
Nyelvjárási adatok 

Beszámoló szlovákiai nyelvatlasz-gyűjtésünkről 

Szakfolyóiratainkban az elmúlt évek során folyamatosan közöltük 
Szlovákia magyarlakta területem végzett nyelvatlasz-gyűjtésünk legfontosabb 
nyelvészeti tanulságait, illetőleg közzétettük a gyűjtések igen értékes tájszó
anyagát (vö. M N y . X L I X , 514—23, L, 212—21, 501—6, LI, 503—11; M N y j . 
IV, 173—199). Ezek a közlések három — 1952 őszén, 1954 tavaszán és őszén 
végzett — gyűjtésünknek, összesen 17 kutatópontnak az anyagát ölelik fel. 
E közlemények megjelenése óta újabb két alkalommal — 1958 és 1959 őszén — 
jártunk nyelvatlasz-gyűjtő úton Szlovákiában, s ez alkalommal összesen 9 köz
ségben gyűjtöttük össze a Magyar Nyelvjárások Atlasza kérdőívének mindkét 
részét. Ez a kilenc község a következő: Bolyk—Bol'kovce (losonci járás), 
Gice—Hucín (rőcei járás), Tornagörgő—Hrhov (szepesi járás), Rété—Réca 
(szenei járás), Sókszelőce—Selice (vágsellyei járás), Zsip (rimaszombati járás), 
Palást—Plasííovce (Ipolysági járás), Ebed—Obid (párkányi járás) és Martos— 
Martovce (ógyallai járás). Első három gyűjtésünk alkalmával a kutatópontokat 
úgy válogattuk ki, hogy azok Dél-Szlovákia egész magyarlakta területét 
behálózzák, illetőleg minél nagyobb számban öleljék fel a peremnyelvjárásokat, 
esetleges nyelvjárási szigeteket. Ennek megfelelően anyagunk meglehetősen 
színes volt, számos eddig ismeretlen vagy alig ismert nyelvjárás, nyelvjárási 
jelenség került felszínre. Negyedik és ötödik utunk céljául a gyűjtési hálózat 
sűrítését tűztük ki, következésképpen ez az anyag már kevésbé színes, sokkal 
kevesebb újat nyújt, mint az előbbi, bár tájszóanyag szempontjából ezeken a 
kutatópontokon is sok érdekes és értékes adatot jegyezhettünk fel. 

1959. évi utunkkal a szlovákiai nyelvatlasz-gyűjtést — 26 községgel — 
be is fejeztük. A kutatópontok sűrűsége nem éri el ugyan a hazait, de vélemé
nyünk szerint mégis elégséges ahhoz, hogy a szlovákiai magyar nyelvjárásokról 
megfelelő áttekintést nyújtsanak, és szervesen kiegészítsék a hazai gyűjté
sekből kirajzolódó képet. 

Most, amikor szlovákiai nyelvatlasz-gyűjtésünket már befejeztük, ismé
telten hangsúlyoznunk kell, hogy gyűjtésünk nagyon kedvező körülmények 
között folyt. A Szlovák Tudományos Akadémia illetékes szervei mindent 
megtettek, hogy munkánk zavartalanul és eredményesen folyhasson. Külön 
is meg kell emlékeznünk Stefan Peciamak, a Szlovák Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézete igazgatójának készséges támogatásáról, aki mun
kánkat végig érdeklődéssel kísérte, s elsősorban az ő intézkedéseinek köszön
hető, hogy munkánk az egyes kutatópontokon szinte kivétel nélkül meg
felelően elő volt készítve, s így időnket a leggazdaságosabban tudtuk felhasz
nálni. Nagy megértést és érdeklődést tapasztaltunk munkánkkal kapcsolatban 
az egyes községek vezetői és a helybeli magyar iskolák igazgatói, illetőleg 
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tantestületei részéről is. Amikor ezért köszönetünket fejezzük ki, külön is 
meg kell köszönnünk Zsittnyan István martosi, Pál Sándor palásti igazgató
nak, Oroszlány József palásti tanítónak és az ebedi Helyi Nemzeti Bizottság
nak fáradságot nem kímélő, készséges segítségüket. 

