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Bartos Tibor

EGYMçST MAGYARçZñ SZAVAK
°S FORDULATOK TçRA (II)
Hogyan forgassuk?
EgymÀst ¢rtelmezû szavak ¢s fordulatok tÀrÀt lehessen olvasni k´rbe-karikÀba is ä ilyeneket gondol a fogalomk´reiben forgolÂdÂ szÂtÀrszerkesztû. De hÀtha OlvasÂm esze
nem karikÀzik? InkÀbb bÂklÀszna, tallÂzna, mezger¢lne ott, ahol a mondÂkÀjÀval maga megfeneklett. AkÀr Ágy tesz, akÀr Ãgy, lehetû keveset kontÀrkodok a dolgÀba csillagokkal, nyilakkal, mutatÂujjakkal, sz´gletes zÀrÂjelben kerek zÀrÂjellel, bekarikÀzott
ikszekkel, lÀsd ¢s vesd ´ssze utalÀsokkal ä azzal a szÂtÀri KRESZ-szel, ami a felcsapÀsra
¢s beleb´k¢sre szÀnt t´bbhasÀbos szÂtÀrak forgatÀsÀtÂl engem is annyiszor eltÀntorÁtott. Nincs (tr¢f), mivel OlvasÂm ¢rti a tr¢fÀt (van humora), se (trÀg), mert szÂtÀrnak
ne legyen erk´lcse. Id¢zûjel sincsen, hiszen minden t¢tele id¢zet ¢vezredes szÂmühely¡nk k´z´s müveibûl.
Pont, kettûspont, vesszû ä felkiÀltÂjel, k¢rdûjel elegendû mindenf¢le Árott besz¢d
szuszogÀsÀt, lengû-sÃjtÂ indulatÀt kottÀzni. AztÀn szÂfaji rendben bekezd¢sek f¡rt´s´dnek a fogalomk´r hÁvÂszavÀn. A fogalomk´r´k ä L°T (1), NEML°T (2) ä MELEG
(249), HIDEG (250) ä KELL (279), NEM KELL (280) ä vagy egymÀsra vetik t¡k´rk¢p¡ket, vagy pÀros-pÀratlan rendben magyarÀzzÀk egymÀst Ágy: JçR-KEL (220), PIHEN (221), öT (222), NEH°Z (223), K¹NNYþ (224), SZçLLíT (225), NEDVES
(226), SZçRAZ (227), SZ°LJçRçS (228), VíZJçRçS (229), öSZIK (230), SZçLL
(231), TçNCOL (232), EMELKEDIK (233), ESIK (234). Akad olyan fogalomk´r is,
amelyikre n¢vnek inkÀbb a l¢gk´r illene, mert a f´ld m¢ly¢tûl a levegû¢g ritkultÀig tÀrsÁthatunk sejt¢st ¢rz¢ssel, ¢rz¢st eml¢kkel, akÀr tizenhat k´tetben, mint Marcel
Proust, de a legkev¢sb¢ fogalommal. Az íZES (252) ilyen.
Az elsû bekezd¢s, mint mindenikben, a vez¢rszÂ¢ ¢s szÂfajÀ¢. Elsû mondata foglalnÀ
nyelv¡nk, Ány¡nk, g¢gefedûnk tapasztalÀsÀt ´ssze. AztÀn zÃduljon, ami Ázl¢s dolga:
besz¢dmÂd, viselked¢s, szobor, festm¢ny, ¢p¡let megÁt¢l¢se. Nem is a szÀj¡reg¡nkben
d´nt¡nk felûl¡k. S m¢g az a vak retteg¢s szÂba is alig ker¡l, ami Ázl¢s¡nknek ¢pp az¢rt
r¢sze, mert se eml¢k¡nk, se tapasztalatunk felûle. Amikor pataki s¢tÀinkon öjszÀszy
KÀlmÀn professzor Ãr a neobarokk postÀnak tartÂ neobrutÀlis Makovecz-betonhajÂ
lÀttÀn ¢vekig meg¡tûdve rebegte el, hogy SÀrospatak jÂÁzü kisvÀros volt valamikor, az
mintha az Ázlel¢snek v¢ghatÀra volna. Csakhogy r´pke ´tszÀzvalahÀny ¢vvel elûtte a
N¢metÃjvÀri GlosszÀk n¢vtelen domonkosa Ázes tudomÀnyt jegyzett fel ä s nem Àm
szakÀcsmüv¢szetet, hanem tagoltat, ¢rtelmeset (artikulÀltat), vagyis Ázeltet, mint a kez¡nk vagy a bogarak potroha. °rtelmezû szÂtÀr szerkesztûj¢nek talÀn minden Áze-porcikÀja tiltakozik, hogy az Áz¡letet az Ázl¢s dolgai k´z¢ keverem. Hallgatok a szÂra, ¢s
Áziben Àtteszem az °RTELMES (259) fogalomk´r¢be. çmbÀr porszem az ¢sz szem¢t
zavarni az iz¢? ¢s a jÂÁzü besz¢d inkÀbb olyan, mint a szem¢lyvonaton ÃjsÀgpapÁrbÂl
kicsomagolt hazai, vagy jÂl tagolt? Ilyenkor lecsapom Occam beretvÀjÀt, ¢s bugylibicskÀval kanyarÁtok: ami k¢ts¢ges, az ott lesz mind a k¢t fogalomcsoportban! AzÀm, ha
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kettû el¢g lenne. Ez az Áz csak bolti lekvÀros¡vegen ¢s Tina Turner szÀjÀbÂl egy¢rtelmü. ZalÀban az Ázes lehelet: szÀjbüz. OrszÀgosan franccal, francnyavalyÀval, a DunÀntÃl rossebbel ä a radai rosseb birtokÀ¢rt Zala, Veszpr¢m ¢s SomogyorszÀg: RosseborszÀg verseng ä, a sz¢kelyek a sullyal, a csallÂk´ziek a s¡jjel etetik a nemszeretem embert, a palÂcok viszont az Ázzel Ázeltetik, ahogy mondjÀk. Az az Áz a szÀjpen¢sz, a fogÁnysorvadÀs. Itt vÀlik-e el a jÂ Áz a rossz Áztûl? Nem tudni. HÀt a hÀromÁzü Àtok, amit
gyerekkoromban is mÀr csak az Isten hÀta m´g´tt tettek rÀ a legelkeseredettebb ellens¢gre? Annak bizony az °RTELMES (259) fogalomk´r¢ben lesz a helye.
S a nÀthÀsnak hogy Ázlik a kapormÀrtÀs? ha garatÀn nem jut fel illata az Ázl¢s legfelsûbb bÁrÂsÀgÀra, orra szaglÂtÀj¢kÀra? mikor lejjebb szigorÃan csak sÂsat, savanyÃt,
keserüt, ¢deset ¢rezhet? Akkor a kapormÀrtÀst a bor zamatÀval egy¡tt a SZAGOS
(253) fogalomk´r¢be utaljuk? Egy polgÀri szÂra! A nyelv nemcsak szÂtÀrszerkesztûk
nyersanyaga, hanem magunkkal hordozott hûm¢rûnk ä s az Áz hûfoka milyen fontos! ä, tovÀbbÀ ¢rz¢keny tapintÂ müszer¡nk. Az ¢desvÁzi m¢szkûn¢l finomabb lenyomatÀt ûrzi a kapornak. °s s´t¢tben mit ¢r a bor, ha nem lÀtni, hogy tapad a pohÀr
falÀhoz? Lassan vagy gyorsan ereszkedik-e, ha egyszer-k¢tszer k´rbel´ty´lj¡k? Vagy
ha kis¡sti gugyim bugyogÀsÀt nem hallani a butykosbÂl? Mintha l¢gkalapÀcsos emberrel barkochbÀzn¢k.
M¢gsem a szem¡nk-f¡l¡nk müve a borivÀs. Nem is csak orrunk-szem¡nk-f¡l¡nk¢!
M¢g idû¢rz¢k¡nk is r¢szese az Ázlel¢snek, Ázl¢snek. ä A vend¢g pedig telemerte tÀny¢rjÀt
addig a helyig, ahol karimÀjÀba valami r¢gi vend¢glûs monogramja volt bele¢getve, sût a monogramot is bef´dte, mintha nem volna kÁvÀncsi ilyen haszontalansÀgokra, a kacsacombrÂl levagdalt hÃsdarabokat pedig visszahelyezte a tÀlba, mint valamely Wertheim-szekr¢nybe, ahol
majd kamatoznak. Mindent elv¢gzett, mielûtt a levest megkavargatta volna, mintha ringatnÀ,
mint gyermeket, amelyet elaltÀval meg akar enni. ä Ki jÀrt el Ágy? KrÃdy vagy MacDonald
vend¢ge? A t¡st¢ntkonyhÀk, gyors zabÀk (junk food) ¢lelmiszer-vegy¢szete nem bocsÀthatja f´l Ázeit Brillat-Savarin k¢m¢ny¢n, az orr jÀratain. Arra ideje nincsen. Neki
a k¡sz´b´n ä szÀjsz¢len, Ányen, a nyelv hegy¢tûl k´z¢ptÀjÀig ä kell mindent nyÃjtania,
amit nyÃjthat, s az Ázveszt¢s¢rt mÀs csÁrÀtlanÁtott (homogenizÀlt) ´r´m´kkel, egyenletes (l¢gkondicionÀlt) hûm¢rs¢klettel, harmatozÂ zen¢vel (muzak) fizet ki.
Vannak, akik pozdorjÀn is megtojnak. K´zv¢lem¢ny-kutatÀsi tapasztalat, hogy a
csÀbÁtÀs legvÀrtabb alkalma a gyertyaf¢nyes vacsora. çlmodozÂ h´lgyek a porcelÀnoknak, evûeszk´z´knek, falon lÂgÂ festm¢nyeknek r¢szletes leltÀrÀt is megadjÀk a pinc¢r
bajuszkÀjÀval ¢s tudÂs mosolyÀval egy¡tt. CsupÀn a vacsorÀt nem rendelik meg k¢pzelet¡ktûl. Vagyis az Ázlel¢s¡kn¢l minden t´bbet szÀmÁt. Az¢rt a korunk igazi f¢nyüz¢s¢nek szÀmÁtÂ csÀmcsogÀsrÂl ¢s persze szeml¢lûd¢srûl a SOKç (108) fogalomk´r¢ben talÀlni t´bbet, mint ahogy a Big Mac ¢s a sportautÂ barÀtai a HAMAR-ban (110)
talÀlnak haza, a gyertyaf¢nyes jelenetek hûse viszont a SZíNJçT°K-ban (248). A jÂ
Ázek s illatok bû tÀra a SºT-FýZ (251) ä a hozzÀvalÂkbÂl (kell¢k) szem¡nk lÀttÀra kelnek a tüzhelyen ä meg a HIDEG (250) is, ha inkÀbb ¡d¡l¢s¡nket keresn¢nk, mint
¢h¡nket csillapÁtanÀnk. Az erk´lcsileg minûsÁtett rossz Ázek legnagyobb r¢sz¢t a BOMLIK, ERJED (49) ´leli f´l ä de mindez csak p¢lda, ¢s ¢pp el¢g, ha a szÂtÀr szerkesztûje
tartja a fej¢ben.
OlvasÂmnak ott a k¡l´n k´tet szÂmutatÂ. A fogalomk´r´k, mint a rugÂ csigavonala,
koszorÃba fogjÀk a szÂtÀrat. Ha az ¢n k´r´m m¢gis mÀsfel¢ kanyarodik, mint OlvasÂm¢, Ázl¢s¡nk elÀgazÀsÀnak szavÀnÀl csapja f´l a mutatÂt, ¢s elûbb-utÂbb eltalÀl oda,
ahova szeretne. Mert a SñS ¢s a sÂ nemcsak az Ány¡nket izgatja, hiszen mehetn¢kje
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van annak, aki be van sÂzva, tehÀt KíVçN (282) egyebek k´zt, mint a sÂs v¢rü, kikapÂs
menyecske (HÂdmezûvÀsÀrhely), ¢s ott a helye a NEH°Z-ben (223), a M°LY-ben (192),
ahol bÀnyÀsszÀk, vagy ahonnan kiemelve fûzik. Az öT (222) fogalomk´r¢ben, hogy
merre hordtÀk vagy merre eresztett¢k folyÂvÁzi Ãtjain ¢vszÀzadokig ä s mivel a kincstÀr, kivÀltk¢pp a sÂkamara p¢nzzel egyenrangÃ fizetûeszk´ze is volt (sol, sallarium, salary), helye ott a CSER°L (148) fogalomk´r¢ben is, vagy ¢ppen a MEDDý-ben (163),
de nemcsak a kamarai sÂhivatal k´zmondÀsos ¡gyint¢z¢se eml¢k¢re, hanem mert r¢gen az elfoglalt vÀrost, mint KarthÀgÂt elpusztÁtottÀk, aztÀn hintett¢k be a hely¢t sÂval
ä nem mint manapsÀg: elûbb sÂzni, aztÀn csodÀlkozni a pusztulÀsÀn. Jut eszembe, szerepel a sÂ m¢g az ¹T °S T¹BB (103) k´z´tt is, mivelhogy nem a nyelvÃjÁtÀsi t´m´r
ikertestv¢re a t´m¢ny, hanem a sÂkamara szÂkincs¢ben tÁzezer faragott kûsÂt jelentett ä ez¢rt t´m¢ntelen a megolvashatatlan. Hogy a hüs¢g jelk¢pe is a lakodalomban
adott keny¢r ¢s sÂ, az m¢g nem tÀvoli a sÂzott hal idûtÀllÂsÀgÀtÂl, s elvisz a vÁzaknai
sÂstÂban lelt '48-as honv¢dhez vagy akÀr a naps¡t¢st sose lÀtott salzkammerguti Hallstatt ûskori kultÃrÀjÀhoz: MILYEN R°GI, R°GI (126). MÀs a szÂtÀrszerkesztû titkosnak
megmaradt szÂfejt¢si ´r´me, hogyan szÂrÂdik tovÀbb a sÂ: hÀnyfel¢ mondjÀk az orszÀgban a sÂtlan ¢telt sajtalannak mÀig, viszont csak r¢gi sÂvid¢ken sajdÁtja, sajnÁtja a
lÀbÀt az ember. SejdÁt, sejt mindenfel¢, de csakis a sz¢ki keserves a sajnos nÂta.
