köntörködik köntörködik, körű őrködik f-ök, 
-ö —öl, -ött] tn ige forgolódik Mindjég a já- 
nyok körül köntörködik (Tk)

könny könny, könnyű [-et, -ek, -e] fii a 
szemből kifolyó sós nedv Könnyé lett teli a 
szeme, mikor meglátot (T) [] Ety könnyűt se 
fogok ejteni ’nem fogok bánkódni’ (Bs) 

könnycsepp könycsepp, könycsep, kön- 
csep [-et, -ek, -je] a könny egy cseppje A 
könycseppekcsak uty pere klek az arcán (Tk) 

könnyebbedik könnyebbedik [-ett] tn ige 
könnyebb lesz Csak könnyebbedik má a 
sorsa (J)

könnyelmű könnyelmű [-n, -bb] mn 
meggondolatlan Eggy ijen nagy jám má 
nem lehet könnyelmű (S)

könnyelműség könnyelműség, könnyel
mű s jég, könnyelmiiséjg, könnyelmüsíg [-et, 
-ek, -e] fn meggondolatlan tett, lépés Vi
gyáz, neh.ogy valami könnyelmüsíget csináj! 
(Sz)

könnyen könnyen, könyen mn (hragos)

1. nehézség nélkül Mindenbe könnyen jutót 
hozzá, azír nem luggya becsűni, ami van 
(Sí); 2. vékony ruhában Aprilizsba méjg 
nem ké ijen könnyen ő üt ózni, mér csaló ф а  
az idűjt (Ti); 3. könnyelműen Mindent qjan 
könnyen fok fê  (Fra); 4. frissen Ojan 
könnyen jár az öreg, mintha tizennyolc 
éjyes lenne (Pf); 5. gondtalanul Könnyen 
éjit, méjgis megöregedett (Bk)

könnyes könnyes mn sírástól nedves 
Könnyese szemmé búcsusztak egymástű (Nb) 

könnyezik könnyezik, könyezik [-ek. -é ~ 
-el, -ett] tn ige 1. sír Könnyezett jérte jépp 
eleget (Z); 2. benedvesedik Az óul fala 
könnyezik a farmon a sok tehen Ijéheletitű (Pf) 

könnyít könnyít, könnyít, könny jé  t [-ek, 
-ë ~ -el ~ -sz, -ett] tn ige 1. segít Könnyűek 
roájtatok, hogy vigyázom a púját (Gy); 2. 
megkönnyebbül Könnyítet magán, hog\> 
émonta a baját (P)

könnyű könnyű, könyii [-nyebb] mn I. 
nem nehéz Könnyű a csomagom, ébirom 
(D); 2. vékony Ety könnyű nyári ruhába 
ment ë (Bt); 3. gondtalan, problémáktól 
mentes Könnyű jéletet szeretne (Mu): 4. 
rossz magaviseletü A könnyű nők nem 
asszonnak valók (Bs); 5. könnyen
emészthető A betegnek csak könnyű íteleket 
szabad enni (Tg) [] Könnyű Katit tándzba 
vinni, ha maga is akgárja ’nem keli rábe
szélni vmire, ha maga sincs ellene’ (Bs) 

könnyűeszű könnyüeszü mn meggon
dolatlan Meglett embér Ijétedre hogy lehecc 
ijen künnyüeszü (Tk)

könyök könyök [-öt, -ők, -e] fh az alkart 
összekötő kidudorodó csontos rész Elesett 
és lehorzsöta a könyökű (Pk) [] A könyökö
mön jön ki ’unom’ (Pk)

könyökcső könyökcső, könyökcsű [4, -k, 
-je] fh a káiyhacső hajiásba beiktatott része 
Csinátatott eggy új könyöke süt (V)

könyököl könyököl, könyök] [-ők, -ősz ~ 
sz, -öt ~ -t] tn ige 1. könyökére támaszkodik 
Az az asszon csak az ablagba könyököl, 
egjész nap semmit nem csináll (Ah); 2. tör
tet Aki előijre akoör jutni, asz könyököl (Np) 

könyörög könyörög [-rgök, -sz -  -rgö ~
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-rgö!, -rgött] tn ige 1. nagyon kér Nekem le 
ne könyörögj, mer éjn utyse csinál!от meg 
(Sz); 2. imádkozik Könyörögj, hogy’ afijad  
egjéssjégesenjöjjön haza (Be)

könyörtelen könyörtelen, könyörtelen [-ül, 
-ebb] mn kíméletlen Könyörtelenül bánik a 
pújává (Ni)

könyörül könyörül, könyörüli [-ök, -űsz 
— sz, -üt — t] tn ige szán Könyörűj má 
roájtam, ne háncs annyit (Bk)

könyőrűlet könyörüld, köny őrültet [-et, 
-e] fh S. szánalom Asz kűszivü, nem ismer 
könyörülletet (Cse); 2. belátás Legyem má 
könyörülletté evvel a szegjeny emberre (V) 

könyv könyv [-et, -ek, -je] fit !. nyomta
tott írásmű Csak azjér veszi a könyveket, 
hogy disziccsjék a vitrinmit (Pt); 2. tan
könyv Befette az összes könyvit (Bí) [] Uly 
hazudik mintha könyvbű olvasná ’szemreb
benés nélkül hazudik' (Pk); Má könyv néjkű 
tudom a verset ’emlékezetből tudom a ver
set" (Sz)

könyvel köreivel, könyvel [-ek, -ész ~ -sz, 
-ét ~  -t] ts ige 1. nyilvántart Pontoson köny
velünk minden kihágást (Csn); 2. pénzügyet 
vezet A kolhozba ű könyvé! (Kf)

könyvtár könyvtár [-at, -ak, -ja — a] fh 
könyvek gyűjteményének helyisége, épüle
te A könyvtárbú szoktam könyvet kőjjcs- 
csönözni (Tk)

köp köp [-ök, -sz, -ott] tn ige 1. szájból 
nyálat vet ki Köpj eggyel, asz hagyd ott üköt 
(Ki); 2. megvet Asz terád most is köp (Cs) 

köpcös köpcös [-ön, -ebb] mn zömök 
Ojjan alacsony, köpcös ember járt itt (Ff) 

köpdös köbdös [-ök, -ö — -öl, -ött] tn ige 
gyakran köp Ne köhdössetek a házba! (M) 

köpdösődik köbdösőüdik [-ök, -ö -  -öl, -ött] 
tn ige vkire többször ráköp Megmonlak anyád
nak, ha köbdösöjjdö (Ti)

köpedelem köpedelem [-Imet] in szé
gyen Köpedelem, ahoty’ ot visëkedett (Bf) 

köpeny köpeny, köppeny [-í, -ek, -e] fn 
őszi, tavaszi felsőkabát Egy barna köp- 
pennyë hozott el az anyám!ú (Sz) 

köpenyeg I. köpeny 
köpü I köpülő
köpüi köpül, köpüll [-ök, -űsz ~ -sz, -űt

~ -t] ts ige tejszínből henger alakú faedény
ben keveréssel vajat készít Máma má séjnki 
se nagyon köpül vajat, inkáb megveszi a 
bátyába (H)

köpülő köpülő, köpülőjj, köpniiőij ]-t, -k, 
-je] fii vaj köpüiésére való edény Rjégenfá- 
bú esináláttuk a köpíillőjjd, de mos má árú
nak villonyköpüllőjjt (Gy) Vö.: zurboló, 
zürbölő

kör kor ]-t, -ök. -e] ifi körülhatárolt síki
dom Ety kört csinátam a kiskërbe virág- 
grupnak (Во)

körbejár körbejár [-ok, -sz, -t] ts ige kö
rüljár Nagyon körbekjárják a vendéget, ked
veznek neki (Cs)

körfésű körfésű, korjjésü, körjlsü, kor- 
főjisőij [-t, -k, -je] féikörben meghajlított té- 
sü Előjill ety kótftsüvéfnkta össze a haját1 (Ksz) 