Jelen beszámolónk első felében egészen vázlatosan megrajzoljuk a fen
tebb felsorolt kilenc község nyelvjárásának képét, elsősorban a legfontosabb, 
legjellemzőbb hangtani jellegzetességeket sorolva fel, majd a beszámoló máso
dik felében tájszóanyagukat tesszük közzé. Az egyes községek nyelvi képének 
megrajzolásakor nem célunk még csak megközelítően is teljes képet adni. 
Erre nem is törekedhetnénk, hisz az egyes községekben eltöltött idő — átlago
san három nap — nem is volna elegendő, hanem általában azt adjuk, ami 
gyűjtő füzeteink anyaga, illetőleg a helyszínen készített egyéb feljegyzéseink 
alapján eléggé határozottan megrajzolható. A tárgyalandó kilenc község közül 
ötből (Bolyk, Gice, Zsip, Palást, Ebed) eddig semmiféle nyelvészeti jellegű 
közlés nem jelent meg nyomtatásban, sőt a másik négy közül is mindössze 
Martosról vannak tudományos szempontból is értékesnek mondható fel
dolgozások, így adataink a nyelvtudomány számára még értékesebbek. 

1. B o l y k — B o T k o v c e. Losonctól kb. 8 km-re északra fekszik. 
A község nyelve ,,palócos" jellegű; megvan benne az á és az á fonéma, az 
utóbbi á, 0 variánsokban realizálódik. Az e : e megkülönböztetése megtalál
ható, de az e hangszíne általában egy kissé zártabb (e). A középső nyelvállású 
hosszú magánhangzók (ó, o, é) monoftongusok, elsősorban szóvégen azonban 
gyakran zártabbak (o, ő, é), szóvégen kivételesen ritkán — mindössze két-
három adatban — nagyon gyenge ow, ő& diftongust is hallottunk. A &áz, /éZ, 
Mf típusú szavakban még eléggé gyakori a hosszú nyílt e hang, de a rövid 
nyílt e-hez hasonlóan egy kissé zártabb változatban ($). A birtokos személyrag 
egyes szám 3. személyének palatális változataként -6 mellett fWye, (efe/g) 
az % is előfordul (̂ %/%&?i, főm, &&% stb.), hasonlóképpen a többes számban a 
&erfyőt ̂-̂  &g?t2/eÁ: alakok mellett él a &rZyzA; is. Az % hang még általánosnak 
tekinthető, de jelentkezik mellette már a fis. A palatalizáció % előtt a azerefyt, 
grym%ye, me&HreazfeZi/% féle adatokban még erősen tartja magát, de a palatali
záció hiánya is gyakori már. 

A - W , - W rag v-je általában nem hasonul. A ?»6^ igekötő ̂ -je gyakran 
hasonul az utána következő mássalhangzóhoz: 7%etwer, meppe^égze^Á; stb., de 
a hasonulás nélküli alakok is gyakoriak. A felsőfokban a kp- szócska mellett 
használatos még a Zef- is. Családnevek, illetőleg keresztnevek mellett még él 
a -m/%, -MÓ, -m/% ragsor ̂ aWof%y% 'Sándoroknál és Sándorokhoz', ̂ aWor%ó 
'Sándoroktól'), de már a #áWW&%(%, &%7%&WW, ^ á W W t A o /-̂  &&7%ZW&Aoz 
alakok a mindennaposak. 

2. G i c e — H u cin. Pelsőctől kb. 14 km-re északnyugatra fekszik 
Gömör megyében. A község nyelve szintén „palócos" jellegű, megvan az á 
és az a fonéma (ez utóbbi á, ̂  variánsokkal), megvan az e : e megkülönbözte
tése, az e azonban gyakran zártabb ($). Az d, ő, é hang — különösen szóvégen — 
gyakran zártabb (o, p, é). Az Zy fonéma nem él, helyét a ; foglalta el. Az % előtti 
mássalhangzó palatalizáció ja egészen ritka. A -wZ, - W rag v-jének hasonulása 
már eléggé általános, bár — ritkábban — a nem hasonult alakokkal is talál
koztunk. A mey igekötő gr-jenek hasonulása az utána következő mássalhangzó
hoz is eltűnőfélben van már. Családnevek/illetőleg keresztnevek mellett a 
-%oZ, -%ÓZ, -%yd f#ő?%Zor%oZ ̂ ^ ̂ ámZor/w^ 'Sándoroknál', ̂ «%(Zor%óZ 'Sándorok
tól', j9a%^orMy% 'Sándorékhoz') ragos alakok váltakoznak a tulajdonnév -é& 
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képzős alakjához járuló -%áZ, -ZóZ, -Aoz stb. ragos alakokkal ^<%%6Zoret%áZ, 
&%?%Zore'WZ, ̂ aWor^Aoz, ̂ özgt/^Áez stb.). 