Az olvasÀs egyetlen b´kkenûje a zÀrÂjel. Olykor csalok egy cs´pp´t, amikor az egymÀst magyarÀzÂ szavak k´z¢ ¢rtelmez¢st lopok vele a szÂsorba ä kivÀlt, mikor egyik
vid¢k¡nk´n Ágy, a mÀsikon Ãgy ¢rtik, az íZES-ek k´zt p¢ldÀul azt, hogy csemege: a
vid¢k dûlt betüs neve mell¢ ilyenkor az egyalakÃ szÂ ¢rtelmi vÀltozata ker¡l.
Dûlt betüvel, zÀrÂjelben itt-ott n¢met ¢s angol szavakat-fordulatokat is beszÃrok.
Nem mintha a nyelvek nem f¢rn¢nek meg bennem. Ezzel a k¢t idegen nyelvvel ¢ltem
(hasznÀltam) munkÀs (aktÁv) ¢letemben, ¢s tudom, hogy legÃjabb szÂtÀrai sem ¢ppen
ÃjdonatÃjak. A l¢giÂszÀm megismert idegen (k¡lf´ldi, k¡lorszÀgi, k¡lhoni) besz¢d¢bûl
meg a tonnaszÀm olvasott n¢met ¢s angol lapokbÂl ¢rdemes a frissebb tanulsÀgot megûrizni. S valÂjÀban Ãjat is olyanoknak illene szerkeszteni¡k, akik a tolmÀcs¢let kettûs
szeml¢let¢ben, sodrÀban csiszoltÀk ´ssze az idegen szÂt a magyarral. ízekrûl szÂlva ä
vend¢glûi ¢tlapot hihetûen k¢ne kÁnÀlni az idegennek. Vend¢glûs ne szÀmÁtson a kÁnÀlat nyelv¢nek pofozÀsÀ¢rt megbocsÀtÂ (eln¢zû) mosolygÀsra az ¢hes vÀndortÂl. Hiszen az ¢let¢vel jÀtszik! Ismerûsen is, de ÁnycsiklandÂ ÃjsÀggal is kÁnÀlgassa. Voltak¢ppen nem fordÁtÀsra (magyarra: lefordÁtÀs ä angolra: f´lfordÁtÀs?) van sz¡ks¢g. A r¢gi
tolmÀcs tudja, hogy ha magyarrÂl idegenre fordÁtja a szÂt, vilÀgszeml¢letet ¢s viselked¢st vÀlt. NemhiÀba mondtÀk a r¢giek, hogy annyi ember, ahÀny nyelven szÂl. A k´zbeszÃrt idegen szavak-fordulatok tehÀt nem magyarÀznak, hanem tÀj¢koztatnak ¢ppÃgy, mint a magyar szÂ m´g´tt a (HegyhÀt), (Erdûvid¢k), (MatyÂf´ld).
Az ¢n zÀrÂjeleimen elsiklani is lehet, mert nem ez a fontos, a t´bbiben a szÂsorok
magva, veleje, lelke, java, csattanÂja ä csak egy nem: (l¢nyeg). Ker¡l zÀrÂjelbe henye
idegen szÂ is, nem vagyok a nyelv ûrzû-v¢dûje. Akinek a nyelvv¢dû k´nyve elsû sorÀbÂl
a nyelvhasznÀlat ki nem maradhat, azt sem szorÁtanÀm nyelve hasznÀlatÀra. Van nekem
Ázl¢sem. A szÂtÀrat, ha keresg¢lek benne, forgatom. Ezt nevezik az ilyen-olyan term¢khez mell¢kelt tanÀcsok (hasznÀlati utasÁtÀs) rendeltet¢sszerü hasznÀlatnak. MagyarÀn:
hogyan ¢lj¡nk a drÀga ¢s vesz¢lyes vackÀval. Ha viszont k´nyvszekr¢nyem kiesett lÀbÀt
pÂtlom szÂtÀrral, vagy f´lkapok rÀ, hogy hazafias szÂnoklatom hatÀsÀt n´veljem, akkor
hasznÀlom. Persze, ha annyira tetszik, hÀt tess¢k hasznÀlni a t¢nyek l¢nyeg¢t, de szabad
elvonulÀst nem biztosÁthatok az elsû kocsmÀbÂl, mivel ott m¢g tudjÀk, hogy az ember
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a maga feles¢g¢vel ¢l, a mÀs¢t hasznÀlja, s hogy az intellektuel legk´zelebbi szinonimÀja a nyavalyaszarÂ. A zÀrÂjelbe tett idegens¢gekkel ¢ppen csak negyven esztendû
fordÁtÂi ¢s tolmÀcsi tapasztalatÀra utalok: aki ilyenekkel ¢l, az idegenked¢st kelt, annak
nagy lesz az antipatÀja (Pest). °n jÂt akarok OlvasÂmnak, hogy egymÀs jÂ Ázeinek megint
´r¡lhess¡nk.
252. íZES
ízes, Ázletes, finom, fÁnom, f¢nom, finum, fincsi (Pest), fajin, fÀjin, fÀjintos, jÂÁzü, jÂ
falat, ¢tvÀgygerjesztû, nyÀlcsordÁtÂ, ingerlû, vonzÂ (gusztusos, guszta), szem-szÀjnak
ingere (Arany). SÂs, savanyÃ, ¢des, keserü. JÂÁzü, jaÂi¢zû, zamatos (aromatikus), ¢lvezetes, Âdon zamatÃ, vid¢ki, galuskÀs magyar besz¢d, elbesz¢l¢s. SÀrospatak jÂÁzü kisvÀros volt (öjszÀszy KÀlmÀn, 1970). KÁvÀnatos, tetszetûs, mutatÂs, piacos (SÀrk´z, Sz¢kelyf´ld), ¡gyesen, sz¢pen, jÂl tÀlalt, Ázl¢ses (eszt¢tikus), vÀlogatott, szemelt (disztingvÀlt). Erûs Áz: füszeres, ingerlû, izgatÂ, v¢rpezsdÁtû, metszû, csÁpûs, harapÂs, marÂ (torma, hagyma, hajma ä hagymÀs-ecetes l¢ben pÀcolt hering, oroszhal [ruszni] ä v´r´shagyma, a gonoszüzû fokhagyma ä mustÀr, mustÀrmag, a hÂlyaghÃzÂ mustÀrolaj,
mustÀrszesz ä ecet ereje: esszencia ä szesz¢: pÀrlata, lelke), savas, sÂs, karcos (kis¡sti,
t´rk´ly), pÀlinka, pÀjinka, gugyi, tÀrgyi (cigÀny) ä a lÂrÂl is lemarja a szûrt, kerÁt¢sszaggatÂ, rabvallatÂ, hÀromemberes (aki issza, azt ketten fogjÀk le), csÁpûs, ¢getû (a bors,
feketebors ä kicsi, kicsiny a bors, de erûs ä kellemetlenkedik: borsot t´r az orra alÀ ä
beolvastak neki, Szegeden: odaborsoltak a sz´mibe ä a paprika, Àrd¢, Àrgy¢l [Erd¢ly],
bogyiszlÂi ä hegyes, csÁpûs, cseresznyepaprika, pogÀny paprika, Szeged ä az ember v¢r¢t igen meghevÁti, CsapÂ: Magyar kert, 1775. ä Sokan azt tartjÀk igazÀn mesterszakÀcsnak, ki mindent rendkÁv¡l paprikÀz, s magyar embernek csak azt, ki szereti is, Sz¢chenyi
ä marÂ a gÃny, paprikÀs a kedve), avas, ¢rlelt, aggasztott (juhtÃrÂ, HajdÃsÀg) ä f¡st´lt:
hÃs, avaska (cigÀny), sonka, oldalas ä aratÀskor erûs mÀr a sonka (NyÁregyhÀza) ä kolbÀsz, hal, sajt ä kozmÀs, ¢gett: s¡lt paprika. Gyenge, hÁg, hÁgÁtott, Àztatott, vizes, tejes
(tej, tejhaszna, tejnemüek, tejÀzal¢k, Szigetk´z, RÀbak´z), zsenge, tejes kukorica, csemegekukorica, vajbab, cukorborsÂ, tejf´l´s, tÃrÂs, sajtos, enyhe, ¢des ä nemespaprika,
borsfü, borsikafü, csombor, b¢csi rozmaring, kerti m¢hfü (Satureia hortensis L. ä borspÂtlÂ ¢s ä satyr ä afrodiziÀkum: baktatÂ burjÀn), citromos feh¢r bors (r¢g:) fej¢rl¢ (sauce
blanche, sauce hollandaise), vajban s¡lt hal, tejbe-vajba f¡r´szt´tt kÀposzta, b´jti, b´jt´s,
v¢kony ¢tel, must, murci ä erûs, mint a s´recet, olÀhecet (korpaecet ä a gyenge leg¢ny,
Caspar Milquetoast), finomÁtott, ÁnycsiklandÂ (musd¢j, musgy¢ ä tüz´n megkapatott,
majd megt´rt fokhagyma korpaecetes l¢ben puliszkÀra, s¡ltre, Erd¢ly), ¢rdekes, k¡l´nleges, hamiskÀs, pajzÀn, sikamlÂs (pikÀns), (r¢g:) ¢lesl¢ (sauce piquante), pÀrolt, tisztÁtott (rafinÀlt). Mell¢kÁz (utÂÁz, stich ä a bor¢:) dugÂÁz, faÁz, hordÂÁz. Rossz Ázü, Àllott,
petyh¡dt (a vÁz, B¢k¢s), el¢rett, kotyos, szotyos, szottyos, tottyadt, rogyadt (a gy¡m´lcs,
Szigetk´z), fosos, fostos, hugyos, nyÀlkÀs, ¢vedt, Ávett (Heves), tikkadt (a hÃs, stichje van),
szottyadt, vÀnyadt (sz¢kely), nyÀlkÀs (a szalonna, vaj, faggyÃ, diÂ, mandula), avas, avasos (Kalotaszeg). Buggyant (a bor, befûtt, fûtt ¢tel), megsavanyodott, savanyÃ, ecetes,
bomlÂ, erjedû. Odakapta (a tüz), kozmÀs, odakozmÀlt, beleesett Szent Kozma (Kiskunf¢legyhÀza), oda¢gett, elsÂzott ä szerelmes a szakÀcsn¢! ä, megkeseredett (a v´r´sbor, az ember, a szÀja Áze), Ázetlen, kellemetlen, kellemetlenkedû, nemszeretem, ¢tvÀgyrontÂ, gyomorforgatÂ (gusztustalan, degusztÀlÂ), ehetetlen, ihatatlan, izgÀga, ¡nneprontÂ (a megjegyz¢s), undok, utÀlatos, ¢lvezhetetlen, k´pedelem ä elegem van a
szÀd sz¢lib¡l! ä, okÀd¢k.
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íz: az ajaknak, a nyelv ÁzlelûbimbÂinak, Ázlelûkelyheinek, az Ánynek, a lÀgy szÀjpadlÀsnak, a garatnak, a g¢gefedûnek, a g¢ge kannaporcogÂinak tetsz¢se vagy viszolygÀsa, tapasztalata, eml¢ke, kedve, kÁvÀnsÀga, ¢tvÀgya ¢telhez-italhoz, a mÀs esze jÀrÀsÀhoz, besz¢d¢hez, tennivalÂhoz ä szÀja Áze szerint ä, Ázint (sz¢kely) valÂ, nincs Ázem rÀ
(kedvem, a szabolcsi Besenyûd´n). Zamat (illat ¢s Áz: aroma) ä de jÂ illama van ennek a
bornak! (Sz¢kesfeh¢rvÀr) ä, zamak (PÀpa, DrÀvasz´g), Áze-zamata, szamata (Kemenesalja),
izmat, izmatja (Balatonmell¢k), iszamatja (Veszpr¢m, Somogy), sava-borsa, csattanÂja, java
(pikant¢riÀja), füszer, füszerszÀm (r¢g: trÀgya), gy¡m´lcs, bor zamata (buk¢ja), Âdon,
f¡st´s zamat (skÂt whisky, amerikai, kukorica: bourbon whiskey), szivar, besz¢d, elbesz¢l¢s
zamata. ízl¢s, Ázlel¢s, tetsz¢s, nemtetsz¢s, Át¢let.
ízt ad, megad (k´lcs´n´z), füszerez (r¢gi szakÀcsk´nyv: jÂl megtrÀgyÀzzad!), megadja
savÀt-borsÀt ¢tel¢nek, besz¢d¢nek, megfüszerezi ä kotty bel¢, szilval¢, t¢ged borsollak
bel¢! (asztalnÀl kotyogÂ gyereknek) ä egy gyüszü barackpÀlinkÀval, egy csipet szerecsendiÂval megbolondÁtja, jÂl fûz, tudja, mitûl d´glik a l¢gy, megetet, meg¢tet (megbabonÀz, magÀhoz lÀncol, PalÂcf´ld, SzatmÀr).