körhaj körhaj, körhaj [-at, -a] rövidre 
vágott női hajviselet Rígen csak a városijá- 
nyok hártak körhajat (Vs)

körhinta körhinta, körhinta [~’t, ~’k, 
—’jaj fn forgó tengelyre szerelt hinták Elvit
tük a vározsba a körhintára (Но)

kőris kőris, kőiiris [-t, -ej fii fafajta; Fra- 
xinus excelsior Kőünst vett télire tiizelőü- 
nek (Té)

kőrisbogár köürizsbogár [-t, -ok, -jaj fn 
sötétzöld csillogású fojtó szagú bogár; Lytta 
vesietoria Teli van a ház valahunnen kőjj- 
rizsbogárrá (Cs)

körmenet körmenet, könnend [-et, -ek, -ej 
fii a katolikus egyházban énekléssel és 
szentképek hordozásával egybekötött vonu
lás a templom körül Husvjéíkor megnjész- 
tük a görök katolikus templomim a körme
netet (Tű)

körmö! körmöt, körmöt [-ök, -ősz ~ -sz, 
-öt "  -tj ts ige ír Ne körmöj má a setídbe (Tg) 

kormos kormos, körmös [-t, -ök, -ej fn 
vesszőütés a kéz összefogott körmeire Aki 
csúnyán írt, körmösököt kapott a tani tóté. (D) 

környék környék, környjék, környtk [-et, 
-ej fii vmely helység körűi fekvő terület A 
kőrnyjéken nem vóut ojan mulatóm fiju, 
mint ü (V)

környékez környéjkez kornyjékez, kör-
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nyíkez [-ek. -ë ~ -e!, -ett] ts ige Î. kerülget 
Má rígen környíkezi asz! a júnt (R); 2. közel 
se jár Ez a leken nem is környíkezi ászt, 
amit mondott (Si); 3. közel áll vmihez A si
rás környékezett, jóu  hogy erőjjt tuttam 
venni magamon (Tk)

környezet környezet, környezet [-et, -e] 
fn 1. természet De szjép itt a környezet! 
(Csn); 2. társaság Rósz környezetibe kertit (V) 

környezetváltozás környezetváltozás, 
környezetváltozás [-t, -ok] fh lakáscsere Asz 
monta az örvas, hoty környezetváltozás ke 
neki, csak akkor gyójjgyul meg (Vs)

körorvos körorvos, kördtvas [-t, -ok, -a] 
fh körzeti orvos Kihíjta a körorvast, amikor 
megbetegedett (Но)

köröm köröm [-rmot, -rmok, -rme] fh 1. 
az ujjak végén lévő szaru tagozza a kormit 
(Tű); 2, pata Sántít a tehem, fáj a körme 
(Kf) [] Njézz a körmire ’ellenőrizd alapo
san’ (P): Ety körömfeketét se törő üttök vele 
'cseppet sem törődöm vele’ (Kg)

körömcipő körömcipő, körömcipőü [-t, 
-k, -je] fii magas sarkú női féicipő, amely a 
lábujjakat fedi A körömcipőü et àte a lábát (F) 

körömfájás körömfájás [-t, -ok, -a] fn a 
köröm alatti rész gyulladásos betegsége A 
körömfájás pocséjg dolog (K)

körömfeketényi körömfeketényi mn igen 
kevés Ety körömfeketényi becsiillet sínesem 
benne (Bcs)

körömház körömház [-at, -a] fh a kör
möt befoglaló rész az ujjak végén A köröm
házat kivákta a kisoloval (Asz)

körömszakadtig körömszakattig, kö- 
römszakattájig hsz a végsőkig Körömsza- 
kattájik tagadót mindent (Tát)

körös-körül körös-körül, körös-körüli 
hsz mindenütt Körös-körüli csak hóy éjs 
hót} vóut (Pf)

köröz köröz [-ök, -ö ~ -öl, -ott] ts ige 1. 
keres Mindenhun körösztelek, éjs nem tanál
talak meg (Ki); 2. rendőrség bűntett miatt 
keres vkit A milicija má űtet is köröszte (Té) 

körözött körözött [-et, -e ~ -tye] fn vaj
jal, paprikával, köménymaggal, sóval ízesí
tett túró Früstökre körözöttöt csinálunk (V)

körte körte, körte [~’t, ~!k, —je] fh 1. a 
körtefa gyümölcse A koraji körtén szeres
sük a legjobban (Nf); 2. villanykörte Kéjt 
százas körtén ted be a csillárba (Cs)

körutazás körutazás [-t, -ok, -aj fii több 
helységet érintő kocsikirándulás Vasárnap 
egy naty körutazást tettek a Kárpátogba az 
uj takszivá (Mes)

körül körül, körüli hsz 1. minden irány
ban Komi minden sáros vót (Tg); 2. kört al
kotva Fordújon csak körül, had lássam, hun 
csüng a ruha (Tát); 3. itthon, az udvaron 
Semmit nem csinána a húsz körüli, inkápp 
csavarog (Bat)

körüláll körükül [-ok, -ász ~ -sz, -át — -t] 
ts ige vkit, vmit körülvesz Uty körüláták a 
beteget, hogy az nem kapót levegőüt (T) 

körülbelül körülbelül, körülbelüli, kö
rülbelülii hsz talán Körülbelőüll űtet láttam 
a vározsba (Bk)

körülfog körülfog [-ok, -ö — ok -ott] ts 
ige 1. karjával átöleli Körülfogott, éjs nem 
engedet haza (Th); 2. körülvesz Mikör meg- 
Jérkesztem haza, körülfogott a család, éjs 
sehova nem engettek ë (M)

körülmény körülmény, körülmjény, kö- 
rülmíny [-t, -ek, -e] fn viszony Igen nehéjsz 
körülminyek koszt ílliink (Gl)

körülményeskedik körűimé nyeskedik, 
körülmjényeskedik, körülmínyeskedik [-ek, 
-5 — el, -ett] tn ige bonyolít Ne körülmi- 
nyeskeggyéjmá állandóuvan! (E)

körülnéz körülnéz, körülnéz, könilníz [-ek, 
-ë ~ -el, -ett] tn ige 1. szétnéz Körülnézek 
má a mezőj/n, hogy megy a munka (Hl); 2. 
ellenőrizve körüljár Máj má körülnizek 
koszt etek (Sí)

körülötte körülötte hsz (szragos) közelé
ben, mellette Mindjék körülötte járnak a 
puják (Gy)

körülseper körülseper, körülsepér [-prek, 
-sz. -t] ts ige egy helyben ülő v. álló személy 
körül sepreget Ha valakit körülsepernek, az 
nem metyfjérhe. nem nőjisül meg (Pf)

körülvesz körülvesz [-vett] ts ige vki v. 
vmi körül elhelyezkedik A mi házunkot fe
nyőfák veszik körüli (Tű)
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körző körző, körzőjj [-t, -k, -je] fii kör 
rajzolására való eszköz Má nullás osztájba 
körzőjj) kellet venni a kisfijunak (Or)

köszméte köszméte, köszméjte [~'t, ~’k, 
~’je] fii egres Nyáron köszméjtéjbíi mártást 
csináltunk (Tk)

köszön köszön [-ök, -sz — ö ~ -öl, -t] tn 
és ts ige 1. vkit üdvözöl Faluhejjen minden
kinek ke köszönni (G); 2. háláját fejezi ki 
Köszönöm a fáraccságodot (Ts)

köszönés köszönés, köszönéjs, köszöntés, 
köszönís [-t, -ek, -e] fh az a cselekvés, hogy 
vki köszön Asz iszi, nagyon ke nekem az ű 
kösz önje se (K)

köszönet köszönet [-et, -e] fh 1. hála 
Nem várok éjn Utile köszönetét (T); 2. ha
szon Az ü munkájába nincs köszönet (Bk) 

köszönhető köszönhető, köszönhető a mn 
1. vkinek a jóvoltából Neki köszönhetőn, 
hogy nem szilfák össze bennünköt (Rí); 2. 
vkinek a hibájából Neki köszönhetőn, hogy 
nem si ke rítt a lekvárfő űzőQ (Np)