A község nyelvének egyik legérdekesebb sajátsága a hosszú vagy kettő
zött mássalhangzók szinte teljes hiánya: (áZó ̂  Z*W 'tarló', W&őm/, (Zmi/e, /á(g/á 
/^/á^á,aze6,mever'megver', 6e/eb'beljebb', eZeZ 'ettél', eT^é'/^eMe 'enne', M W , 
'lábbal' stb. 

A község nyelvjárásáról egyébként általában az volt a benyomásunk, 
mintha az egyes jellegzetességek erősen bomlófélben volnának, s hogy 
a köznyelv hatása erősen érződik a község nyelvében. H a ez a megfigyelésünk 
helyesnek bizonyulna, az annál is érdekesebb lenne, mivel a község művelődési 
központoktól eléggé távol esik, közeli város hatásával nem lehet számolni, 
értelmiségi emberek, iparosok jelentősebb számban nem laknak a községben^ 
sőt magyar iskola is csak ötosztályos működik; nagyobb arányú beköltözés 
a legutóbbi évtizedek alatt a községbe nem történt, s a lakosság zöme m a is 
földműves. 

3. T o r n a g ö r g ő — H r h o v . Az újonnan épült Rozsnyó—Torna 
közötti vasútvonal mellett fekszik, Tornától kb. 18 km-re nyugatra. A község
ből MANGA JÁNOS tett közzé néhány betlehemes éneket (Ethn. LI, 408) mai 
helyesírással, így nyelvészeti szempontból ez az anyag is igen csekély értékű. 

Nyelve szintén „palóoos" típusú. Az ö fonémának a, <% mellett gyakori 
a kettőshangzós ág-féle variánsa is. A diftongus használata nem általános 
ugyan, de gyerekeknél, fiataloknál és öregeknél egyaránt megtalálható. 
Az e : e megkülönböztetése megvan, de a nyílt e gyakran itt is zártabb némileg 
(e). A szóvégi e — a -&e, -re rag e-jenek kivételével — gyakran, de nem általá
nosan és következetesen zárt vagy zártabb (pl. repce ̂  repcg, dmmy^, eaZg, 
&aaz&e 'egres', /e/aze, eeaé, &e*#e, grere&/e stb.), ha azonban előtte e van, akkor 
kevéssé zárt (e) — mint az e-k gyakran egyébként is —, vagy pedig nyílt 
(pl.: (fé'TWfe r^gM/6%0e, Zemcge, yecae%ye, Aememce stb.). Zárt a személyrag a Ae;e, 
/eZveZZe, e%Me típusú alakokban is, s az e (;e) birtokos személyrag mellett él 
az -% is ̂ <;e;e ̂ ^ ve;», ZeZe;e ̂^ Zê e/%, 6&e ̂ ^ Wr% stb.). A község nyelvében az 
Zy fonéma nem él, helyét a ; foglalta el, nem palatalizálódik az % előtti mással
hangzó sem. Tulajdonnevek mellett a &%Wor%(%Z, ^a%(Zor%wZ ̂ ^ ̂ Wor/zőZ, 
#aWor%öZ alakok — 'Sándoroknál', 'Sándoroktól', 'Sándorékhoz' jelentésben — 
váltakoznak a #ó?%Zore'&MZ, ̂ áWor^%áZ /^ ̂ a%díor^MÓZ, ̂ aWor^M^Z ugyan
ilyen jelentésű alakokkal. Az a^, m o W % féle alakok általánosak. A feltételes 
m ó d jelen ideiének többes első személyében a tárgyas ragozásban a -mm&, 
-%eW; rag mellett f&z6%(m&, A"öW%A;j használatos a -%%&, -%#& is âzímtA:, 
&ÖZ%%^. 