ízlel (r¢g: Ázel), ÁzelÁt, Ázelint, kÂstol, Ázlelget, kÂstolgat, megÁzlel, megkÂstol, prÂbÀlgat, belenyal, belekÂstol, ´sszefut a nyÀl a szÀjÀban, megindul a sava. ízlik, eltalÀltÀk,
eltanÀltÀk, jÂlesik neki, mint v¢n ebnek a vaj alja, csÃszik ä megy bel¢, mint LadÀnyba
a m¢nkü ä, csettint, cuppog, csemcseg, csÀmcsog, cs´mcs´g, kortyant, kortyint, h´rpint, kortyol, poharaz, pityizÀl, kvaterkÀzik, meghÃzza, h´rb´l, sz´rp´l, sz´rb´l, sz¡rcs´l, ´bl´get (a borkÂstolÂ), kanalaz, mÀrtogat (tunkol), rÀg, rÀgcsÀl, rÀgicsÀl, ropogtatja, szopogatja, majszol, majszog, forgatja, csombolygatja (SzilÀgysÀg, Erd¢ly) a szÀjÀban, eddeg¢l, eszeget, eszi, falatozik, falja, t´ltekezik, habzsol, zabÀlja, k¢t kapura zabÀl, t´mi a fej¢t, a majmot (vagÀny), b´f´g, b¡f´g, b´kken, b´kked, b´kk´d, b´kkedez
(Sz¢kelyf´ld), dics¢ri, magasztalja, lelkendezik ä f´ls¢ges! ezt nevezem! ez mÀr d´fi! ez
k´ll nek¡nk, nem a munka! v¢rr¢ vÀlik, mint barÀtban a lencse! ä m¢g k¢r, ¢lvezi ä
lelket ¢r benne, mint csizmadiÀban a bontÂf¢sü ä megszereti, rÀkap (rÀj´n az Áz¢re) ä
tatÀrüz¢sre Ázeledv¢n (SzalÀrdi Siralmas KrÂnikÀja, 1662), de k¢nyes vagy, miÂta a jÂ
¢l¢st megÁzelÁtetted! (BarkÂsÀg), megÁzlett a roma fasza? (cigÀnyleg¢nnyel, raklÂval ´szszeÀllt magyar asszonyt, gÀdzsit csÃfolÂ cigÀnyasszonyok) ä rabja lesz (dependens),
nem tud meglenni n¢lk¡le. JÂÁzüen, jÂ ¢tvÀggyal megvacsorÀzott, elvermelte, bevÀgta,
bepofÀzta, Ázlett, mind a tÁz ujjÀt megnyalta utÀna, k¢tfel¢ Àll a f¡le, le´blÁti ä a hal
Ãszni akar! ä, eg¢szs¢gesen, m¢lyen alszik, ¢desen, mint a tej, a nyÀla is elcsorran (EldorÀdÂ, meseorszÀg, aranyhon, a h¡ly¢k paradicsoma, Schlaraffenland: Brueghel), az
igazak ÀlmÀt alussza, jÂÁzüen, jÂÁzüt aludt. Nem Ázlik, nincs Ány¢re, Áz¢re (a szabolcsi Besenyûd´n), kedv¢re, nem fülik hozzÀ a foga, sokallja, drÀgÀllja ä igen borsos az
Àra ä, eltolja a tÀny¢rt, nem veszi be a b´gye, a gyenge gyomra, tiltakozik az Ázl¢se,
utÀlja, undorodik, a hÀta borsÂzik, ki¡t¢st kap tûle (allergiÀs rÀ), ´klendezik, ´krend,
´krendez (yech! yak!), cikÀkol (Tata), kifordul a gÀlÀja (Pest). KÂstolja meg! Isten ments!
InkÀbb kihÀnyom a belemet! (ha a magyart szokatlan, idegen Ázzel kÁnÀljÀk).
ízelÁtû, kÂstolÂ, egy csipet, egy csepp, cs´pp, egy szem, egy falat, csipetnyi, cs´ppnyi, k¢shegynyi, hangyÀnyi.
SÂs vÁz, tengervÁz, sÂ-l¢, sÂvÁz (sÂval, nÀtrium-kloriddal telÁtett, sÂnyer¢sre, kifûz¢sre
alkalmas ä a belûle kivÀlt sÂ: g¢ra), sÂs forrÀs, kÃt, f¡rdû. SÂs, savanykÀs, sÂskasav,
sÂskÀposzta, sÂdar (sÂs l¢ben pÀcolt disznÂhÃs), sÂs uborka, sÂzott hal, ajÂka (ringli),
s´rkorcsolya, pogÀcsa, tepertûs, t´p´rtyüs, sajtos, pogÀcsasajt (kvargli), s´rkifli ä k´-
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m¢nyes-sÂs, k´m¢nymagos-, sÂs perec, pÀlcika, ropi, rÃd, sÂs (fokhagymÀs, p´rk´lt)
mogyorÂ, sÂs mandula, palizab (pesti bÀrokban).
SÂz (jÂszÀgot, vadat sÂval tart ä a k¢rûzûk ¢tvÀgyÀt javÁtja ä de jÂ volt a m¢telyrûl,
mert az sÂ hÁjÀn meg¡lt a legeltetett Àllatok, m¢g a makkoltatott disznÂ mÀjÀban is).
SÂs vÁzben pÀrol, puhÁt, csÁrÀtlanÁt, f¢lig fûz, forrÀz, abÀrol, abÀl. MegsÂz, sÂval megszÂr, meghint, füszerez, elsÂzza a levest, els¡ti a hitvÀny, a csemp¢szett, lopott port¢kÀjÀt, tÃlad rajta.
SÂ, kûsÂ, sÂhasÀb, sÂkocka, sÂbÀlvÀny (Szeged), ipari sÂ, trÀgyasÂ, marhasÂ, konyhasÂ, asztali sÂ, jÂdozott sÂ. SÂûrlû (k¢zimalom): s´llû, s´rm¢ny, sÂsurlÂ (Sz¢kelyf´ld),
rezsnice, rezsnyice, rozsnyica (SzilÀgysÀg, D¢s), sÂt´rû, s´jt´r¡ (ýrs¢g). SÂszÂrÂ, sÂtartÂ
(m¢lyed¢s a kulcscsont ¢s a nyak k´z´tt), sÂst¡l´k (sz¡rkemarha szarvÀbÂl, hortobÀgyi
pÀsztorok a szürujjban hordtÀk). SÂfûz¢s, pÀrlÀs (SÂvÀron: a sÀrosi Salzburgban). SÂ¢r,
t´mzs, telep, sÂakna, tÀrÂ, sÂbÀnyÀsz, sÂvÀgÂ, sÂÀsÀs, sÂbÀnyÀszat, sÂj´ved¢k, kamarahaszna (regÀl¢), sÂÃt, a marosi sÂÃt, sÂereszt¢s, sÂhajÂs, csell¢r (celerista, salary), kerepes, sÂmonopÂlium (egyedÀrusÀg), sÂkamara, sÂhÀz, sÂhivatal, dugasÂ, kupasÂ
(csemp¢szett, kontrabont).
Ti vagytok az ¢let sava, s mi lesz, ha a sÂ elÁzetlen¡l? (MÀt¢ ev. 5:13.) Az Ãj ¢let, a
szerencs¢s kezdet ¢s a maradandÂsÀg jelk¢pek¢nt keny¢rrel lakodalmi ajÀnd¢k. Tesznek az Ãjsz¡l´tt f¡rdûviz¢be, tÀpaiak az ¢p¡lû hÀzuk fundamentumÀba. A csalÀdi asztalon feld´nt´tt sÂ hÀzi perpatvart jelez. Nem sok sÂt esznek meg egy¡tt (nem lesz
maradandÂ a hÀzassÀguk), nem nyalnak el hat küsÂt (Szeged). Nem eszik meg nÀlam
egy kûsÂt (kitelûben a csel¢d becs¡lete). Megyen a felleg MÀramarosba sÂt nyalni (keletnek tartÂ felhûrûl a SzamoshÀton). SÂnyalÂ (dülûn¢v KispalÀdon). V¢n kecske is megnyalja a sÂt. KatonÀnak jÂl van dolga, SÂra, fÀra nincsen gondja (dal). NÀlunk is sÂval
sÂznak (ismerj¡k). Be van sÂzva, mehetn¢kje van, nyughatatlan. Sok szakÀcs elsÂzza
a levest (a camel is horse planned by a committee).
SavanyÃ, savanyÂ, sanyarÃ, sanyarÂ, sovÀny (Gyimes), sebes (CsÁk) vÁz, ÀsvÀnyvÁz, csevice, borvÁz (Sz¢kelyf´ld), savas (k¢mhatÀsÃ) esû, savanyÃ f´ld, kovÀszos, kovÀszolt (tejf´llel, savÂval, vert, vajavetett tejjel savanyÁtott), erjesztett, erjedû, ecetes, ecetes borsÃ,
savanykÀs, savankÀs, fanyar, fanyarkÀs, ¢retlen, z´ld, csÁpûs, karcos, fojtÂ, fujtÂ.
Savak, szervetlen, szerves savak, csersav, v´r´sbor, kadarka, cserzûl¢, pÀc. Ecet, ecetÀgy, kÀposztal¢ ä r¢g: kÀposztal¢ben fûtt csÁk, csÁkos kÀposzta ä kovÀszos uborka leve,
savÂ, sajttej, bÀlmosnak valÂ (Erd¢ly), csÂr¢ (savÂbÂl habart leves), bÀlmos (Kalotaszeg,
Aranyossz¢k, KÀrpÀtalja ä krassai, krassovÀn bolgÀrok), cibere (borcibere: sürÁtm¢ny mustbÂl, borbÂl, savanyÃ levesek fûz¢s¢hez, TiszÀntÃl ä f¢lig fûtt, hÁg szilvalekvÀr, VÀc, Nagykûr´s ä korpÀbÂl erjesztett ital, Moldva), cibereleves (aszalt vagy savanyÁtott szilvÀbÂl
fûz´tt, b´jti ä Ciberevajda ä leves, borcibere [hordÂban tÀrolt t´rt szûlû, leveshez, Bihar], keszûce [szilvafûzet, CsallÂk´z] ä gy¡m´lcsleves, HÂdmezûvÀsÀrhely ä birsalma-cibere, F¡z¢rradvÀny ä meggyfûzel¢k, Mezûber¢ny), savanyÃ leves ä a csÀngÂk savanyÃ gy¡m´lccsel, ÀfonyÀval, k´k¢nnyel, szilvÀval, r¢tesalmÀval ¢s aszalvÀnyokkal savanyÁtottÀk
ä korhelyleves (kÀposztal¢vel), savanyÃ tojÀs, t¡dûleves (pejsli), csÁk (hal) esp¢kes l¢vel
(LÂnya), csorba (Erd¢ly), zsufa (disznÂ-, bÀrÀnyhÃsbÂl fûz´tt tÀrkonyos savanyÃ leves,
Torda-Aranyos, Sz¢kelyf´ld ä b´jt´s leves forralt aludttejbûl, laskÀval, Kassa), savanyÃ
kÀposzta, sz¢kelykÀposzta. KovÀszos, savanyÃ uborka, citrom, citroml¢, limonÀd¢,
fanyarkÀs, szÀraz (sec) bor, almabor, csiger (cider), karcos Ãjbor, vinkÂ, lûre, csipke
(hecsedli, hecsempecs) lekvÀr. çfonyabor, Àfonyalikûr. Fanyar, szÀraz humor. A kapor-
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nya (kapri, kÀpribogyÂ, bimbÂ) volt minden ¢teknek jÂ Ázt adÂ szerszÀma (Apor P¢ter). Z´ld, ¢retlen, seggcsupor¢jtÂ gy¡m´lcs, r¢tesalma. SavanyÃ a szûlû (AiszÂposz,
Aesopus). SanyarÃsÀg, Áns¢g. Sava, gyomorsava van. SavanyÃ, SanyarÂ Vendel.
UborkÀt, kÀposztÀt (kÀposztacsinÀlÂ asszonyok, Vecs¢s, HajdÃhadhÀz) savanyÁt, halat,
heringet, s¡lt hÃst pÀcol (marinÀl). Otthon (pÀrtÀban) maradt cibereszürni (Erd¢ly).
Fanyalog, hÃzÂdozik, kedvetlen, kÀposztal¢ folyik az ereiben, savÂszemü, savanyÃ
pofÀt vÀg ä mint aki citromba harapott, belevÀsik a foga ä, k¢nyeskedik, utÂv¢gre rÀfanyalodik, mint tÂt a hugyos k´rt¢re.
°des, mint a nektÀr, l¢pes, csorgatott, cseppentett m¢z, szÁnm¢z, ajak, csÂk, szerelem,
Àlom, a mÀrc (a m¢hser, m¢hs´r: vizezett m¢zbûl, szerecsendiÂval, komlÂval, korianderrel fûz´tt, erjesztett, nevelt), a cukor ä ¢ldes, ides, ¢d´s, jÀdes, j¢ldes (Moldva), ¢rett,
sÀrga, m¢zes, kedves, aranyos, bÀjos, szeretû, szeretett, szerelmes. Az ûkegyelmek ¢des
elej¢k (ûs¡k, D¢sfalva, 1685). °desapÀm, kedvesapÀm, sz¡lûapÀm, ¢desanyÀm, sz¡lûanyÀm, ¢des sz¡l¢m, ¢des. °des az otthon (Babits). °des hazÀnk, sz¡lûf´ld¡nk, ¢des
anyanyelv¡nk. Az û apja az eny¢mmel ¢desegy (v¢r szerinti, ¢destestv¢rek). °des gyermekem, magzatom, lelkem, v¢rem, feles¢gem ä jere, ¢des szajhÀm (MarosvÀsÀrhely,
1640) ä szolgÀm, szÂgÀm, szerelmem, szentem, kincsem, galambom, tubicÀm, rÂzsÀm,
bogaram, pity¢m, °des N¢n¢m (Mikes), ¢desem, kedvesem, drÀgÀm, ¢desegykomÀm!