köszönt köszönt [-ök, -sz ~ -ö ~ -öl, -ött] 
ts ige 1. üdvözöl vkit vmiiyen alkalomból 
Nyugdíjba ment, és köszöntötte a kolhoz ve
zet őüs ige (T); 2. jókívánságot mond A 
tanítóin virággá köszöntöttjék (Hl)

köszöntő köszöntő, köszöntői/ [-1, -k, -je] 
fii üdvözlő beszéd A keresztelőjén a kereszt
apa mondat köszöntö ß  (M)

köszörű köszöni, köszönj, köszörőij kö
szörűi [-t, -k. -je] fn köszörükővel működő 
élesítő szerszám A köszöriiövé a kéjseket 
szokták élezni (Bd)

köszörül köszörül, köszörüli, köszörjjöl 
[-ök, -űsz ~ -sz, -űt ~ -t] ts ige 1. élesít A 
kút káváján köszörűin a kéjst (F); 2. kapar 
Valami ut}> köszörűin a törköm (Np) [] Raj
tam ne köszörűjjék a nyelvököt ’rólam ne 
pletykáljanak’ (Pí)

köszörűs köszörűs, köszörűs [-t, -ök. -e] 
fn köszörűvel dolgozó szakember Köszörűs 
csak a szomszít faluba van (Ts)

köszvény köszvény, köszvjény, köszvíny [-t, 
-e] ín csúz Bánosa a köszvjény a derekát (Bó) 

köszvényes köszvényes, köszvjényes, 
köszvínyes [-en] mn köszvényben szenvedő 
A köszvínyezs derekává le se tut hajúm (Kh)

köt köt [-ök, -sz ~ - ö ~ -öl, -ött] ts és tn 
ige 1. csomóba fog Köss ety katucsot ebbül 
szallagbú! (Tk); 2. vmihez erősít Közs lánc
ra ászt a hamis kutyát! (Tű); 3. hurkolással 
vmit készít A pújának meg megunknak is 
éjn kötöm a pulóvereket, тек szvettereket 
(Bcs); 4. magára vesz KéndöjJí kötök a fe 
jemre, merfuj a széf (Bú); 5. láncol Éjn séjnkit 
nem kötök magamho (G); 6. termést hajt Hideg 
vóut, szárasság is, ősz nem kötött az ugorka 
(Во); 7. kikezd vkivel bántó céllal Ha beléjm 
köt, nem felelek magamjér (Ge) [] Nem ké min
denkinek az őrára kötni ’nem keli mindenkinek 
a tudomására hozni’ (G); Kötve hiszem 
’egyáltalán nem hiszem’ (Sz) 

kőt 1. kelt
köteg köteg [-et, -ek] fh kötött csomó Ety 

Hitek szpáma kéme a disznópöljéshe (Tk) 
kötekedik kötekedik [-ek, -ë ~ -el ~ -sz, 

-ett] tn ige 1. civakodást kezdeményez Rjé
szegem mindjék kötekedik (Bs); 2. incselke
dik Ne kötekegy, mos nincs jáccó kedvem! (Z) 

köté! kötél, kötél [-et, -ek, -e] fn !. 
vastag madzag Erő [is kötelet kötött a tehen 
szarvára, úgy vitte ki a mezöjire gyepétetni 
(V); 2. egy köteg Ety kötél gasz szedett a te
hénnek (Tk) [] Kötéllé se lehet tgártani 
'erővel sem lehet maradásra bírni’ (Sz); En
nek kötél idegeji vannak (v. kötélbű vannak 
az idegei) ’erős idegzetű’ (Tg); Inkáp köte
let ’inkább felakasztom magam’ (Ksz) 

köteles' köteles mn feltétlenül meg kei! 
tennie Éjn nem vagjvk köteles mindenkinek 
beszámöni (Ff)

köteles* köteles [-t, -ek, -e] fh kötélgyártó 
Köteles az apja, oszt azok jót/keresnek (Tű) 

kötelesség kötelesség, kötelessjég. köle- 
lessíg [-et, -ek, -e] fn feltétlen teendő К öte
le ss jege let várna szórni erű a munkahejjin
(Pí)

kötelez kötelez [-ek, -ë -  -el, -ett] ts ige 
Î. kényszerít Kötelesztjék, hogy a biinte- 
tjést fizesse ki (Bs); 2. vállal Köteleszte ma
gát, hogy időjéé ékjészüll a megrendeléssé 
(Bk)

kötelező kötelező, kötelezőji mn minden
áron elvégzendő Mindenkinek kötelezőji 
ë menni az ó/fiúsra (Sze)
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kötény kötény, kötjény, kötíny, k.ötőii [-t, 
-ek ~ -k, -e -  -jej ín a felsőruhái felülről 
vádő ruhadarab Mosogatáskor, gyúráskor 
meg máskor is ßveszem a kötőül, hogy 
mekkjémjéjem vele a ruhámat (Bat)

kötés kötés, kötjés, kötís, kötéjs [-t, -ek, 
-e] fn !. sebre kötött géz Mejek a filcsérhe, 
hocs cseréjjé le a kötjést (F); 2, hurkolás 
módja kézimunkán De szíp kötíssé esi nála 
meg ászt a szvettèrt! (R)

kötnivaló kölnivaló, köt ni való и mn 1. 
gézengúz Az a kis kötnivalóи köjök sora veri a 
szomszít pitjákot (Szi); 2. ravasz Az jen kötni- 
valop emberekké nem irdemes kezdeni (Ksz) 

kötő I. kötény
kötődik kötődik kötőüdik [-ök, -sz — ö 

— öl, -ött] ín ige I. kapcsolódik Nincs mit 
keresni ebbe a faluba, nem kötőüdik séjnki- 
he (Np); 2. a kötés folyamatában van Nem 
kötőüdik a szvetter sehoty se (R); 3. nyű- 
gösködik Egjész héjén kötőydik ez a csep 
jám, bisztos jön a foga (Tb)

kötőfék kötöjjjéjk, kötőjjfjék, kölőfik [-et, 
-ek, -je] fii kötélből készült kantár A kötőy- 
fjéket a hi fejire Inazuk uty kössük meg (Th) 

kötőfékszár kötőjféjkszár, kötőjifjék- 
szár, kötőyfikszár [-at, -ak. -a] fh a kötőfék 
kötele A kötőjfjékszárat jó  и toàrcsa meg, 
nehogy a iú lelökje magárú! (H)

kötöget kötöget [-ek, -é ~ -el ~ -sz, -ett] 
ts ige vmilyen ruhadarabot nyugodt körül
mények között köt Kötöget lassan, ősz nem 
unatkozik (Té)

kötölfízködik kötölőszködik kötölőüsz- 
ködik [-ök, -sz ~ -ö ~ -öl, -ött] tn ige akadé
koskodik Ha megiszik, röktön kötölőyszkö- 
dik (Tű)

kötött kötött mn kötéssel készített ruhadarab 
A kötőt ruhájába ment sziiletísnapra (T)

kötőtű kötőtű, kötőül ii [-t, -k, -je] fh kö
tésre használt hosszú pálcika Az eggyik kö- 
tőytűrű a másikra szeggyük a fonalat (Bcs) 

kötöz kötöz [-ök, - ö ~ -öl, -Ött] ts ige 1. 
növényt karóhoz köt A szőyllőü! kötözi 
hpájnatú (Vr); 2. kalászos növényből kévét 
köt A marokszedői/ után kötösztünk má tíz
éves korunktú (Tk); 3. sebet kötéssel ellát A 
zőtkerezhe kedden kötöznek (Tú)

kötözés kötözés, kötözjés, kölözís [-t, -ek, 
-e] fii a seb beburkolása gézzel Három héjig  
járt az örvasho kötjésre (Pf)