4. R é t é — R é o a. A község közvetlenül Szene szomszédságában fek
szik. Számottevő nyelvészeti anyag a községből még nem jelent meg, mindössze 
a Nyelvőr közölt néhány helynevet (XXXI, 118), de a község nyelvének 
legfőbb jellegzetességeit ezek természetesen nem tükrözhetik. A község nyelvé
nek legszembetűnőbb jellegzetessége az erős ö-zés, hangsúlyos és hangsúly
talan helyzetben egyaránt. így Rété — Csütörtök mellett — nyelvatlaszunk 
második kutatópontja a Duna bal oldalán levő, Pozsony környéki ö-ző terü
letnek. Egyébként Rété nyelvjárása — természetszerűen — sok hasonlóságot 
mutat a Szigetköz és Nyugat-Csallóköz nyelvjárásával. Megtalálható itt is 
az á előtti ázás, pl. &ó&íaz ̂  &#M&z, 5árdz(Zo, pá&Wp, MpáZ stb. Erős az á 
utáni o-zás: gdasö, &zá?W, Mráz&), MZAo ̂  M;Áp /-̂  M;Aa stb., és igen erős 
az Z-ezés is: J*f%MZ, A-WZ, /oZ<), /oZ^, WZe66, Á;2'ZZe&6 stb., bár természetesen a 
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;-ző alakok is jelentkeznek már. Eltér viszont a környék nyelvétől abban, 
hogy elég gyakoriak az %o, tw, %e típusú diftongusok — különösen szóvégen 
és hangsúlytalan helyzetben. Ez a jellegzetesség különösen érdekes, hisz a 
környező területen diftongus egyáltalán nincs. 

5. S ó k s z elő ce — S e lic e. Sókszelőce nyelvéről már valamivel 
számottevőbb közléseink is vannak, mint az eddig tárgyaltakéról. GniMBSSY 
JÁNQ8 a Nyelvőrben (XXXI, 227—9) ír le néhány, szerinte Sók és Szelőce 
(akkor még két külön község volt) nyelvére jellemző sajátságot, és közöl 
néhány tájszót is. GniMESSY megfigyelései közül az látszik a legérdekesebb
nek, amely szerint ,,A kevésbé iskolázottak legtöbbje az d-t W-nak hangoz
tatja". Erre a szerző példákat is sorol fel, így megfigyelésének helytálló voltá
ban aligha van okunk kételkedni. Mi azonban ennek a jellegzetességnek már a 
nyomait sem találtuk meg, a köznyelvi d megfelelője Sókszelőcén megfigyelé
seink szerint mindig monoftongus: ö, ritkábban ̂ . A község nyelve sok szem
pontból „palócos" jellegű (á, <%), de ugyanakkor a hozzá közel eső észak
komáromi—dunántúli nyelvjárásnak is sok jellegzetessége tükröződik benne, 
így a meglehetősen erős á (a) utáni o-zás, az 2-zés, az Z-ezés, a palatalizáció 
hiánya, a -fdZ, (JZ, -WZ, -WZ, -róZ, -rJZ rag általában a -M, -M, -M, -6%, -rá, -r% 
alakbon, a -Aoz, -Aez, -Mz pedig -Ao, -Aö alakban él. 

Az egyes szám 3. személyű birtokos személyrag palatális változata nyílt: 
tw;e, /%Ze, W e stb., ugyanígy: /(WZZe, e%%g stb. A -txzZ, - W rag o-je hasonul 
^Zö%^ /^ Za&6ó stb.). Sőt — mint látni fogjuk — a szókincs területén is jelentős 
egyezés van a két terület között. 