°desmindnyÀjan (szeretteink k´re), ¢desmindnyÀjunk¢ (luk-sÂgorok k´z´s nûje).
°desk¢m, kedvesk¢m! A drÀgalÀtos fiacskÀd! °des-kedves krumplileves! Jaj, de ¢desz!
ä Lebegtek, tipegtek, selypegtek (ShakespeareäArany). °desk¢s, neg¢des, ¢melyÁtû, szirupos, m¢zesmÀzos, cukornyÀlas (Szeged), ¢rzelgûs (giccses), gennyes (vagÀny ä schleimig). °des mindegy, egykutya, annak mÀr lûttek! °deskev¢s, nem el¢g az ¡dv´ss¢ghez.
M¢z, vadm¢z, nÀdm¢z, dongÂm¢z (a darÀzs nÀdtetûs hÀzak nÀdszÀlaiba gyüjt´tt,
viasszal belepecs¢telt m¢ze, a r¢gi gyermekvilÀg csemeg¢je), szÁnm¢z, virÀgm¢z, tallÂvirÀgm¢z, hÀrsm¢z, akÀcm¢z, ÀgÀcm¢z. A boldogsÀg, eg¢szs¢g, szerencse eledele: a
karÀcsonyi vacsora Szeged vid¢k¢n m¢zbe mÀrtott fokhagymÀval kezdûd´tt; sokfel¢
m¢zet kÂstoltattak az Ãj pÀrral a lakodalomban, hogy ¢let¡k ¢des legyen, CsanÀdapÀcÀn a term¢kenys¢g rem¢ny¢ben f´ltÀlalt k´leskÀsÀt ¢desÁtett¢k m¢zzel. M¢zeskalÀcs
(gingerbread), m¢zesbÀb, pÂlyÀs-bÀb, m¢zeskalÀcs szÁv, huszÀr-, betyÀr-, m¢zescsÂk (puszedli), vÀsÀrfia (szerelmesek ajÀnd¢ka ä M°ZESKALçCSOS, BçBSºTý). °des ä m¢zescukros-mazsolÀs-fahajas ä s¡tem¢ny, kalÀcs, ¡nnepi kalÀcs, fonott ä fonatos vajas ¢s
tikmonyas kalÀcs (Fraxinus GÀspÀr orvos, 1554) ä gudÃz, gudÃckalÀcs (Szeged vid¢k¢nek
briÂsa, BÀlint SÀndor). R¢tes ä almÀs-meggyes-mÀkos-diÂs t´ltel¢kkel omlÂs t¢sztÀk
(linzerek): b¢les ä diÂs-mogyorÂs-lekvÀros ä diÂs-mÀkos patkÂ, pozsonyi kifli, bejgli ä
guba, m¢zes guba (b´jti) ä h¢t t¢l, h¢t nyÀr: majd m´gtudjÀtok, mire kilenc nagyp¢nteki gubÀt m´g´szt´k! (Szeged). °des fü, r¢t ä Az ¢des mezû kÃtjÀnÀl (Magyargyerûmonostor, 1759) ä ¢desgy´k¢r, m¢zgy´k¢r (Glycyrrhiza glabra L.: gyermekcsemege a Tisza
meg a K´r´s´k tÀjÀn). NyÁrvÁz, virics, must, sz´rp. Bor, tokaji aszÃ, portÂi, muskotÀlyos. °des mÀrtÀs: igen sz¢p harcsÀt fûz´tt ¢des l¢vel (MarosvÀsÀrhely, 1633). AszÃbor, tokaji aszÃ, ¢desszamorodni, kontyalÀvalÂ, likûr. Cukor, szûlûcukor, gy¡m´lcscukor, r¢pacukor, por-, kocka-, kristÀly, sÀrgacukor, sÀrignÀdm¢z (sz¢kely), sÀrgafeh¢r, feh¢rsÀrga cukor, kandis (kandÁrozott) ä SÀrga cukrot ropogtat, Engem odacsalogat (dal) ä, barnacukor (f¢lig finomÁtott), melasz, bocskorszÁj, cipûfüzû, medvecukor, medveszar-cukor, medvegigina, gigina (TÀp¢: k´h´g¢srûl valÂ), krumplicukor,
szûlûcukor, m¢zcukor, selyemcukor, savanyÃcukor, cukorka (dropsz), ezer¢des (szûlûfajta ¢s szacharin), ¢dess¢g, csemege (sajtolÀshoz t´rt szûlû, Tolna, kisajtolt szûlû, Ba-
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latonkenese, Dunaszentgy´rgy), cs´m´ge (szüretlen must, Baja, cefre, Solt), t´r´km¢z, alv¢t (halva, Szeged), keleti csemege ä Odalenn vÀr m¢ziz¡ s´rbet (Arany) ä serbet, szultÀnkeny¢r, ¢des s¡tem¢ny, torta. Gy¡m´lcs: csemeg¢s, csemeg¢skert (gy¡m´lcs´s,
HajdÃsÀg), ¢des k´kin (k´k¢ny, 1604), az ¢des k´rtv¢lfÀnÀl (muskotÀlyk´rtefa, 1729),
az °des Vackor (vadk´rte) nevezetü helyben (1746), 13 termû almafa, melyek k´z¡l
7 ¢des, a t´bbi savanyÂ (1829). Dinnye, sÀrgadinnye, sÀrga belü, cserh¢jÃ, ananÀsz-,
cukordinnye, kÂty (TiszÀntÃl), t¢li, t¢lÀllÂ, hÂdinnye, g´r´gdinnye, g´rgûdinnye (°rmell¢k). LekvÀr, Áz, mustm¢z, pekmez, petymeg (Mus) ä k¢pzeld csak, ¢desem / multkor
meggyszÂsz volt, ¢desen (KosztolÀnyi).
°des (nem savanyÁtott) kÀposzta, ¢des tej, tÃrÂ (nem savanyÃ, nem sÂs), ¢desvÁz
(nem sÂs), folyÂvÁz, ¢lûvÁz. °desre (sÂtlan ¢telre) fogtÀk (a beteget Tet¢tlenen). Kukorica,
¢des mÀl¢ (dal): s¡t¢se elûtti este tejjel-vÁzzel leforrÀzzÀk a lisztj¢t, ¢s s¡tûben elsimÁtjÀk.
MÀl¢-¢deske s¡t¢sekor SzatmÀrban szerelmespÀrra gondoltak, ¢s ezt mondogattÀk: ä
MÀl¢, mÀl¢, ¢des l¢gy, mint az iz¢m, olyan l¢gy! ä Kapusi IstvÀn azt mondotta volt,
hogy az vÀroson nincsen ¢desebb hÃsÃ asszony Szûcs MiklÂsn¢nÀl. Ha csak ´tven vagy
hatvan p¢nze vagyon is, mindjÀrt odaadja neki Kapusi IstvÀn (MarosvÀsÀrhely, 1643).
Kûmüves Ambrusn¢ vallja, szÂ jÀrÀsÀba mondta ¢des pecsü AndrÀsnak Viczey AndrÀst
(a nûk bÀlvÀnyÀnak, KolozsvÀr, 1584). Soha nem gyakott û ¢desebb picsÀt annÀl, mint
a Varga MenyhÀrt neje (MarosvÀsÀrhely, 1631). Az ¢des, gy´ngy ¢let. Cukor az ¢let,
csak nyalni kell tudni (Pest). ä Sz¢p Àlmokat, rÂzsÀs csÂkokat! LÀttam, hogy Meggyesi
BoldizsÀrn¢ az leginnyel csÂkoltÀk egymÀst, ¢s az legin ezt mondotta: Oh, ¢des sz¢p
ajakam, vaj ha elszakaszthatnÀlak! (KolozsvÀr, 1592). Oh, m¢zi ¢dess¢ggel folyÂ, ¢deslû
sz¢p ajakak Istenfia gyakorlatos csÂkolgatÀsÀval megistenes¡ltek! (a Nagyszombati KÂdex MÀria-dics¢rete). A csÂk, te nagy isten, a csÂk, Jobb, mint az ´sszes f´ldi jÂk... CsokolÀd¢, bonbon, bibor Vanilia, malagabor, ForrÂ jamaikai rum, Tokaji, absinth, opium. Nincs muskotÀly, must ¢s eper, Mely ¢des csÂkkal ¢rne fel, Nincs Mozart-dallam,
anyai szÂ Mely hozzÀ volna foghatÂ... Nincs ananÀsz, nincs kakaÂ, Hogy volna hasonlata jÂ. PiskÂta, torta, naspolya, AlvÂ b´lcsûs´k mosolya, Nincs mazsola, se datolya.
F¡ge, narancs, soha, soha. °desebb, mint a mÀlna, sût Mint minden ¢mely¡lt befûtt
¢s ¢desebb a bosszÃnÀl, S a sÂhajnÀl, a hosszÃnÀl (Sz¢p Ernû). Ki szÁvtam zengû vallomÀsi m¢z¢t (ShakespeareäArany). °des kettesben, ¢des semmis¢gek.
Szopogat, nyalogat, csipeget ä mint a kiselefÀnt (vagÀny) ä csemeg¢z (nassol), ropogtat. NyalÀnk, ¢desszÀjÃ.
°desedik, ¢rik a gy¡m´lcs. ¹ssze¢desedtek, egymÀsba szerettek, turb¢kolnak. Valaha tÀn û is hozzÀm ¢desedik (Arany). Hogy Szent P¢ter k´vet¢s¢re ¢desedj¢k kedv¡nk (p¢ldÀjÀt megszÁvlelj¡k, PÀzmÀny), hogy az ifjusÀg a tanulÀshoz ¢desedj¢k (Nagyszeben, 1717).
°desÁt, kellemess¢ tesz, meg¢desÁti, megaranyozza ´reg napjaimat, m¢zben, szirupban Àztat (a megs¡lt baklavÀt), cukroz, cukorral meghint. Csalogat, ¢desget ä Csalogatja csemeg¢vel Muci paripÀjÀt (Arany) ä kecsegtet, csÀbÁt, elszopja a barÀtnûje f¢rj¢t.
°desdeden, gyermekien, angyalian, Àrtatlanul, szerelmesen ä Egy¡tt ´ttek-ittak
nagy ¢desdeden (Gy´rgy deÀk az asszonnyal MarosvÀsÀrhelyt, 1632) ä egymÀsba felejtkezve.
Keserü, mint az epe, ¡r´m, keserû (Nyitra, Hont), k´serû (Kûszeg-Hegyalja, Nagykanizsa,
Szenna), k´serü (ýrs¢g), k´sserü (osztrÀk ýrs¢g), kesere (CsongrÀd). Keserny¢s s´r, barna,
vilÀgos ä JÂ ital a PolgÀri ser, Csak egy kicsit keser þ (Pest) ä kesernyûs (B¢k¢s), keser¢s
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(Tisza mente), ep¢s, csÁpûs, inger¡lt. BÀnt az ¢des, keserü is (Arany), m¢g az ¢des szar
is keserü neki! Fakadozik az ep¢je (bosszankodik, VÀc ). Keserves egy ember! (kelletlen,
akinek a k´nnyü munka is neh¢z, OrmÀnsÀg).
Keser¢des ä ñh, m¢zzel elegy keserüs¢g (Csokonai) ä sÁrva vigadÂ, f¢lkeserves (sz¢kely
szerelmes dal) ä ¡r´m vegy¡lt az ´r´m¢be ä ¡rm´s, irmes bor, keserü, vagyis rÀc ¡rm´s (vermut, D¢va, 1820) ä f¢lfenekü hordÂt 3/4-¢ig megraknak ¢p, ¢rett szûlûf¡rt´kkel, k´z¢j¡k feh¢r¡rm´t (Artemisia absynthium ä virÀgÀnak keserü olaja az EurÂpaszerte tiltott, vÁzzel hÁgÁtva szÁnt jÀtszÂ abszint alapanyaga), n¢hol narancs-, citromh¢jat, kÀlmosgy´keret, mÀsutt tormÀt, mustÀrt, szegfüborsot tesznek, f´lt´ltik Âborral,
¢s 4-5 h¢tig ¢rlelik ä gyomorkeserü, angolkeserü (Unicum, J¤germeister, Altvater: szeszben oldott keserü szerek, gyÂgyszerek [amara] ä angyalfü, angyalgy´k¢r, orvosi angelika; tÀrnics, ´rd´gm¢ze [Gentiana lutea] gy´kere; ezerjÂfü, epefü, f´ldepe [Centaurium minus]; benedekfü, Àldott cs¡k¡llû, bÀrcs [nicus benedictus]; ebv¢szmag, varjÃszem,
a sztrichninfa, hÀnytatÂfa [strychos nux vomica] magva, keserümandula-olaj [ûszibarack
gûz´lt magvÀbÂl] ä az agy izgatÀsa r¢v¢n nyÀlfolyÀst, gyomor- ¢s b¢lnedvtermel¢st indÁtanak, ¢hs¢get keltenek), keserü csokolÀd¢, fûzûcsokolÀd¢ (tunkmassza, CUKRçSZ).