kötöző kötöző, kötözőÿ  [-t, -k, -je] fn ké
véket kötő aratómunkás A kötözőÿ korán 
reggé é j  este dóugozot (Fa)

kőttes költés, kőüttes [-t, -ek, -e] fh kelt 
tészta Jobban szeressük a kőütteseket, mint 
a mindenféjle pancsőlmányokot (Or)

kövér kövér, kövéj [-en, -ebb] mn I. 
zsíros A kövéj hús séjnki nem eszi a csa
ládba (Si); 2. jóltáplált, telt Az ojan kövéj 
emberek hamoár éfáradnak (Ki); 3. termé
keny A dinnyék csak jó y  kövéjr főydbe jér- 
demes vetni (Kb); 4. dús A tehenet jó y  kö
v é j  legelőm szokta gyepëtetni (Tk)

kövérség kövérség, kövéjsjég, kövérsíg 
[-et, -ek, -e] íh kövér állapot Az a kövéjsjég 
nem jó y  afájóys lábának (Bá)

köves köves [-en, -ebb] mn !. kövekkel 
tele tjén köves föüdhe nem ké virágot illetni 
(1); 2. drágakővel kirakott Ety kövezs gyűrűt 
ajándékozott a menyinek (Ff); 3. kemény 
Nem teccik, hogy! ennek a tehénnek jen kö
ves a tőygye (Ah)

követe! követel, követéi [-ek, -ész ~ -sz, 
-ét ~ -t] ts ige erélyesen kér Nem ké enged
ni, hogy a púja követéjen (Bá)

követelőzik követelőzik közetelőüzik [-ök, 
-ö — öl, -ött] tn ige szokása, hogy követel 
Eccér engettek neki, azóuta feszt kövelelőy- 
zik (Úh)

következik következik [-ek, -é ~ -el, -ett] 
tn ige t. vmi, vki után jön Husvít utám piin- 
kös következik (Sz); 2. vki után foglal sort 
Utánnam az az öregember következik (Gy); 
3. vmi vmit jelent Asz hogy udvaröl, abbú 
méjg nem következik hogy nőüsűni fog  (Ti) 

következmény következmény, következ- 
mjény, következmíny [-t, -ek, -e] fh ered
mény A rósz visélkedjesnek meglett a követ
kezni jé nnye (Ki)

következő következő, következői/ I. mn 
legközelebbi Majd a következői/ alkalommá 

jop tejfelt hozok (Vr); II. fh aki most kerül 
sorra Monygya meg a következőünek, hoty 
továb nem fogad aßleser  (Bk)
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követ követ [-ek, -e ~ -el, -ett] ts ige 1. 
kísér Egléssz a Nagyutik követte a szentivé 
(Tk); 2. igazodik Mindje к csak az okosab
bat kövessetek (G)

követség köveccség, köveccsjég, kövecs
esig [-et, -ek, -e] fii diplomáciai képviselet 
A szovjet köveccsjégen mekhosszabbiccsák 
az útlevelet (Nf)

köz köz [-t, -ök, -e ~ -i] fn 1, rés, nyílás 
Naty közököt ha lo tt a keritjésléjcek koszt 
(Ff); 2. beleszólás Séjnkinek semmi közi a 
dóugomhoz (J)

közben közben, közbe hsz 1. során Evjés 
közbe csak a bolond beszjéll (V); 2. pedig 
Hizelgett, éjs közben a halállos ellensíge 
vóut (Ts)

közbenjár közbenjár, közbejár [-ok, -sz, 
-t] tn ige vkinek az érdekében szól Közbe
járt, hogy a pjéndzit hamarab mekkapja (Tát) 

közbenjáró közbenjáró, közbejáró и [-t, -k, 
-ja] fn ügyintéző Kéjne valami jóit közbejá- 
róut keríteni (T)

közbeszól közbeszól, közbeszóull [-ok, 
-ósz ~ -sz, -ót ~ -t] tn ige t. szavába vág Ne 
szóuj közbe, ha éjm beszjéllek (Gu); 2. aka
dályoz Ha az időjj nem szóul közbe, jövőjj 
héjten szelhessük a szarnáycát (Csf)

közé közzé, közzéj n u 1. vkik csoportjába 
Nem akartuk hogy' a lingárok közzéj keve- 
reggyen (Mu); 2. vmibe Njézz a szemem 
közzéj ha nem szjégy>elled magad (Fra); 3. 
vmi által határolt helyre A hagymasorok köz
zé j  karalábé jt vaty káposztát űtetünk (Pf) 

közel közel, közéi hsz t. nem messze Kö
zéi van ide az állomás (Fp); 2. mellé Közel ne 
menny a tehenhe, mer meging (Bk) j] Közel se 
já r  hozzá 'nem is hasonlít hozzá' (Tg)

közelebbi közelebbi [-t] fii pontosabb 
adat Nem tud rulla semmi közelebbit (Sza) 

közeleg közeleg [-Igék, -Ige ~ Igei, -lgett] tn 
ige közeledik Látta, hoty közeleg eggy óutóu, 
hát nem ment át az uccán ( Kg)

közelesen közelesen hsz hamarosan Má 
közelessen mektoárcsák a lakodalmat (Bd) 

közeli közeli [-bb] mn 1. nem távol lévő 
A közeli kijoszkot má kinyitották (Té); 2. 
közvetlen Közeli rokonságba vanak egy
mással (Ksz)

közelít közelít, közelit [-ek, -6 ~ -el, -ett] 
tn ige közeledik Ne közeliccs ahoz a kutyá- 
ho, mer mekharap (Be)

közelrünnen közelrünnen, közérünnen 
hsz közelről Szeretnéjm közérünnem meg- 
njézni a kizsbabát (J)

közelség közelség közélsjég, közélsíg [-et, 
-ek, -e] fn bensőséges viszony Az ijen közel- 
sjégnek nem szokot jóy vjége lenni (K) 

közép közép [-et, -e] fn 1. vminek a köz
ponti része A virágáty  közepibe szalviját 
űtetünk (Ah); 2. központi időszak A héjt kö- 
zepin szokás csináni a nagymosást (P) 

középen középén hsz vminek a közepén 
Középén évállasztva hörgya a haját (Во) 

közepes közepes [-en, -ebb] mn közép
szerű Ojan közepes tanuló vöt (Asz)

középiskola középiskola, közéjpiskola 
[~’t, ~’k, - ja ]  fh tízosztályos iskola A falu
nak közéjpiskolája van (Bsz)

középre középre, közepre fn (hat-ragos) 
központi helyre Menny éj közepre, éjs j uc
cunk: körbe áll ety kisjánka... (G)

középső középső, közepsőü mn központi 
helyen levő A közepsőQ jány jöjjön ide a 
sörbú (Fr)

középtermetű középtermetű, közéjpíer- 
metü mn se nem alacsony, se nem magas 
Ojan középtermetű, mogötva ember (Vr) 

közzévág közzévág, közzéjvág [-ok, -6 ~ 
-ol ~ -sz, -ott] tn ige befogott lovakra ostor
ral ráüt Közzéjyágott a lovaknak ősz hoqj- 
tott mint egy bolond (Gl)

közfal köszfal, köszfál [-at, -ak, -a] fn két 
helyiséget elválasztó fal Kiváktuk a köszfa- 
lat, és beleépítettük a kájhát, hoty kéjt szo
bát fűccsön (Pf)

közismert közismert, közismert [-en, -ebb] 
mn köztudott Hát az etv közismert gazember 
(H)

közkatona köszkatona [—’t, ~’k, - ja ] fn 
közlegény A fijunk csak köszkatona, méjgis 
má kéjccër szabaccságon vám (Ko)

közkedvelt köszkedvelt, köszkedvet [-ehb] 
rnn népszerű Köszkedvet ember a faluba, 
ety haragossá sincs (G) 

közlegény 1. közkatona
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közlekedés közlekedés, közlekedfés, köz- 
lekedís [-t, -e] fh járművek forgalma Rossz 
a busz közlekedíse, eggyé se lehel kimenni a 
dféli vonatho (Sza)