6. Zsip. Régi nevén — mint ohogy a község lakói között szinte köz
tudomású — J W p . Rimaszombattól keletre fekszik, kb. 15 km-re, a Balog
patak völgyében. A község nyelvjárása szintén ,,palócos" jellegű, de számos 
jellegzetessége — megfigyeléseink szerint — már bomlóban van, ami szintén 
érdekes, mert — Gicéhez hasonlóan — Zsip is meglehetősen elzárt kis község, 
lakossága teljesen homogén — csak földművesek —, s a közé a kevés szlovákiai 
község közé tartozik, amelynek még közvetlen autóbuszforgalma sincs. Zsip 
nyelvében is általános az á fonéma, az <% viszont a, a, ritkábban (%, sőt áo-szerű 
változatokban jelentkezik. Az e : e megkülönböztetése szintén általános, de 
az e gyakran zártabb (§). A középső nyelvállású hosszú magánhangzók (ó, J, é) 
gyakran egészen enyhe o%, ö%, e» típusú diftongusok. Megfigyeléseink szerint 
a diftongus két eleme között alig van némi nyelválláskülönbség: op, po, «P, 
#?, e6 stb. alakokat jelöltünk igen gyakran. Az % előtti mássalhangzó palatali
záció ja, illetőleg az Zy hang használata még megtalálható ugyan, de már 
távolról sem tekinthető általánosnak. Az Zy-et kezdi kiszorítani a ;. A megfér, 
%e//o^a típusú alakok is kezdenek már háttérbe szorulni. A -mZ, - W rag 
v-jenek hasonulása már eléggé ingadozó fZa&MZ /^ ZöbzxiẐ . A felsőfokban a 
Ze&?zé'&&-féle alakokra spontán beszélgetések során egy-két adatot hallottunk 
ugyan, de az atlaszkérdésekre kapott válaszok között már egy sem fordul elő. 
A -%o#, -%oZ, -%y» rag használata C#a?%Zor7%)#, ̂ á%(Zor%d, ̂ qWor%y^ még élőnek 
tekinthető ugyan, de megítélésünk szerint már legalább annyira általános a 
tulajdonnév -e& képzős alakjához járuló -%(%, -fd, -Ao stb. ragas alak is. 

7. P a l á s t — P l a á t o v c e . Ipolyságtól északra fekszik, kb. 12 km-re. 
Nyelvjárása szintén palócos jellegű, s — megfigyeléseink szerint — még eléggé 
bomlatlan. Magánhangzó-rendszere ismeri az á és az á fonémát, ez utóbbinak 
van 0, sőt még zártabb (6) variánsa is; megkülönböztetik az e-t és az e-t, 
az utóbbi fonetikai helyzettől függetlenül itt is gyakran zártabb. Az Zy hang 
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még általánosan használt, bár mellette jelentkezik már a ; is, ritkábban az Z 
(pl. W e m , W e j . Általánosnak mondható az » palatalizáló hatása is az előtte 
levő mássalhangzóra. A m%%wer típusú alakok használata még eléggé általános, 
éppúgy a - W , - W v-je hasonulásának hiánya is. A -%o#, -%ÓZ, -%t/* ragsorból 
csak a -%y* van meg, de kettős -?%W, -%éZ és -A02, -Aez, -Aöz funkcióban. 

8. E b e d — O b i d . Párkány községtől kb. 5 km-re fekszik a Duna 
mellett. Nyelvjárása sok közös vonást mutat Északkelet-Dunántúl községeié
vel, pl. a hozzá közel eső Pilismaróiéval, de még bizonyos ,,palócos" jellegze
tességekkel is találkozunk benne. így például az a gyakran egy kissé illabiáli-
sabb (a), az á is gyakran magasabb nyelvállású (g); erős az % előtti -Z, -(Z pala-
talizációja is ̂ ym%ye, &»/%zeZy»A; stb.). Az Zy hang azonban nincs meg a község 
nyelvében, hanem erősen Z-ező, bár természetesen behatoltak nyelvébe már 
a ;-s alakok is. Erősen <-ző; á utáni o-zás azonban nincs, illetőleg az ilyen 
helyzetben levő a csak egészen ritkán zártabb egy kissé. A -m, -ve igenévképző 
még m a is inkább eredetibb -wZ, - W alakra utal, s v-je hasonul a megelőző 
mássalhangzóhoz, magánhangzója pedig az Z lekopása révén megnyúlt f/<%#», 