A ponty keserücsontja, keserüfoga a fej¢ben, gerincoszlopa, gerinccsontja, gerince,
girince v¢g¢n ä belez¢skor kiszedendû, mert ep¢j¢hez hasonlÂan megkeserÁti a halat.
Keserütej, tarhÂ (joghurt, Sz¢kelyf´ld), keserü tÃrÂ (füszerezett, ¢rlelt: aggasztott juhvagy teh¢ntÃrÂ, Murak´z, PalÂcf´ld, MatyÂf´ld). KeserüsÂ, glaubersÂ, csodasÂ (nÀtrium-szulfÀt), keserüvÁz (magn¢zium-szulfÀtos ÀsvÀnyvÁz), Hunyadi-, Ferenc JÂzsef-,
engesztû-, hashajtÂ-, fosatÂvÁz. Keserü orvossÀg, kinin, pirula, pilula (sokkterÀpia,
Roùkur), pohÀr, igazsÀg (ha tetszik, ha nem, mi tür¢s-tagadÀs: lenyeli a b¢kÀt). Hopp,
k¢nytelen, nem ´r´mest, keserü muszÀjbÂl: keserves k´teless¢g. Keserves, veszûds¢ges, verejt¢kes, ÁnszakasztÂ munka. Keserüs¢g, v¢gsû elkesered¢s, rem¢nytelens¢g ä
Keservben annyi hü kebel szakadt meg a hon¢rt (K´lcsey) ä keserg¢s, keserves sÁrÀs ä
dü-dü-hegedü, macska farka keserü! (sÁrÂ gyerek csÃfolÀsa) ä bÀnkÂdÀs, bÃ, bÀnat, keserves k´vetkezm¢nyek. °d´sanyÀm ¢d´s teje, Keserü a mÀs kenyere! Keserü is, keserves is, N¢ha-n¢ha siralmas is (dal). Keserves ¢nek, keserves, katonakeserves, kesergû, bujdosÂ¢nek, rab¢nek, siratÂ. Keservesek (a gyÀszolÂk), keserves hÀz, a gyÀszosok
hÀza (Erd¢ly), keserves, gyÀszos feh¢rn¢pek, siratÂasszonyok, Keserves Anya, FÀjdalmas Szüz. Keserü magyarsÀg (Ady). Keserü, kajla, konya bajusz.
Elkeseredik, nekibÃsul, kesereg ä VÁgy e veled, ¢n drÀga kincs´m, Ne hadd ett A
kesergû (vigasztalan) ¢d´sanyÀdat (leÀnyÀt siratÂ ormÀnsÀgi anya) ä keserü k´nnyeket
hullat ä lûn keserü k´nnyhullatÀs (Arany) ä szÀnja-bÀnja, k´ny´r´g ä keservesk´d´tt,
hogy ha nem bÀnti, ad nekije k¢tszÀz forintot (ormÀnsÀgi mese) ä keservesen megbÀnja
ä Az kurva anyja csecsibûl szopott tej is keserû m¢reggel forr a torkÀra (Balassi) ä megkeser¡li. Keseredett l¢lekkel hazamen¢k (BalÀzsfalva, 1615). Megkeseredett, meghasonlott ember.
Keservesen, bajosan, ajjal-bajjal, kÁnnal-bajjal, siralmasan, nagy nehezen, alig, keserves kÁnok k´z´tt.
Keservesen kÁnzatul, vasszegekkel veret¡l (ñmagyar MÀria-siralom). ElkeserÁtû, k¢ts¢gbeejtû. Elkeseredett, ÀdÀz k¡zdelem. Te is csak keserüs¢gemre vagy! MegkeserÁti
az apja ¢let¢t. Hova az anyÀd keservibe tetted? Minden ember ûtet keser¡li vala (miatta bÀnkÂdik, IstvÀnffy JÀnos). A vak csillag, ez a nyomoru f´ld, Hadd forogjon keserü
lev¢ben (V´r´smarty).
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Bor Áze, zamata (buk¢): szÀraz, fanyar, ¢les vagy ¢desk¢s; kem¢ny vagy lÀgy; k´nnyü,
levegûÁzü, ¡res, v¢kony, nyÃzott, nyÃjtott, hosszÃ; nagy, neh¢z, zsÁros, olajos, g´mb´lyü, testes, k´v¢r, gazdag, bÀrsonyos, ÂÁzü; tiszta, harmonikus, gerinces, gall¢ros, t¡zes,
k¢sz; nyers, z´ldÁzü, savas, karcos; t´r´tt, pirkadt, poros, t¡kr´s, opÀlos, keserny¢s,
eg¢rÁzü, seprûÁzü, f´ldÁzü, fÀtyolos, fÀradt, fûttÁzü, faÁzü, avas, rÂkaÁzü (t´bbnyire a
vadontermû, direkttermû ä nova, noha, voltak¢ppen: No¢, r¢gen: feriszûlû, bakÂszûlû
ä borokat jellemzik vele). Mihelyen (amint) az Ãj bor annyira forrott, hogy egy kis
csÁpûss¢ge volt, mindjÀrt Ãj bort ittanak, dicsekedv¢n, mely finom s ¢des csÁpûs (karcos); az Â bort kocsis, lovÀsz itta; m¢g az asztali szolga is neheztelte, ha Â bort adtanak
innya (Apor P¢ter). Hozattunk vala bort (¢s) megkÂstolvÀn m¢hser (m¢z-s´r, mÀrc) Áz¢t
¢rzûnk (KolozsvÀr, 1590). °rz¢m, hogy nem tiszta Ázen valÂ bor (hamis, MarosvÀsÀrhely,
1639). NyÀri piros alma, bo-bo-bo-bo-borÁzü (dal). öj szÁnbor, tiszta, ¢des kedvü (Ázü),
szamatlan (zamata nincs, Csekelaka, AlsÂ-Feh¢r, 1844).
A Gundel a tÁz ujjÀt megnyalnÀ (utÀna)! Nem kell kÁnÀlgatni! Kapca a bel¢be ä kÀr
bel¢ a jÂ Áz, Ázletes ¢tel, nem ¢rt¢keli: kutyagyomornak pacal a foltja. ízl¢sek ¢s pofonok
k¡l´nb´zûk. Kinek a pap, kinek a papn¢. Feh¢r cipÂ, lÃdhÃs, sokf¢le a gusztus (your
shit is our bread-and-butter ä szippantÂvÀllalkozÀs jelmondatÀbÂl lett amerikai szÀllÂige).
A nyavalya se egyforma. A füszer felveri az ¢leterûket (F¡st MilÀn). A marossz¢ki MiriszlÂn nem füszert: büzeket k¢r a gazdasszony az ¡nnepi kalÀcshoz a szatÂcsnÀl.

253. SZAGOS
Szagos, jÂ szagÃ, sz¢p a szaga (PalÂcf´ld, G´csej, DrÀvasz´g), illatos, jÂ illatÃ, kellemes,
finom. K´nnyü, enyhe: erdû-mezû illata mÀjusi esû utÀn, virÀgillat, kapor, gûz´lgû
kÀv¢, tea, bor illata, zamata (buk¢), a r¢gi almÀriumon, szekr¢ny tetej¢n illatozÂ birsalma, ÁnycsiklandÂ a keny¢rs¡t¢s, friss keny¢r, pecsenyes¡t¢s illata. Friss, frissÁtû, hüs,
¡de, ¡dÁtû, tavaszi, erdei, hegyi, ¢les (ÂzondÃs), tengeri, sÂs levegû, szesz, arcszesz,
arcvÁz (aftershave), k´lnivÁz illata, fenyû-, borÂka- (borovicska, Felvid¢k, fenyûvÁz, Sz¢kelyf´ld), z´ldalma-, szeder-, mÀlna-, citrom-, menta-, mentol-, kÀmforillatÃ (az ´r´kz´ld kÀmforfa ÀthatÂan keserü illatÃ, molyirtÂ gyantÀja ä izgatÂ-csillapÁtÂszerk¢nt ¢lvezeti m¢regk¢nt ¢ltek vele, a n¢p a mÃlt szÀzadban kolerÀrÂl [ellen] hitte jÂnak ä a
barnasz¢n k´zt lelt kÀmforgyanta, euoszmit, el¢getve kellemes illatÃ, f´ldi gyanta ä kÀmforj¢g, icy-hot: majd melegÁtû, majd hütû, vietnami balzsam ä kÀmforral itatott viasz,
mandulaolaj, cetvelû ä reumakr¢m, jegesmedve, Pest). °des, ¢desk¢s: muskotÀlyos ä
muskotÀlyszûlû, mocskotaszûlû (G´csej), muskotÀlyk´rte (Kecskem¢t), muskotÀlyszilva,
muskotÀrszilva (CsanÀd) ä Ànizsos (az Ànizs ¢des-zamatos, illÂolajos magva, likûr´kpÀlinkÀk ä Àkovita: aqua vitae ä tiszta, mint az Àkovita, Sz¢kelyf´ld, a Krisztus szeme,
Somogy ä keny¢r, s¡tem¢nyek füszere, sokakban a gyermekkori k´ptetû-, sz¢lhajtÂ-,
fingatÂszer ¢melyÁtû eml¢k¢t ¢breszti). AkÀcvirÀg ä Tele van a vÀros akÀcfavirÀggal,
AkÀcfavirÀgnak ¢des illatÀval (Szabolcska). Tele van a t´k´m akÀcfavirÀggal (vagÀny). ä
Gy´ngyvirÀg-, rÂzsaolaj-, rÂzsavÁz-, fah¢j-, vanÁlia-, szerecsendiÂ-, levendula- (molyriasztÂ), szegfüszeg-, szegfüolaj- (szÃnyogriasztÂ) illat. BÂdÁtÂ, mÀmorÁtÂ, boldogÁtÂ a hÀrs,
szÀdokfa, olajfüz, hamisolajfa, magyarolajfa, ez¡stfa, orgona, liliom illata. Tompa, nyomasztÂ, sÃlyos, neh¢z, f¡lledt, pÀllott, izzadsÀgszagÃ, erûltetett. Poshadt, possadt, peshedt (VÀc) , pessedt (BarkÂsÀg) a pangÂ vÁz, posvÀny, az Àzott sz¢nakazal, az erdei f´ld,
a korhadÀs, rothadÀs, oszlÀs, bomlÀs (dekompozÁciÂ), trÀgya, z´ldtrÀgya, n´v¢nyi trÀ-
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gya (komposzt:) murugy, murugya (Ipoly mente), telev¢ny, a r¢gi vÁzÀllÀsok aljas f´ldj¢nek, kotujÀnak szaga. SzÃrÂs, orrfacsarÂ, k´nnyfakasztÂ ä szalmiÀkszesz, rep¡lûsÂ,
ammÂniÀk, hÃgy, istÀllÂ, aceton, oszlÀs, oszlÂ tetem (hulla) szaga, klÂr-, formalinszag.
Erûs, torma-, hagyma-, hazai-, fokhagymaszag, k´z´ns¢ges-, szeg¢nyszag ä (a szag demarkÀciÂs vonala:) a tokaj-hegyaljai csodarabbik haszid n¢pe a szem¢lyvonaton SzerencsäSÀtoraljaÃjhely vonalÀn gojok k´zt fokhagymÀt rÀgcsÀlt elûrelÀtÂan: hogy szÂra se nyithassa a szÀjÀt ä a sz¢kelyek sem igen teszik be a lÀbukat a fokhagyma szagÀt
ÀrasztÂ olÀh bodegÀkba ä k´lnivÁz, szagosvÁz, parf¡m-, parfûm-, pacsuli-, sz¢dÁtû, csÀbÁtÂ, kÀbÁtÂ, ¢ter, etil¢ter, k¢n¢ter (Rausch). çllott (hirtelens¡t¢sbe fÀradt olaj), Àporodott, dohos, poshadt, rekedt, rekkenû, r´kkenû, megrekedt (gûz, pÀr ä Zala, pÀra,
f¡st), fullasztÂ, fojtÂ ä Szemet rÀg, s fojtja a t¡dût, TÀn dohÀnyuk paprikÀban fûtt (Petûfi) ä orrfacsarÂ, mellbevÀgÂ, ÀthatÂ (penetrÀns) ä kÀv¢p´rk´l¢s ä kozmÀs, undorÁtÂ,
ocsmÀny, gyomorfordÁtÂ, fertelmes, f´rtelmes, d´gletes. Aki szüzv¢rt szomjaz d´gletes
torkÀn (Arany). Rossz szagÃ, b¡d´s ä mint az Àzott koldus, a d´g, a merv¢nyes (mirigyhalÀl, d´gv¢sz, ñzd), mervÁlyes (Besenyûtelek) d´g, a g´r¢ny, a beleskofa (Szeged), a
banka (b¡d´s-, bÃbos banka, ganajmadÀr, Upupa epops), az eg¢rhÃgy, az Át¢let, a veszt¢s, a p´ceg´d´r, a gan¢jl¢kÃt, hugyosg´d´r (trÀgyal¢nek az istÀllÂnÀl), a gan¢, gany¢,
gan¢j, ganajdomb, trÀgyadomb, egy rakÀs szar, az Àrny¢ksz¢k, a latrina, retyik, retyÂ,
klotyÂ (vagÀny ä outhouse, shithouse, the john) ä bides, bid´s, b¡d´ses, gyanÃs (fishy) ä Ne
piszkÀld a szart, mert b¡d´s lesz (k¢nyes ¡gy, ne feszegess¡k, firtassuk), Valami büzlik
DÀniÀban (Shakespeare), büz¢n keresd, megtalÀlod! ä büz´s ä Az protestÀnsoknak pedig seggem büz´s terh¢t k¡ld´m (zÀrja level¢t PÀzmÀny P¢ter) ä üz´s (sz¢kely), büzlû,
büzh´dt, bÃszos (SÀrk´z), rohadt, rothadt. Büz, doh, b¡d´s, k¢nes ä büzü: a hÀromsz¢ki AlsÂtorja sz¢ndioxidos-k¢nhidrog¢nes B¡d´sbarlangja ä vizü: a szolnok-dobokai
B¡d´spatak, a szatmÀri VÀmfalu B¡d´ssÀr f¡rdûje, FingÂ: borvÁzforrÀs az erdûvid¢ki
Olasztelek hatÀrÀban, k¢nkû, b¡d´skû, k¢nvirÀg, b¡d´skûvirÀg, zÀptojÀs, mocsÀrgÀz
(metÀn). B¡d´ss¢g. OszlÂ, bomlÂ ä n¢ma cs´nd ¢s hullaszag (Pest) ä rohadÂ, rothadÂ
ä d´gkÃt, sint¢r, gyepmester: b¡d´skirÀly (KolozsvÀr, 1730), bûrgyÀr, vegyi¡zem büze,
f¡stk´d (szmog), f¡stbomba, gÀzok, k´nnygÀz, harci hÀzok (b¢kegÀzok?), mustÀrgÀz
(idegb¢nÁtÂ), gÀztÀmadÀs ä megrontott, megm¢telyezett, velej¢ig rothadt (korrupt) ä
a romlÀs, rothadÀs ¢des büze, Rohadt papszÁvek feket¢n Büzl´ttek minden szeglet¢n
(BurnsäArany).