közmegbot rá n kozás közmegbotránko
zás [-t] fn közfelháborodás A viselkedíse má 
rígen közmegbotránkozás a faluba (Kd) 

közmegegyezés közmegeggyezfés, köz- 
megeggyezéfs, közmegeggyezís [-t, -e ~ -se] 
fn közös elhatározás Közmegeggyezísse vá
rak ë (E)

közmondás közmondás [-t, -ok, -a] fh 
életbölcsességet kifejező szólás Asz mony- 
gya a közmondás, amijen az aggyon Isten, 
ojan a fogaggy Isten (Hl)

közöl közöt [-zlök, - ősz ~ -sz, - öt ~ -t] 
ts ige tudtára ad Közötük, hogy nem tártunk 
rajok igéfnyl (Tb)

közömbös közömbös [-ön, -ebb] mn ér
dektelen Közömbös neki, hogy mène vágy 
márácc (Br)

közönséges közönséges, közönsféges, kö- 
zönsíges [-en, -ebb] mn 1. egyszerű Ely kö
zönsféges karton ruhába ment ë a bálba 
(G): 2. durva 1jen közönsígesen rendes em
ber nem viselkedik (Nb)

közös közös [-ön] I. mn több ember tu
lajdona Közös biciklijük van, ősz nem tud
nak megosztozni rajta (Ng); II. több sze
mély vagyona A közözsbű veszünk ety tele- 
vizijóut (Csn)

közösködik közösködik [-ök, -sz — ö ~ 
-öl, -ött] tn ige közösen használ vkivel vmit 
Többet má séfnkivë nem akarja, hoty közös- 
köggyünk, ezfér vette meg a traktort (Vr) 

közösség közösség, közössfég, közössíg 
[-et, -e] fn kollektíva Ety közössfégbe nem 
félhet az ember csak magának (K.v)

között között, koszt nu 1. személyek, 
dolgok által határolt helyen A kendőjik koszt 
tarcsa a pfénszt (Dr); 2. vkik csoportjában 
A kolhozisták koszt má nem tanáll ojat, aki 
ne fépit kezet vő un a az iitóusóu húsz évfbe 
(Pf); 3. a körülhatárolt időben Úgy öt-hat 
óura koszt szokat früstököni (S)

közpréda köszpróda, köszpréfda [~’t, 
~'k, —’ja] fh mindenki által használható,

rongálható Csak nem teszik ki köszpréfdá- 
nak a bóudba a mféri eget! (M) 

közt 1. között
köztisztelet kösztisztelet [-et] fh általá

nos megbecsülés Az elnök kösztiszteledbe 
van a faluba (Vr)

köztudott kösztudott [-an] mn mindenki 
által ismert Kösztudott má, hoty ki tű ered a 
pletyka (Bá)

köztulajdon kösztulajdon, kösztulájdon 
[-t] fh társadalmi vagyon Séfnkinek nem en- 
gette, hogy a kösztulájdombú valamit is ha
zavigyen (P)

közügy közügy> [-et, -ek, -e] fh mindenki 
érdeke A kolhozba közügy’ let, hogy idejibe 
betakaricesünk mindent (Fp)

közül közül, közzül mn 1. több dolog ál
tal határolt helyről A búza közzül ki kellett 
isztikéfni a szurópkát (Tk); 2. vkik csoport
jából Száz munkás közzül ület választották 
ki vezetőfmek (Но)

közvagyon közvagyon [-t, -a] fh közös 
tulajdon A közvagyombú ety kolhozista se 
lophat (Np)

közveszélyes közveszéjes, közveszéfjes 
[-ebb] mn mindenkire nézve ártalmas A 
közveszéfjes embereknek bolondokházába 
van a hej je  (Mu)

község kösség kössfég, kössíg, kösséfg [-et, 
-ek, -e ~ -je] fh lakott település, falu A kös- 
sfégbe séfnki nem törőüdött a fodbalcsapat- 
tá (  K)

községháza kössékháza, kösséfkháza, 
kössfékháza, kössíkháza [~’t] fn a falu közi
gazgatási épülete Féhivatták a kösséfkházá- 
ra, amijjfér nem fizette az adóul (Ti)

krajcár krajcár [-t, -ok, -ja] fh aprópénz 
Ety krajcárt se tanát am magamnak (H) [] 
Ety krajcárt se ír ’teljesen értéktelen’ (Sza) 

krajcároskodik krajcároskodik, krqjcá- 
roskodik [-ok, -5 ~ -ol, -ott] tn ige kicsi
nyeskedik Egy rubelen ne krájcároskogy- 
gyunk má! (Bat)

krajszon krajszon [-t, -ok, -ja] fh lábas A 
piros kraj szómba van a pörgőit (Ng)

krákog krákog [-ok, -ö ~ -ol ~ -sz, -ott] 
tn ige 1. köhécsel nem bírom, hogy álan-
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dóan krákog ez az ember (F); 2. zsörtölődik 
Ne krákogj má annyit, te asszony! (Ti) 

krampáes krampács [-ot, -ok, -a] fh csá
kány A vasutasok krampáccsá dolgoznak a 
síneknél (Úh)

krampácsol krampácsoi, krampácsál [-ok, 
-ősz ~ -sz, -őt ~ -t] ts ige köveket ütöget 
Égisz nap a vasúton krampácsol, estéire má 
alig áll a lábán (E)

kredenc kredenc [-et, -ek, -e] fn régi stí
lusú konyhaszekrény A kredencet asztalos
sá csinátattuk, erôÿssebb is vóut mint a 
maji bóudba vett konyhaszekrény (Nf) 

krém krém, krém [-et, -ek, -e ~ -je] fn 1. 
pépszerü anyag sütemények töltésére A 
krélmet citrommá Ízesítettük, uty töltöttük 
meg a törtalapokot (Kf); 2. kenőcs Ety kiló 
krémet rak estémként az arcára, mélkse 
szép  (Csp)

krémes krémes, kréjmes [-t, -ek, -e] fn 
francia krémes sütemény Krémes sütött 
minden vasárnap (Ts)

krémszín krémszín, krélmszin [-t] fn sár
gás árnyalatú fehér szín A krémszínt szereti 
nagyon (Tr)

kremzli kremzli [-t, -k, -je] fn reszelt 
burgonyából, tojásból készült, sóval, bors
sal, fokhagymával ízesített, forró olajon ró
zsaszínűre sütött étel Tejfellé meglocsövä 
szeressük a kremzlit (Tk)

krepdesin krebdesin [-t] fn vékony, át
látszó selyemszövet Három méftér fekete 
krebdesint vétetet magának (Rf)

kréta kréta, kréfta [~’t, ~’k, ~’ja] fn fehér 
mészkő A puják krétává rajzótok magok
nak kockakőt, oszt azogba ugrátak (Kf) 

krigii krigli [-t, -k, -je] fn söröskorsó 
Három krigli sört ivót meg, ősz má láccik 
rpajla (Or)

krikszkraksz krikszkraksz, krickrac [-ot] 
fh i. csúnya írás Az ijen krickrackokot nem 
lehet olvasni (Tá); 2. firkálás Krickrackokot 
csinát a fára ez a kisján (Kg)

krimi krimi [-t, -k, -je] fh bűnügyi film A 
jó и krimiket szereti nízni a televizijóuba (Tg) 

kripta kripta [~’t, ~’k, ~ja] fh sírbolt Má 
nem csinátatnak kiiptákot a temetődbe (csf) 

kristály kristáj [-t, -ok, -a] fh ólomkris

tályból készült edény Teli van a vitrinnye 
kristájvá (S) [] Tiszta, mint a kristáj 'átlát
szóan tiszta’ (Mes)

kristálycukor kristájcukor [-krot, -kra] 
fh szemcsés cukor A befőjJttöléshe kristáj- 
cukrot kasznállunk (D)

kritizál kritizál, kritizáll [-ok, -ász ~ -sz, 
-át ~ -t] ts ige bírál Kicsi ü még ahosz, hoty 
kritizájon (Pk)