Test illata, szaga, lehelet-, haj-, bûr-, izzadsÀgszag ä sereg FajankÂ, kik pÀllott, fÀradt, megÃnt çgyban f¢lÀlom s ¢brenl¢t k´z´tt fogamzanak (ShakespeareäV´r´smarty)
ä hÂnaljszag ä faggyÃmirigyek: elvÀlasztÀs, kivÀlasztÀs, vÀlad¢k ä lÀbszag ä szarusodÀs,
f¡lled¢s: lÀbsajt, pÀlpusztai sajt, lÀbpusztai (Pest), negyvenhatos lÀbszaga van (vagÀny).
Szellent¢s, fing. B´lcs Salamon mondta vala: Hangos fingnak nincsen szaga. Ellenben
a hang n¢lk¡li! Annak szaga rendkÁv¡li. HÃgy ä hugyos petÀk! hugyos pacalos! (Gyula), hugyos gangalos! (bevizelû, Àgyba vizelû gyerek, Nagyszalonta), HÃgyos pÀra, ¡lj
fel a gangÀra, Majd elvisznek R¢d¢re K´dm´nt k´sz´r¡lni! (a csÃfolÂja) ä vizelet, pes,
p´s, hÃgyÀs (sz¢kely). Bakszag, bakbüz, fitymafaggyÃ, tÃrÂfolyÀs, feh¢rfolyÀs ä a b¡d´s
picsÀba! ä, oroszlÀnszag, pendelybüz ä megorrontotta mÀr a pendelyszagot, pendelybüzt (a nûre vÀgyÂ kamasz) ä haviv¢rz¢s, havibaj (menstruÀciÂ), paradicsomfûz¢s szaga ä a kanca huggyik (sÀrlik, sÀrhatik, sÀrhatn¢k, Moldva), leg¢ny a leÀnyt hugyoztatja
(teszi neki a sz¢pet, udvarol ä nûv¢ teszi ä HÂdmezûvÀsÀrhely) ä sz¢klet, b¢lsÀr, ¡r¡l¢k
ä vigyÀzz, bakterba hÀgsz! (Baja), tied a baktertojÀs! (az okoskodÂ¢) ä kaka, kaki, szar,
szarcsimbÂk, paksi mogyorÂ (klinker), fos ä szaros! fostos! utÀlom, mint az idegen szart!
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(vagÀny). Szag, pÀra, konyhaszag ä Langyos a korcsmai pÀra (TurcsÀnyi Elek) ä szÀjbüz
ä rÀk´ny´k´lhetsz a lehelet¢re (pÀlinka-, fokhagymabüz´s, Fahne) ä mÀsnapossÀg.
Levegûzik, szellûzik, l¢legzik, ÀtjÀrja a levegû, sz¢l, keresztsz¢l (huzat), szelel (a k¢m¢ny, a pipa) ä ´r¡lj, hogy lyuk van a seggeden ¢s szelel! (m¢g nincs okod panaszra)
ä ¡d¡l, meg¢led. Ha sz¢l nem fÃjna, megposhadnÀnk (SzamoshÀt). Illatozik, illan, elillan ä cigÀnybesz¢d: pipaf¡st! kÀmfort jÀtszik ä gûz´l´g, pÀrolog, pÀrÀllik, elpÀrolog,
sz´kik, elsz´kik, (elmegy az illata), eleny¢szik, illatÀrban Ãszik, meg¡l. Izzad, verejt¢kezik, f¡lled, pÀllik, szaglik, büzlik, büz´l´g, büz´l, büzt ereszt (r¢g: büzÁt), Àraszt. Szellent, fingik, hazagondolt (Einen fahren lassen), elfakadt az ep¢je (Baja), megrepedt a
szÁvhÂlyagja, b¢kÀra ¡lt, eleresztette a pap tyÃkjÀt (Szabolcs, SzatmÀr, Ugocsa), purcant,
purcint, posszant (aprÂt), poszogat (aprÂkat), s¡llent (HÀromsz¢k), rohad a bele, rojtosra fingja a lakÀst (vagÀny). Bevizel, bepisil, pipil, pisÀl, pesel, p´s´l, p´ssent egyet,
behugyozik, hugyik, hugyoz (brunzol), hudoz (SzlavÂnia), hudzsozik (osztrÀk ýrs¢g),
kifacsarja a r¢pÀt (öjpest). Szarik, sz¢kel, dolgÀt, nagydolgÀt, f¢lrevalÂ dolgÀt int¢zi,
kakil, kakÀl, csunyÁt, odacsunyÁt, becsunyÁt, beszarik, piszkol, rondÁt, tisztul (SzikszÂ),
gazol, begazol, gany¢zik, ganajlik, tojik, kukherdÀl (f¢lreesû helyen, guggolva, PalÂcf´ld, HajdÃsÀg, Balatonmell¢k), kiveti a drÀgÀt a pucorbul (Kiskunhalas), fosik, rÀj´tt, rajta a szapora, hasmen¢s, hasmars, hamarkati (Sz¢kelykeresztÃr), befosik. B¡d´s´dik,
rÀnk b¡d´s´dik, megromlik, bomlik, erjed, rothad, büzlik, ¢g, f¡st´l, f¡st´l´g, ontja
a f¡st´t, ontja a f¡stj¢t, meg¡li a f¡st, f¡stk´d.
F¡lleszt, pÀrol, pÀrologtat, gûz´l, fûz, forral, f¡st´l, f¡stre tesz, f´lf¡st´l, kif¡st´l,
kiüz, p´rk´l, rÀnt, s¡t.
Szagol ä illatta maga e bort? illassa! (Moldva) ä szagolgat, büz´lget (sz¢kely), szaglÀszik, szaglÀl, szaglÀlÂdik, szimatol, szamatol (Vas, Zala), szimotÀl (HÀromsz¢k), vizslat,
gyanakszik, rosszat sejt ä dagadÂ cimpÀval a vihart büzli (Arany) ä b¡szkel (Bodrogk´z),
b¡sz¢k´l (szarvasmarha az orrÀval b´kd´sve szagol, Erdûvid¢k), megcsapja az orrÀt,
büzl¢li (PalÂcf´ld), bizgeti, ker¡lgeti, beleszagol, szimatot fog (vesz, kap), szelet fog
(vizsla a vad, vad az ember szagÀt, VADçSZOK ), megszimmantja, megszimatolja, megsejti, gyanÁtja, ¢rzi, meg¢rzi a szagÀt, kiszaglÀszta, kif¡rk¢szte, kiszimatolta. SzÁv, szÁ,
szÁl, szÁp (CsÁk) egyet, nagyot szippant, szippogat (Sz¢kelyf´ld), tubÀkol, egy szipat tobÀk
(PalÂcf´ld). SzÁvja, szÁjja az orrÀt, szimmog (CsÁk), szipog, szepeg, szipeg (PalÂcf´ld), z´p´g (Balatonmell¢k), szippog (sz¢kely), szipÀkol, dohog, hÃzza, hÃzogatja az orrÀt, fanyalog, elfintorodik, fintorog, fitymÀl. Sz´rcs´g, horkan, horkant, h´rkent, h´rk´l
(Sz¢kelyf´ld, Moldva), horkol, harÀkol, krÀkog, h´rd¡l, h´r´g, t¡sszent, tr¡sszent,
t¡ssz´g (a JÀszsÀgban: szepeg), pr¡sszent, pr¡szk´l, fÃjja az orrÀt, trombitÀl, k´h¢csel,
k´h´g, k´pk´d. Sipol a mejjem, mint a tÂt orgona.
SzaglÀs, orr, szimat, szimota (HÀromsz¢k), jÂ orr, jÂ szimat. NÀtha, hurut, takony,
turha, k´nny, szortyogÂs, szortyos (HÀromsz¢k), eldugult orr, gÀzÀlarc, büzfogÂ, büzelzÀrÂ, f¡stfogÂ, f¡stem¢sztû.
Illatszerek, illÂ (¢terikus) olajok ä jÀzmin, rÂzsa, ibolya, mimÂza, rezeda, tubarÂzsa,
akÀc, ÀkÀc, orgona, orgovÀny (Baranya) virÀgjÀbÂl ä levendula, muskÀtli, ablakvirÀg
(Moldva), m¢nta, a d¢lszaki pacsulicserje level¢bûl ä nûszirom, liliom gy´ker¢bûl ä
gy¡m´lcs´k h¢jÀbÂl ä citromolaj, portugÀl olaj (¢des narancs), fÀk t´rzs¢bûl ä szantÀlfa, c¢drus ä Àllatok mirigyeinek vÀlad¢kÀbÂl ä p¢zsma (hÁm p¢zsmaÀllat, mÂsusz mirigyeinek vÀlad¢kÀbÂl), cibet (a cibetmacskÀ¢bÂl), Àmbra (a fogas cet¢bûl kivont, majd
szesszel, olcsÂbb anyagokkal szaporÁtott) illÂolaj. Francia parfûm, parf¡m (parfums: il-
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latos gyantÀk ä a BibliÀban: t´mj¢n, mirha, alo¢, fah¢j) ¢s mesters¢ges (vegyi Ãton elûÀllÁtott) kenûcs´k, balzsamok (trÂpusi fÀk gyantÀs nedve), gyÂgyÁr, vigasz ä Nincs rÀ
balzsam GileÀdban, JeremiÀs prÂf¢ta, 8.22 ä dagegen ist kein Kraut gewachsen) ä hajkenûcs,
hajbalzsam, pomÀd¢, diÂolaj, borb¢lysz¢ps¢g, mosdÂvÁz, kamilla, orvosi sz¢kfü, sz¢kvirÀg, szentivÀnpipit¢r, almab¡z¡ (Moldva), teafü (Matricaria chamomilla), szagosvÁz ä
szagosmise, nagymise, illatos keszkenû, csipk¢s zsebkendû, Illatos lev¢lk¢k (TersÀnszky
JÂzsi Jenû), k´lnivÁz, otkolony (Eau de Cologne), fingÂrium (a hÃsv¢th¢tfûi locsolkodÀs
pacsulija ä a szilvÂrium kaptÀjÀra ä Krasznaja Moszkva MakÂn), szagos szappan, b¡z¡szappan (Moldva), habf¡rdû, szagtalanÁtÂ (szagelnyelû a v¢c¢ben, dezodor a testszag elnyomÀsÀra), szobaparfûm, illatosÁtÂ, autÂillatosÁtÂ. PÀrologtatÀs, illatosÁtÂ (aroma-)lÀmpaterÀpia. A virÀgos bort Bornemisza Anna Àrpakeny¢rrel büztelenÁtette. A hÃs, mÀjak
szagtalanÁtÂja a majorÀnna, a grillcsirke (barbecue) p´rk´lûdû hÀjÀt fah¢jjal szagtalanÁtjÀk (cut the grease, fat) az amerikaiak. (CsapdÀzÂ, vadcsapdÀt ÀllÁtÂ VADçSZOK vadszimatcsalÂ szerei ä az emberszag elnyomÂi:) libazsÁr, sÂtlan vaj mirhÀval, kÀmforral
(a rÂkafogÀshoz), hÂdzsÁr, csucsorh¢j (vadmacska), Àmbra, p¢zsma, bel¢ndekolaj (meny¢t). Illatszerbolt (drog¢ria), illatszer¢sz, olejkÀr (vÀndor illatszer- ¢s gyÂgyszerÀrus
a tÃrÂci BlatnicÀrÂl). A szagok, illatok, az illatos füszerek l¢gk´rt varÀzsolnak: °rezv¢n
a sÀfrÀny illatjÀt, mind igaz hÁvei mÀr NagysÀgodnak (fejedelmi, f´ls¢ges illat, Sepsiszentgy´rgy, 1662).
F¡st: szÀllÂ, kÁgyÂzÂ, kanyargÂ f¡stbodor, f¡stkarika, bodor, gomolygÂ f¡stfelhû, sürü
f¡stgomoly, felleg, f¡stoszlop, f¡sttenger, f¡stk´d, ipar, ipartelep f¡stje. Mester uram
megbeteges¡lt az nagy f¡st mia (KolozsvÀr, 1609). A fa f¡stje k´nnyü, csÁpi a szemet.
A sz¢n¢ lomha, ¢s barna kÀtrÀnygûze (k¢n + nitrog¢n) lecsapÂdik. (SzokÀsformÀlÂ
f¡st´k:) Akit a mozdony f¡stje megcsapott (Moldova Gy´rgy), benzingûz, kipufogÂgÀz.
K¢m¢nyseprû: F¡stfaragÂ (Petûfi ÁrÂi Àlneve), F¡sti fecsk¢k (MÂricz Zsigmond).
F¡st´lûszerek: illatos gyantÀk ä t´mj¢n (t´mj¢nfa, Boswellia Roxb. megkem¢nyedett
tejleve, m¢zgÀja, gyantÀja), mirha, borostyÀnkû ä illÂ (aromÀs, ¢terikus) olajok ä szantÀl-, szegfü-, levendulaolaj ä borszeszes-ecetes oldata: a f¡st´lûecet lÀmpab¢l telÁt¢s¢re,
sal¢tromsavval itatott fasz¢nporral ´sszegyÃrtan: f¡st´lûgyertya, rÂzsalev¢l-, ibolyagy´k¢r-dara telÁt¢se ÃtjÀn: f¡st´lûpor. F¡st´l¢s (egyhÀzi t´mj¢n f¡st´l¢se, t´mj¢nez¢s), magasztalÀs ä a k´z´s imÀban egyes¡l¢s jelk¢pes szertartÀsa a katolikus istentisztelet sorÀn: egyhÀzi t´mj¢nnel (mirha ¢s t´mj¢n kever¢ke) megf¡st´lik az oltÀriszents¢get, ¡nnepi mis¢n az oltÀrt, a papot, az evang¢liumot, sz¢kes- vagy tÀrsaskÀptalani
mis¢ken a kanonokokat; f¡st´lû (fumÀrum, incenzÀrium) ed¢ny, cs¢sze, ÀllvÀnyon
nyugvÂ, lÀncon f¡ggû ¢s lÂbÀlt, r¢zbûl ´ntv¢ny, nemesf¢mbûl ´tv´smü ä f¡st´l¢s, megf¡st´l¢s, f¡stf¡rdû: bÂdÁtÀs ä ha fÀj affogad, bolondÁtÂ maggal (bolondÁtÂ bel¢ndek,
csÀbÁtÂfü, Hyoscycamus niger) k´ll m´gf¡st´lni (HÂdmezûvÀsÀrhely) ä kuruzslÀs, betegs¢güz¢s t´mj¢n, borÂkabogyÂ, szurok, jÂd ¢get¢s¢vel ä kif¡st´l¢s: m¢hcsalÀd¢ ä helyis¢gek fertûtlenÁt¢se (fumigÀciÂ, fumigÀlÀs) sÂsavval le´nt´tt klÂrm¢sz, r¢zforgÀcs ¢s
sal¢tromsav egyesÁt¢s¢nek gûz¢vel, k¢nvirÀg ¢get¢s¢vel. Montam bozorkÀnnak es,
hogy a f¡st em¢szten¢ meg! (KolozsvÀr, 1584). F¡st´lt hÃs ä a maga fokhagymÀs, borsos lev¢ben, sÂban, sal¢tromban pÀcolt fa, für¢szpor, faszesz, faecet, szalma, trÀgya,
ganaj, gan¢j f¡stj¢n, r¢gi, k¢m¢nytelen hÀzak szikrafogÂiban, f¡stfogÂiban, f¡stfogÂ
cser¢nyeiben, padlÀsÀn, f¡st´lû bÂd¢kban, kamrÀkban f¡st´lûd´tt, tartÂsÁtott (konzervÀlt) ä sonka, nyelv, kolbÀsz, kalbÀsz, szalonna, disznÂsÀg, hurka, g´mb´c, disz-
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nÂsajt, disznÂfûsajt, Àzal¢k (SzilÀgysÀg, Erd¢ly), hal, tûkehal, hering, pisztrÀng, tÃrÂ,
sajt. Amely ´k´rnyelvek jutnak (vÀsÀri) vÀmban, azokat f¡stre hÀnyassa ¢s a vÀr sz¡ks¢g¢re tartsa (Vajdahunyad, 1679). Egy h¢tig ellÂgn¢k ¢rte (kÁvÀnatos nû¢rt) a f¡st´n!
DohÀny: illatosÁtott, pÀcolt, b¡d´s. Leveles, met¢lt, vÀgott, finoman, szÀlasra vÀgott,
bÁrÂ hÀtÀn vÀgott (kockÀra vagy csak nagyoltan).
Megt´mi a pipÀjÀt, rÀt´lt, rÀgyÃjt, rÀpipÀl ä pipÀra ac¢llal, kovÀval (pÀsztork¢szs¢gk¢nt dÁszes tüzszerszÀm volt), tüzhelybûl vett parÀzzsal, gyufÀval, gyÃjtÂval, masinÀval; cigarettÀra gyertyÀrÂl, egymÀs¢rÂl: ä Kaphatn¢k egy kis t¡zet? ä kÁnÀlÀsa pinc¢r- ¢s f¢rfiudvariassÀg. F¡st´t vet (mielûtt lÀngra gyÃlna: f¡st´t vetett az ¡gy, hÁre
futott), lobbot vet, ellobbant, kÀrba veszett, meghiÃsult, f¡stt¢ vÀlt (f¡stbe ment, Petûfi),
kojtol (a kotu ä a termûf´ld alatt f¡lledû lÀp, Ecsedi-lÀp ä a gyeng¢n szelelû pipa), f¡st´l
(kÀlyha, a k¢m¢ny, a dohÀnyos ember ä mint a gyÀrk¢m¢ny: a nagy dohÀnyos), f¡st´l´g (b´st´r´g: duzzog), szÁvja a pipÀjÀt, pipÀzik (az ember), pipÀl (a k¢m¢ny, a Badacsony), p´f¢kel, szivarozik, dohÀnyzik, dohÀnyoz, cigarettÀzik, eregeti a f¡st´t, f¡stkarikÀkat fÃj, szippant a cigarettÀbÂl, szÁvja, leszÁvja a f¡stj¢t, mellre szÁvja, t¡dûz (vagÀny), f¡st´t okÀd (az ipartelep).
DohÀnyzÀs, ¢lvezeti m¢reg ä ¹r´mre van sz¡ks¢gem, olyanra, melyet bÀrmikor
magam elûid¢zhetek, amelynek hatÀsak¢nt minden egy¢b vÀgyam megnyugszik, egy
pillanatra Àlomba mer¡l (F¡st MilÀn) ä szenved¢ly (kÀros szenved¢ly ä hasznos szenved¢ly?), a nikotin rabja (dependens). DohÀnyf¡st (blauer Dunst), pipaf¡st, szivarf¡st, cigarettaf¡st.
A dohÀny, dohÀn, duhÀn, dovÀny palÀntÀit, rÀszÀit trÀgyÀval füt´tt melegÀgyban
hajtatjÀk, nevelik, ÀprilisämÀjus fordulÂjÀn ki¡ltetik, hÀrom-n¢gyszer kapÀljÀk, bimbÂit, bugÀit lecsÁpik: bugÀzzÀk, tetejezik, oldalhajtÀsait, kacsait leszedik, lemetszik a
szÀrÀrÂl, a kÂrÂrÂl: kacsozzÀk, sz¡retelik: t´rik, a dohÀnyleveleket ä legalsÂk az aljlevelek, f´l´tt¡k az anyalevelek, legf´l¡l a csÃcslevelek, hegylevelek ä hervasztjÀk, f¡llesztik (fermentÀljÀk), fû er¡k´n Àt zsinÂrra füzik: a pÂr¢kat (f¡z¢reit, Alf´ld) pajtÀban
szÀrÁtjÀk, majd csomÂzzÀk, simÁtjÀk, vÀlogatjÀk, osztÀlyozzÀk fajtÀjuk, fogÀsuk, ¢ps¢g¡k, szÁn¡k, nyÃjthatÂsÀguk, erezet¡k szerint: hegye-dohÀny (csÃcslev¢l), lelke-dohÀny, aljadohÀny, kapadohÀny ä ´sszek´tik, beszolgÀltatjÀk ä dohÀnyj´ved¢k 1851-tûl
(JÂkai: AZ öJ F¹LDESöR), alja, szÀraz t´rmel¢ke a cs´rmû, cs´rmûdohÀny, finÀnclÀb,
finÀncfasza (durva dohÀnyokba belemet¢lt fû ¢r). SzüzdohÀny (finÀnc, p¢nz¡gyûr, dohÀnycsûsz nem lÀtta), gyugdohÀny (palÂc), magyardohÀny (S´v¢nyhÀza), nem trafikdohÀny. DohÀnykert¢szek, gÀnyÂk (CsanÀd, B¢k¢s, Arad megy¢ben ¢s a Temesk´zben ä Justh
Zsigmond: GçNYñ JULCSA), kukÀsok (szabolcsi g´r´g katolikusok). BagÂ ä hajÂsn¢pek¢:
p´rk´lt, m¢zzel-rummal itatott, tÀblÀba sajtolt pipadohÀny, t´rtek belûle, rÀgtÀk ä bagÂzÀs, bagÂrÀgÀs, bagÂl¢, lÀncos k´p¢s, k´pûcs¢sze. A magyar bagÂ, bagoj (CsanÀd,
B¢k¢s, CsÁk) nem volt k¡l´nb a szurkos pipamocsoknÀl, de rÀgtak olykor szivarcsutkÀt
is ä Elvesztegette bagÂ¢r: szar¢r-hugy¢r ä Nem ¢r egy pofa bagÂt: egy fityinget ä TÀncolsz te m¢g bagÂ¢rt: adod alÀbb is! ä Ott ¢ltek vele, ahol tilos volt a tüz: sz¢rün, bÀnyÀban, hajÂn, bagÂztak a lovas katonÀk ä lovas kurucokrÂl hÁrlett, hogy a labancnÀl
t´bbet pusztÁtott belûl¡k a hosszÃ pipaszÀr, amit a lÂrÂl bukva lenyeltek. ä Nem annyi
az, hogy gyere, bagÂ, beteszlek, aztÀn k´pk´dj¡nk: nem gyerekjÀt¢k! DohÀny, l¢, l¢nyeg (vagÀny). TubÀk, burnÂt ä orron szippantott finom dohÀnypor, t¡sszentûpor ä
derceburnÂt (szemes, fekete) ä burnÂtos szelence (´tv´smüvü, tüzzomÀncos). Pipa:
feje ¢s nyaka cser¢pbûl ä a v´r´s agyagbÂl k¢sz¡lt hÁres debreceni pipÀkat szalmatüz-
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ben gûz´lt¢k, a selmecieket lÀngÀllÂ agyagbÂl sajtoltÀk; finom iszapolt agyagbÂl formÀlt vagy sajtolt, t´r´k pipÀk a szigetvÀri mÃzeumban ä patent, mint a cser¢ppipa:
ha leesik, nem kell f´lvenni (s¡letlen talÀlmÀnyrÂl) ä tajt¢kbÂl, tajtkûbûl faragott vagy
a porÀbÂl sajtolt ä fÀbÂl faragott, esztergÀlt, mart fapipa, egyenes vagy g´rbe szÀrÃ ä
az ibafai papnak doktora ¢s patikÀja ez a fapipa (nyelvt´rû dal) ä angol, francia, olasz,
dÀn gy´k¢rpipa hangafa, erika, ¢rika gy´ker¢bûl (briar, bruyere), az olcsÂbbja haszonfa-pipa: cseresznye-, meggyfÀbÂl ä olajozott, viaszkolt, f¢nyezett vagy fekete, homokfÃvÀssal r¡csk´lt ä fej¢ben a makkja, ´ble ä nyakÀba t´r´k-, szagos-, sajmeggybûl, pipaszÀrmeggybûl, feketegyürübûl, gy¡r¡c¢bûl, kûrisfÀbÂl valÂ pipaszÀr jÀr ä cser¢p¢s tajt¢kpipÀba valÂ ä HosszÁ, v¢kony a pipaszÀr, V¢gigcsorog rajtaja nyÀl (dal) ä csutora (hosszÃ szÀrÃ pipa, palÂc), pipacsutora, szopÂka, szipÂka (Mundst¡ck): a szÀrba
45æ-os sz´gben csaposan illedû vagy csavarozott ä szarubÂl, ´k´rszarvbÂl (a hajdani
CSUTORçSOK Rimaszombatban), csontbÂl, borostyÀnkûbûl esztergÀlt ä fogatlan parasztbÀcsik kristÀlyvizes palack t´mÁtûgumijÀt hÃztÀk rÀ, hogy megtarsa az Ány¡k. Kupakja:
a makk r¢z- vagy vasbÀdog perem¢re pÀntosan csappan, tüzv¢delm¡l: a debreceni
pipÀkat nem is volt szabad kupak n¢lk¡l eladni ä R°ZMþV ESEK k¢szÁtett¢k: SÀrgar¢zbûl
van a pipakupakom (dal) ä AkkorÀkat hazudik, hogy a pipakupakja megemelkedik
(TiszaladÀny). Csibuk, deÀk-, diÀkpipa ä tajt¢kbÂl, cser¢pbûl vagy porcelÀnbÂl, t´r´k
eredetü pipa ä makkja, olykor a feje is t´lcs¢res, szÀra egyenes, hosszÃ, annyira, hogy
elûkelû t´r´k´k szolgÀt: csibukcsit tartottak a gyÃjtÀsÀhoz, mert maguk a karjukat