krizantém krizantin [-t, -ok, -ja] fh 
ősszel virágzó dísznövény; Chrysanthenum 
hortorum Mindemféjle szinü krizantin van 
a kiskêrtyibe (R)

krokodilkönnyek krokodilkönnyek [-et] 
hamis könnyek Krokodilkönnyekké sírt 
(Mi) [] Krokodilkönnyeket fogok ejteni 
’egyáltalán nem fogok sajnálkozni’ (Ko) 

kruconyika kruconyika [~’t, ~’k, ~’ja] fh 
bobájka; a kelt tésztát kb. kétujjnyi vastag
ságúra összesodorva rózsaszínűre sütik, 1-2 
cm-es darabokra törik, forralt tejjel lelo
csolják, vajjal összekeverik, túróval v. 
Mákkal tálalják Karácsonkor kruconyikát is 
szoktunk csináni (Sz)

krumpli krumpli, kolompéfr [-t, -k ~ -ok, 
-ja] fh burgonya A koráji kolompéfr hoz ety 
kis pínszt a hászho (Kd)

krumpliföld krumpliföld, krumplifőüd, 
kolompéfrfőüd [-et, -ek, -je] fii burgonyával 
beültetett föld A krumplifôÿdet jóu  megga- 
nésztuk (Kf)

krumplileves krumplileves, kolompéfrle- 
ves [-t, -ek, -e] fh burgonyaleves Krumplile- 
vesrű nem binink kapáni (Gy)

krumplistészta krumplistészta, krump
listészta [~’t  ~’k, -ja ] fh gránátos kocka Ezek 
a puják csak krumplistésztát ennéfnek (Tb) 

krumpliszedés krumpli szedés, krumpli- 
szedés, krumpliszedís [-t, -e] fn a burgonya 
betakarítása A krumpliszedés Uhun méfg 
étárt vaty kéj héftik, ha ijjen essőiis idöü 
lessz (Bk)

krumplitokány krumplitokon)’, kolom- 
péfrtokány [-t, -nya] fn tört burgonya hagy
más, paprikás zsírral Úgy ennéfk má ety kis 
krumplitokánt aluttejjé (Tk) 

kú I. kő
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kucik kucik [-ot. -ja] fh I. kuckó A kony
hába van ety kucik, oda szeret leűni (Pk) ; 
2. ajakherpesz megin kucik lett a széjém 
valamitű (Ba)

kuckó kuckó, kuckóu [-t, -ja] fii szűk 
hely Ety kis кискофа is mekhuzom magam 
(Or)

kueorodik kucorodik [-ok, -5 ~ -o!, -ott] 
tn ige kuporodik Amikor este hazajön, a pú
ja  melléj kucorodik az ágyra (V)

kucorog kucorog [-rgok, -rgö ~ -rgoi, - 
rgott] tn ige összegörnyedve, fárdtan ü! Ne 
kucorogj, feküggy le aludni (Bk)

kucserka kucserka [~’t, ~’k, ~ ’ja] fii 
fejöedény Minden nap háromszor agg\>a te
li a telten a kucserkát (Bu)

kucsma kucsma [~’t, ~’k, ~ja] írt téli 
prémsapka A kucsmát a fűire huzza, ősz 
nem fázik (J) 

kufer I. koffer
kugli kugli [-t, -k, -ja] th I. tekejáték 

Egjész vasárnap asz njézi, hogy jáccák a 
nagyok a kuglit (Tk); 2. tekebábú Szelte a 
kuglit a nagyoknak, oszt attak neki egy ru
belt (Ts); 3. kremzli Uj krumplibú méjg 
nem lehet kuglit sütni (G)

kugiizik kuglizik [-ok, -ö — ol, -ott] tn 
ige tekézik Pjéndzre kuglisztak, oz bukott (Vr) 

kujon kit jón f-t, -ok, -nya] fii nőcsábász Az 
a vjén kujon sose fogja magát szjégyëni (Ti) 

kujtorog kujtorog [-rgok. -sz -  -rgö -  
-rgoi, -rgott ] tn ige csavarog Hun kujtorog 
ez afiju egjész jéccaka? (B)

kukk kukk 1, isz kukucskálást kísérő szó 
Kukk, it vagyok (Be); II. fn hang, mukkanás 
Ety kukkot se szójj! (Kf)

kukkan kukkon [-ok, -sz, -t] tn ige muk
kan, szó! Ha eggyet kukkan valaméjk, na
gyon kikap (Z)

kukker kukker, kukker [-t, -ek, -e — je] 
fn látcső A kukkerré a messzit közelinek lás
sa az embèr (K)

kukkerez kukkerez, gukkerez f-ek, -é -  -el, 
-ett] ts ige látcsővel néz Messzint kukkeresz- 
te, hogy dolgoznak az asszonyok (Но) 

kukó kukó [-t, -k, -ja] fn tojáshéj, amiből 
a csirke kikelt A kukójJt nem szabat kivinni, 
mik ki nem kőjjl az összes csirke, mér nem 
lesz szerencse (Sza)

kukorékol kukorékol, kukorjékol, kttko- 
rikol, kukoríkol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt ~ -t] tn 
ige 1. a kakas rikoltoz Kukorjékol a kokas, 
valaki jön (Np); 2. kiabál Ne kukorjéköjatok 
ma annyit a filembe (K); 3. siránkozik Be
csuktuk rá az oajtót, kukorjéküjon ot magá
nak, ha nem akoárt vetünk jönni (Gy)

kukoricázik kukoricázik [-ok, -6 -  -ok -ott] 
tn ige 1. packázik vkivel Othatytam idejibe, 
velem ne kukoricázzon séjnki (Gl); 2. habo
zik Gyere, ne kukoricázzá má annyit (Dr) 

kuksol kuksol, kuksol [-ok, -ősz ~ -sz, -öt ~ 
-t] ín ige gubbaszt Hijják, hogy mennyen ety 
kicsit szó urakozni, de as csak othun kuksol 
(Ah)

kukta kukta [~’t. ~’k, -  ja] fh légmente
sen záródó fazék A levest húsz père alat 
mekfőüzöm a kuktába (F)

kuktálkodik kuktálkodik, kuktákodik, 
kuktáskodik [-ok, -6 -  -ol, -ott] tn ige a kony
hán lábatlankodik, kotnyeleskedik Ojan ura 
van, hogy álandóum kuktákodik(BÍ)

kukuca kukaca [~’t, ~’k. - ja ]  fn félhold 
alakúra formált pogácsa, melynek tésztájá
ba pörkölt tökmagot kevertek; ezzel kínál
ták a kántálókat Karácsunkat- sok kukacát 
sütöttek (Nf)

kukucs kukucs, kukuccs msz kukucskálás
kor használatos szó Kukuccs, it vágtok! (Kd) 

kukurikú kukorikú, kukoriku msz a ka
kas hangját utánzó szó Kukoriku, szólít a 
kokas (Bk)

kukukk 1. kakukk
kulacs kulacs [-ot, -ok, -a] fh főleg 

agyagból készült szűk nyakú italtartó A ku
lacsot a barázdába tettük a hűvösre, ily hi
deg maratt a viz henne (Tk)

kutak kulák [-ot. -ok,-ja] fn falusi nagy
gazda Kimonták rá. hoty kulák, éjs mindenit 
éveitek tüllök (D)

kulcs kulcs, kacs, kóucs [-ot, -ok, -a] ín 
Ï. zárak nyitására és csukására használt esz
köz Ëhatyta a kóucsot, és nem tudod be
menni a házba (Z); 2. csavarforgató Egy 
nagyop kóucs kéne, mer esz nem lehel rá
fogni a csavpára (Vs)



kulcscsomó kulcscsomó, kójjcsomójj [-t, 
-k, -ja] fn karikára fűzött kulcsok összessé
ge A kóuccsomóut sokkújig a közibe tÿciriöt
let (Ke)