megnyÃjtÂ fidibusszal sem ¢rt¢k el. Makra ä elûkelûbbje tajt¢kbÂl, porcelÀnbÂl, az olcsÂbb parasztcser¢pbûl, hosszÃ, n¢ha bakarasznyi fejü, szûrujjban, ing hasÁt¢kÀban,
s¡veg mell¢ tüzve hordtÀk, ´regek kedves pipÀjÀt vel¡k is temett¢k ä t´r´k eredetü,
mint a neve: Ciprus sziget¢¢, Makariosz ¢rsek ¢s Makra, Makara csalÀdneveink vagy
a hevesi MakÀr, a Csepel-szigeti MakÀd, az Arad megyei Makra- vagy MÀtrahegyalja ¢s
valamikori telep¡l¢se, Makrafarka, a p¢csi MakÀrhegy ä a filox¢ra elûtt honos ciprusi
eredetü makraszûlûfajtÀnktÂl kaphattÀk a nev¡ket. A mai angol pipÀkhoz hasonlÂ formÀja volt a debreceni kozmÀsnak: egyenes, r´vid szÀrÃ, f¡st´lt fekete cser¢p ä nev¢t
a falÀra ¢gett pipamocsokrÂl, trutymÂrÂl, trutyirÂl: a kozmÀrÂl kapta, amit k¢ssel faragtak ki belûle (rieming). R¢gi, neves pipadohÀnyaink: debrûi, kÂspallagi, verpel¢ti,
a balkÀni dohÀnyok k´z¡l a hercegovinai, basadohÀny, purzicsÀn (finomra met¢lt, illatos), a cserebi (Veszpr¢m, Somogy ä szÀrazsÀgot türû, f¢lvad, latakia ä SzÁriÀban, az Âkori
Laodikea vid¢k¢n mÀig termesztik ä a fekete szÁnü, neh¢z f¡stü Balkan-Sobranie, a pipadohÀnyok gy´ngye belûle k¢sz¡l). DohÀnykever¢kek, ÁzesÁt¢se (curing) rummal, kumarinnal. Nyirkosan tartÀsa r¢gen hengerded, Àllatalakos fedelü, ÂlommÀzas cser¢p
vagy sÂmÀzas kûcser¢p asztali dohÀnytartÂban, kutiban, dohÀnyoskutiban (Szeged),
berbenc¢ben (Kemenesalja) ä HÁv tÀrsam, dohÀnyos b´rb´nc¢m (Faludi Ferenc) ä fedele
kettûs volt, homorodÂ fel¢nek k´zep¢n lyuk a szivacsnak ä ma nejlon dohÀnytasakban,
almagerezddel, r¢paszelettel. DohÀnyzacskÂ (pÀsztor¢:) kost´k (kos herezacskÂja, de
a nyÃzÀsnÀl arasznyi tÀny¢rnak valÂt is metszettek belûle, a kos lÀbszÀrÀbÂl, farbûr¢bûl
sallangnak valÂt is) ä hamvasban (fahamuban ¢s m¢sztejben, sÂs vÁzben) puhÁtottÀk,
k¢zben, fÀn d´rg´lve t´rt¢k, ¢s levizelt¢k, Àrpaliszttel, korpÀval feh¢rÁtett¢k ä (pÀkÀszok, csûsz´k:) hasibÀrÀny, macska, h´rcs´g vagy madarak: szÀrcsa, gÂlya, kakas bûr¢bûl k¢szÁtettek dohÀnyzacskÂt, az Àllatok lÀbÀt k´rm´st¡l rajta hagytÀk dÁsznek. PipatÂrium, fali, faragott dÁszü pipatÀr. A pipa: mÀsodik feles¢g (R¢tk´z), az ´rd´g furuglÀja (SzamoshÀt). A nyugalom ä Leveles dohÀnyÀt a b¢res leveszi A gerendÀrÂl ¢s
a k¡sz´bre teszi, megvÀgja nagyjÀbul; S a csizma szÀrÀbul PipÀt hÃz ki, rÀt´lt, ¢s lom-
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hÀn szipÀkol, S oda-odan¢z: nem ¡res-e a jÀszol? (Petûfi). Gondüzû pipÀjÀt a tüzbe
merÁti (Arany), A bÀcsik elûtt pettyes, puha, sÀrga / dohÀny aranylott a dohÀnyszitÀnkba (KosztolÀnyi ä egymÀsnak illedû kettûs szitakÀva, a sodronysz´vetü felsûben tartottÀk
a dohÀnyt, az alsÂ hÂlyagba hullott a dohÀnypor, a tubÀk), pipaszÂnÀl, pipaszÂval meghÀnytÀk-vetett¢k, megbesz¢lgett¢k ä a b¢ke ä b¢kepipa (kalumet, indiÀn) ä a tekint¢ly
ä tÀblabÁrÂvilÀg ä jelk¢pe. ä A nargil¢ht (vÁzipipa) s az ottomÀnt (heverû) kesergem,
LÀdÀmban s szÁvemben nincs arany, Lelkem k´r¡l a munka mocska van, Nemes t¢tlens¢g, nemesÁts meg engem! (Babits). ä JÂpipa ä firma, jÂmadÀr, finom kis mÀkvirÀg.
Pipa: fasz, a f¢lszemü Rezsû, a sima fejü fûhadnagy (vagÀny: borulj a pipÀmra!). SzÀraz
pipÀs, kukkolÂ (vagÀny, Peeping Tom). Pipa, pipÀs, bepipult, nem lÀt a pipÀtÂl (vagÀny:)
d¡h´s, zabos. LepipÀl, lefûz, legyür. Nemigen ¢g/¢g jÂl a pipÀja: rosszul megy a sora.
PipÀt cser¢ltek, testi-lelki jÂ barÀtok. Szivar (V´r´smarty szÂelvonÀsa a hal szivÀrÁtÀsÀbÂl,
szivarÁtÀsÀbÂl: szÀrÁtÀsÀbÂl ä hervasztott, f¡llesztett, fermented, dohÀnylevelekbûl sodrott, fadobozban ¢rlelt) ä r´vid szivar: a munkÀsosztÀly jelk¢pe; Virzsinia-szivar, verzs¢na (Szeged): hosszÃ, v¢kony, szalmaszopÂkÀs, f¡stjÀratÀt a szivaron v¢gignyÃlÂ, rÀgyÃjtÀs elûtt kihÃzott n´v¢nyszÀl biztosÁtotta, Ferenc JÂzsef kedves szivarja. Vastag,
hosszÃ, k´v¢r, Havanna-szivar, gubaszivar (kubai), vek´lle (Wekerle SÀndorrÂl, Szeged), a gazdagsÀg, jÂmÂd, tûkep¢nz jelk¢pe, dohÀnyzÂszoba, bûrzs´llye, szivarv¢gmetszû ¢s szivarszipka jÀrt hozzÀ, papÁrt´lcs¢res, lÃdtoll szopÂkÀs vagy faragott csont, tajt¢k. R´vidszivar (olcsÂ, hitvÀny ä borÁtÂlevele alatt barna papÁr), suszterhavanna. A
szivarv¢get, csutkÀt sz¢tbontottÀk, ¢s elpipÀltÀk vagy fÀjÂs fogra haraptÀk. Cigaretta,
cigeretta, cigeretli, cigi, büzrÃd, bagÂ, spangli, trabÂ (a Trabucco szivarbÂl, vagÀny),
(erûs:) koporsÂsz´g (mezÁtlÀbas Kossuth, Caporal-fajtÀk), cigarettav¢g ä hamvadÂ cigarettav¢g (KarÀdy Katalin) ä csikk, rigÂ ä csikkszedûk: csikk-csak-csikk! (1945), lûttem
rigÂt! (vagÀny) ä szûke, finomra met¢lt dohÀny, egyiptomi, aranyv¢gü ä Egy kis cigaretta, valÂdi finom (Martos FerencäHuszka Jenû) ä sodrott, serÁtett (sz¢kely) ä cigarettapapÁr, szelence (dÂzni) ä hÀzi t´lt¢sü ä t´ltûh¡vely, t´mûfa ä h¡vely (h¡lzni) ä szipka:
cseresznye-, meggy-, borostyÀnkû, tajtkû szipkÀk ä szopÂka, f¡stszürû. CigarettÀs doboz (asztali: ez¡stbûl, tikfÀval b¢lelt), szivartÀrca (bûrbûl, zsebbe valÂ), cigarettatÀrca
(arany, ez¡st, bÀdog). Egyiptomi, h´lgy, illatos, aranyv¢gü (ovÀlisra nyomott), amerikai, illatosÁtott. A modern kor, idû, gyorsulÂ idû (Illy¢s), zaklatott ¢let, stressz (Selye)
jelk¢pe: egyikrûl a mÀsikra gyÃjt (chain-smoker, Kettenraucher) ä Izgatja szivemet negyven cigarettÀm (KosztolÀnyi). HamutartÂ, hamutÀl, hamvveder (Pest). DohÀnybolt, trafik (dohÀnytûzsde, -Àruda ä gyufa, szipkÀk, postab¢lyeg, okmÀnyb¢lyeg, ÃjsÀgok ÀrusÁtÀsa) ä a trafikosn¢ (hadi´zvegy) ´regurakkal trafikÀlt, akik szivarjuk v¢g¢t a pultra
erûsÁtett szivarmetszûn keccentett¢k le.
F´ns¢ges Ãr, hisz tudja, hogy adott; S hozzÀ illatnak ¢des szavakat (Shakespeareä
Arany). KalmÀr szellû jÀrt a szomsz¢d mezûk´n S vett a f¡vektûl ¢des illatot (Petûfi).
Senki sem ¢rzi a maga büz¢t. Az mely zeke rajta vala, oly nagy szalonna avas szagÃ
vala, hogy alig alhattam (Udvarhely, 1590). Az szolgÀmnak szagolvÀn a szÀjÀt, azt is
mondotta, hogy az te szÀdbÂl igen jÂ illat jû ki, de az ¢n uram¢ olyan b¡d´s, mint a
szar (vÀlÂperes jegyzûk´nyv a szolnokädobokai Sz¢ken, 1832). Ki milyen rÂzsÀt szakajtott, olyat szaguljon! Ahol a f¡st, ott a meleg. Aki melegedne, f¡stit is szenvedje. çhol
bides vÀn, ott meleg is vÀn (cigÀnymentegetûz¢s). JÂ bÁze van (orrcsiklandÂ illata, Erdûvid¢k). SzagÀval jÂ a kÀposzta. Nem mondasz igazat, b¡d´s eb (Udvarhely, 1595). Ha
megkaphatom (elkapom), bizony a b¡d´sbe t¢tetem (KolozsvÀr, 1567). SzÀz napig ¡lj´n ¢rette az toronyba' az b¡d´sben. A b¡d´s = b´rt´n Ânyelv¡nk slang szava volt

1528 ã LÀzÀry Ren¢ SÀndor: Versek

¢ppÃgy, mint a k´z´s hadsereg idej¢nek a kÂter = katonai fogda, foghÀz, b´rt´n ä
b¡d´s volt ebben az idûben a visszavonulÀs helye: a reterÀt, richtig-Reterat, mai retik¡nk, retyik¡nk, retyÂnk ´regapja, sût talÀn az ott tett reccsent¢s is idegen keletü ä a
kÂter egy¢bk¢nt az obsitosok nyelv¢ben Àrny¢ksz¢k lett, pervÀta (of pervading stench),
mivel a kÂter gy´kere a n¢met Kot. Az szem¢tbÁrÀk utcÀnk¢nt eljÀrjÀk az vÀrast ¢s kiÀltsÀk meg, hogy b¡d´s ÃndoksÀgot ki ne ´nts´n senki, se kÀposzta lev¢t, se az barb¢lyok az lÃgot, se az szûcsek (szücs´k) csÀvÀt... Az tÁmÀrokat ¢s vargÀkat is k¢nszerÁts¢k
(az) eff¢le kihordÀsÀra, hogy az utcÀkat ne rÃtÁtsÀk (kolozsvÀri k´rnyezetv¢delem,
1580). TalÀm a jÂ uram, mikor azt a büzt ¢rzette, maga posszantott (a szolnokädobokai
Sz¢ken, 1657). B¡d´s neki a munka. B¡d´s sz¢l (hideg, csÁpûs, ¢szakkeleti, HajdÃszoboszlÂ). Nagyobb a f¡stje, mint a lÀngja, s¡ltje, pecseny¢je. Nagy pipÀjÃ, kev¢s dohÀnyÃ
nemzet (kuruc versbûl). Nagy lett volna a tudÂsnak Az û tudomÀnya, De mi haszna, ha
kev¢s volt A vÀgott dohÀnya (Arany). Te csak pipÀlj, LadÀnyi (CsathÂ KÀlmÀn).
(Az elsû r¢sz a Holmi 1996. novemberi szÀmÀban jelent meg.)
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TOUT MONTMARTRE
1
Lapin Agile!
(La pine fragile?)
Mais pourquoi pas
Un liªvre?
J'adore tes mains,
Tes seins, tes lªvres!
Pas comme les sains les l¢preux,
Non plus leurs saints les h¢breux ä
M¢g volna pÀr rÁm (aprÂ-cseprû),
De mÀr kev¢s a bor, szivem.
F´lbolydult minden. Dans le vin
Meggyült a renyhe seprû...