kulcsol kulcsol, kóucsöl [-ok, -ősz ~ -sz, 
-öt — t] ts ige egymásba kapcsol, csatol Hát 
ez a szegjeny asszony a fejjére kótjesöta a 
kézit a nagy bánodba (Ki)

kulikabát kulikabát [-ot, -ok, -ja] fn csí
pőig érő női kabát Ezelőüt húsz éjyvë vójtd 
divat a kulikabát (Bá)

kulimász kulimáz [-t, -a] fii kátrány A 
kulimázzá a szekéjr kerekít kente be, hog\' 
ne csikorogjon (Dr)

kulimunka kulimunka [~’t, ~’k, ~‘ja] fn 
rosszul megfizetett nehéz munka Csak az 
ijen kuli munkát biszlák a szegínyre (Ts) 

kulipintyó kulipinytyó, kulipinytyóu [-t, 
-k, -ja] fii kis szegényes ház Ha má bele- 
váklunk az jépitkezjézsbe, nem akartunk ktt- 
lipinytyóut jépiteni (Ff)

kulizik kulizik [-ok, -5 ~ -ol, -ott] tn ige 
gürcöl Kulizik, mint eggyi állat, méjkse jut 
az ötrüi a hatra (Bú)

kullancs kullancs [-ot, -ok, -a] fn 1. az 
állatok bőrébe füródó fekete vérszívó bo
gár; Ixodes ricinus A kullancs a juhokot sze
reti nagyon (Ah); 2. nehezen lerázható sze
mély Észt a kullancsot rázza le valahogy, 
mer éjn nem megyek vele eggy utón (Nb) 

kullog kullog [-ok, -sz, -ott] tn ige 1. há
tul baktat Az mindjük csak a többi után 
kullog (Ah); 2. szomorúan jár Uty kullogott 
az uccán, mint efy kivert kutya (Csf)

kumma kumma egy' csöpp Ety kummát se 
szerette, méjgis hozzáment felesjégül (Fp) 

kuncog kuncog [-ok, -sz, -ott] tn ige hal
kan, huncutul nevet Kuncoktak a kisjányok 
amikor az apjuknak nem akocirt sikerűm a 
tűzrakás (Ba)

kuncsaft kuncsaft [-ot, -ok, -ja] fn üzlet
fele Jó и megérti magát a kuncsaftokká (Tá) 

kunkorgós kunkorgós. kankörgóus [-on, 
-abb] mn göndör Ojan kunkörgóus szőüri 
van a kutyának (Nb)

kunkorodik kunkorodik [-ott] tn ige gön
dörödik Szépen kunkorodik a bajusszá (D) 

kunszt kunszt, kunct fii ügyesség Nem 
natv кипе mekcsináni eggy asztál (Or)

kunyerál kunyerál, kunyeráll [-ok, -ász 
~ -sz, -át ~ -t] ts ige siránkozva kér Kunyo- 
rát az annyátú tiz rabétel (Bó)

kunyhó kunyhó, kunyhón [-t, -k, -ja] fn 
szegényes kis ház Ijen kunyhóugha má csak 
a trehány emberek laknak (Gu)

kupa kupa (csak kifejezésekben) fő Ku
pán váglak ’fejbe váglak’ (Sz)

kupaktanács kupaktanács f-ot, -a] írt 
fontoskodó tanácskozók Na, osztón hát, 
hogy döntött a családi kupaktanács? (A) 

kupé kupé, kupéj [-t, -k, -ja] ín vasúti 
fülke Ely kupéjba utasztak Moszkvába (Cs) 

kupec kupec [-et, -ek -e] ifi jószágkeres
kedő A kupecek becsapják a járatlanokat (Té) 

kupeckedés kitpeckedés, kupeckedjés, 
kupeckedís [-t, -ek, -e] fn üzérkedés A ku- 
peckedjézsbűjó тек tudjélni (Bat)

kupeckedik kupeckedik [-ek, -5 ~ -el, 
-ett] tn ige nyerészkedés céljából jószágok 
eladásával, megvételével foglalkozik Ku
peckedik vaty tiz éjve, de nem nagy ered
ni jenny ê (Np)

kupica kupica [~’t, ~’k, ~ja] fii kis po
hárka Bekapott ety kupica szilvóurijumol 
reggelenként (P)

kupleráj kupleráj [-t, -ok, -ja] fii 1. bor
délyház Rjégem vóut kupleráj, mos má 
nincs (V); 2. rendetlen hely, helyiség Taka- 
riccsátok ki, mer ez a húsz tiszta ety kuple
ráj (Mu)

kuporgaí kuporgat, kupőrgat [-ok, -sz -  
-5 ~  -ol, -ott] ts ige zsugorgat Kupörgassa a 
pjéndzit ety kocsira (Но)

kupori kupori [-П, -bbj rnn fösvény Az 
ojan kupori alak, hogy méjg a levegőül is 
sájnája mástú (Tk)

kuporodik kuporodik [-ok, -ö ~ -ol, -ott] 
tn ige húzódik Melléjm kuporodik, őszi úgy 
olvas nekem meséiket (Во) 

kuppan 1. koppan
kurátor kurátor [-t, -ok, -a] fii ref. Egy

házközség gondnoka Húsz éjiig vaut a falu 
kurátora (T s)

kurgat kurgat, kúrgat [-ok. -sz ~ -ö ~ -ol, 
-ott] ts ige kerget Ne kurgazs má ászt a ku
tyát! (Tg)

kurizál kurizál [-ok, -ász — sz -  -át ~
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-t] udvarol A vín kujom mék kurizáll a nők
nek (R)

kurjant kurjant, kúrjant [-ok, -ö ~ -ol ~ 
-sz, -ott] ts ige nagyot kiált Kúrjantott eggyet, 
az egjéssz ucca felfébrett (Fp)

kurjongat kurjongat, kúrjongat [-ok, -ö 
~ -ol ~ sz, -ott] tn ige többször kiált Ezek a 
suhanó puják kjésőQ estig az ablak alat kur
jongattak (Gy)

kurizál kurizál, kurizáll [-ok, -ász ~ -sz, 
-át ~ -t] tn ige udvarolgat Egiész este kuri- 
zát a nászasszonyának (Vr)

kurtan-furcsán kurtán-furcsán hsz nyegle 
rövidséggel Hát esz nagyon kurtán-furcsán 
intészte ë (V)

kurva kurva, kurva [~’t, ~’k, ~’ja] fii 1. 
rossz erkölcsű nő Kurva led belőlle a vározsba 
(Bcs); 2. piszok Kurva hideg van (R)

kuss kuss isz 1. a disznó elkergetésére 
használt szó Kuss, egyem má a malac is 
(E); 2. ember durva elhallgattatására hasz
nált szó Neki it kuss, nincs it semmije (Ts) 

kustorog kustorog [-rgok, -sz — rgö ~ 
-goi, -rgott] tn ige gubbaszt Mit kustoroktá 
ott anmnt az ablak alatt? (M)

kúszik kúszik [-ok, -ö — ol, -ott] tn ige 
mászik Ojan ügy>essen kúszik a fára, mint 
egy macska (Nb)

kút kút, kút [-at, -ak, -ja] fh ivóvízzel telt 
mélyre ásott gödör A kutho hat cémenthen- 
gërt öntöttek (V) [] Nem ugrok férte a kud- 
ba ’ nem gyötröm miatta magamat’ (K); 
Jár, mint a jó y  kútra ’rendszeresen jár vho
va vmiért’ (Tg); Addig jár a körsóu a kútra, 
mig è nem törik ’egyszer rajta veszt’ (Tá) 

kútágas kutágas [-t, -ok, -a] in földbe 
vert ágas, amelynek a tengelyén mozog a 
kútgém A kutágas má korhadni kezd, ki ke 
cseréfni (Ki) [] Kutágazs gyönygye ’rossz 
minőségű, ún. csinált bor’ (Ki)

kutacs kutacs, kutács [-ot, -ok, -a] fii 
piszkafa (CsI)

kutat kutat, kuttat [-ok, -ö — ol -  sz, 
-ott] ts ige keres Uesztőü után kuitatok vala- 
hun a faluba (Rí)

kútkáva kutkáva [~’t, ~'k, ~ja] fii ásott 
kút védőfala A kutkáván szoktam éjezni kéfst 
(Bd) [] Nem szart a kudba, csak a kávájára 
’akarata ellen rosszat tett’ (R)

kútvíz kutviz [-et, -e] fh ásott kút vize A 
kutviznéj nincs jobb (Z)

kutya kutya [~’t, ~’k, —ja] fh 1. eb Ha- 
miss a kutyátok, előüször kijabájom be, úgy 
mennyem be (Bá); 2. kiszolgáltatott sze
mély Kutyájának tárcsa az asszont (M) [] 
Kutya baja ’semmi baja’ (Sz); Etykutya 
’egyforma’ (Tg); Úgy ílnek, mint a kutya 
meg a macska ’rosszul élnek’ (Si)

kutyafuttában kutyafuttában, kutyafut
tába hsz felületesen, hirtelen, gyorsan Csak 
kutyafuttába nízed be az annyáho (Sza) 

kutyagol kutyagol, kutyagol [-ok, -ősz ~ 
-sz, -öt ~ -t] tn ige nehezen, hosszasan gya
logol Annyit kutyagötunk odájik, hogy má 
nem bírtuk a lábunkot (Gy)

kutyálkodik kutyálkodik kutyákodik [-ok, 
-ö — ol ~ -sz, -ott] tn ige kicsapongó életet 
él Kutyáködött eleget, mos má jóyba foglá- 
hatná magát (Tk)

kutyásul kutyásul, kutyául hsz rosszul, 
fene módon Kutyáson éfrzi magát má ety 
pár napja (B)

kutyaszorító kutyaszorító [-t, -ja] fh szo
rongatott helyzet Кutyaszoritóuba kérik, 
nemigen tut kimászni belőülle (Cs)

kutyavilág kutyavilág [-ot, -a] fh vesze
delem bessz it kutyavilák ha megmférgese- 
dek (Ge)

kutyul kutyul, kutyull [-ok, -úsz ~ -sz, 
-út — t] tn ige romlik Nagyon kutyúsz az 
utóubbi idődbe (Но) 

kű 1. kő
küld küld, kűd [-ők, -sz ~ -ö ~ -öl, -ött] 

ts ige 1. vhova szalaszt Sóujjér kűtte a kis- 
jánt a bóudba (He); 2. vhova juttat Csoma
got kűdött a katonafijának (Té)

küldöz küldöz, kűdöz [-ök, -ö ~ -öl, -ött] 
ts ige többször küld Ne kűdözzenek mindfág 
éjrtgem a csájnába (Kf)

külföld külföld [-et — öt] fh a hazán kí
vüli ország Sok pféndzbe kerüli az, hogy 
minden éjven külföldre megyünk (Ki)

külföldi külföldi mn 1 . más országban élő 
Sok külföldi rokona van (Tg); 2. más országból 
való Teli van az üzlet külföldi áruvá Ifi)

küllő küllő, küllőy [-t, -k, -je] fh támasz
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tórád A bicikli kerekibű három küllőü tort 
ki, ahogy' akkorfiiborút ( Bf)

külön külön hsz 1. nem együtt A: öregek 
meg a fijatalok külön ílnek (Ksz); 2. csak 
egy vkinek címezve vmit Kiilöm megmon- 
tam neki, hogy ê jöjjön (B)

különb külömb mn vkiné!, vminél jobb 
Külömb szőfilőüm vám, mint neki (F)

különben kiilömben hsz tulajdonképpen, 
máskülönben Külömben ü is mekcsináhatta 
vóuna, nem kellet vógn másra várni (Bf) 

különbözik külömbözik [-ök, -ö ~ -öl, -ott] 
tn ige eltér Etyformák, eggyik se külömbözik 
a másiktú (Ke)

különböző külömbözöß [-bb] mn más
más Kéj külömbözőü dologrú beszílliink (Sí) 

különbség külömbség, kiilömbsjég, kii- 
lömhsíg [-et, -ek, -e] fh eltérés Amijen az 
eggyik, ojan a másik, nem látok külömbsí- 
get köszlök (E)

különleges különleges |-ebb] mn kivéte
les Ű különlegesnek hiszi magát (Ng)

különös különös [-ön, -ebb] mn szeszé
lyes, fiira Ojan különös termjészettye van 
neki

külső külső, kűsőü kísőü I. mn kívül le
vő A kűsőü huzatot lecseréjem a párnárít 
(A); 11. fn a kerékpár v. az autó külső gu
mija Kút új kűsőfi vettem késztü (S)

kürtő kürtő, kürtői/ [-t, -k, -je] fh kály
hacső A kürtő f i  bekentük bronza (Tk) 

kürtői kürtöl, kürtöl [-ök, - ősz ~ -sz, -öt 
— t] tn ige 1. dudái Máj kürtölök a takszibú, 
ha előüttök megyek ê (Be); 2. híreszte! Kür
tőié má akkor, amikor méjg nem is vóutl 
bisztos a dópgába (Kf)

kürtőlyuk küllőjük, kürtőfiuk [-at, -a] fh 
falba vágott Ivük, amelybe a kályhacsövet il
lesztik, hogy kivezesse a füstöt a kéménybe A 
kiütő fiuk körüli aföl nagy от fiistös (Во)

küszködik küszködik [-ök, -sz ~  -ö ~ -öl, 
-ött] tn ige bajlódik Má ha küszköttünk évvé 
a börnyuvá, lássuk valami hasznát (Kb) 

küszöb küszöb [-öt, -ök, -je] fn az ajtó
keret alsó része Ronygyot tett a küszöbre, hogy 
aki bemegy hírűje a lábát (Bú) [] Nem lípem át 
a küszöbit ’nem megyek a házába’ (T)

küzdelmes küzdelmes, küzdelmes [-en, 
-ebb] mn nehéz Igen küzdelmes jélete vóu 
(Kf)

kvártély kvártéj, kvártéj [-t, -ok, -ja] fn 
szálláshely Alik tuttunk ety jó u  kvártéj kerí
teni afijunknak Ungváron (Vs)

kvátélyos kvártéjos, kvártéjos [-t, -ok, 
-a] fh vkinél szálláson lakó személy A kvár
téjósok csak este szakot hazamenni (Bd) 

kvaterkázik kvaterkázik, kvatterkászik [-ok, 
-ö — ol, -ott] tn ige borozgatás közben tár
salog Gyerünk haza, máj kvatterkásztok 
méjg máskor is (Но)

külső kűsőü, kísőü (. mn kívül levő A 
küsöij huzatot lecseréjem a párnárú (A); 
11. fh a kerékpár v. az autó külső gumija 
Két új kűsőfi vettem késztű (S)

kvadrát kvadrát [-ot, ok, -ja] fh négyzet 
Ety kvadrát ot csinál dísznek a párnára (Asz) 

kvártély kvártéj, kvártéj [-t, -ok, -ja] fh 
szálláshely Alik tuttunk ety jó ц  kvártéj kerí
teni a fijunknak Ungváron (Vs)

kvasz kvász [-t, -ja] fn rozskenyérből er
jesztett üdítő ital Nyáron naty ciszternágbú 
árúják a kvászt (Mi)

kvártélyos kvártéjos, kvártéjos [-t. -ok. 
-a ~ -sa] fh vkinél szálláson lakó személy A 
kvártéj ások csak este szokot hazamenni (Bd) 

kvaterkázik kvaterkázik, kvatterkászik [-ok, 
-ö — ol, -ott] tn ige borozgatás közben tár
salog Gyerünk haza, máj kvatterkásztok 
méjg máskór is (Но)

kvitt kvitt mn ezzel vége, egyenlő Kvit
tek vagyunk, séjnki séjtkinek nem tartozik, 
mekszünt kosztunk a komaság (J)
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