9. M a r t o s — M a r t o v c e . Ógyallától kb. 5 km-re nyugatra fekszik, 
a Nyitra és a Zsitva folyók összefolyásánál. Néprajzi, településtörténeti 
szempontból talán a legérdekesebb az általunk bejárt 26 szlovákiai magyar
ajkú község közül. Martos már nyelvészeti szempontból is alaposabban fel
dolgozott község (vö. BENSŐ—LŐBiNCZE, Magyar nyelvjárási bibliográfia 
108—9), sőt martosi anyagra épül az utóbbi évtizedeknek egyik legjelentősebb 
nyelvjárási jelenség-monográfiája, SuLÁN BÉLÁnak az 6-zés vizsgálatáról írt 
elvi-módszertani jellegű tanulmánya is (MNyj. I, 3—33). 

Martos nyelvének m a is egyik legjellemzőbb vonása az erős í-zés; meg
található bene az á utáni eléggé erős o-zás és a magasabb nyelvállású, úgy
nevezett dunántúli á (á). Megvan az e : e megkülönböztetése. Számos adatot 
találtunk még az Z-ezésrê  de már a ;-ző adatok száma sem ritka. A határozott 
névelő magánhangzó előtt is gyakran a fa cwzZ&rá), mint a közeli Csallóköz 
nyelvjárásában is. Egyébként a nyelvjárás sok azonos vonást mutat a hazai, 
Komárom környéki nyelvjárással. 

Tanulmányunk második felében gyűjtő utunk tájszóanyagát adjuk. 
A tájszóanyag közzétételében lényegében ugyanazokat a szempontokat alkal
maztuk, mint régebbi közléseinkben. Közöljük a gyűjtés során mellékesen 
előkerült és feljegyzett tájszóanyagot, az úgynevezett „orvanyag"-ot, de fel
vettük a nyelvatlasz-gyűjtés anyagába tartozó tájszavakat is, sőt anyagunk 
zöme ilyen. Az egyes címszavakhoz köznyelvi megfelelést nem adunk, azaz 
minden szót a maga nyelvjárási alakjával sorolunk be az ábécé-rendbe. Szükség 
esetén az egyes összetartozó címszavakra utalással hívjuk fel a figyelmet. 
Az egyes címszavaknak nem feltétlenül az az egy jelentésük van, amit meg
adunk, sőt esetleg nem is csak abban az egy alakváltozatban fordulnak elő. 
Adatközlésünk tehát csak azt dokumentálja, hogy egy-egy szó abban az 
alakban és jelentésben, amellyel közzétettük, az illető község nyelvében m a 
is él. A szócikkekben az egyes községek nevének rövidítése a következő: 
B. = Bolyk, E. = Ebed, G. = Gice, M. = Martos, P. = Palást, B. = Rété, 
8. = Sókszelőce, T. = Tornagörgő, Zs. = Zsip. Az egyes falunevek mellett 
található r. betű a kérdéses adat régies, kihalóban levő voltára mutat. 
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dWyfoc (T.): kétszeres 
<*WZ^ (M.); dMZd (B.): abárlóalé 
<%6Zo (B.), 06&MXM (E.), db/dWa (8.): zabla; 

d6Zd (8.): kantár 
<*6rtMca (E., M., B.), á6rmca ^ g6rmc& 

(E.); d&rmca (8.): abroncs 
dbrpaz (T.): vászonlepedő 
<%caqrpof (M.): vicsorít (a kutya); dcadrg%W 

(B.): csikorgat (fogat) 
oca&d ^ ocg&wd (B.): zacskó 
dífámGgwpta (B.), ádáMCgwpA-a (M.), ödöm-

cawp&d (8.): ádámcsutka 
/zgFÖc ̂  ög^c (Zs.), opgca (E.), ógöca (P.), 

ogoca (M.), dgdca (S.), dgdct (B.), dgöcatd 
(B.): akác 

^ydcf&d (G., T.): veteményes ágy, ágyás 
á;á ^ d)drtW (T.): kocsirúd 
dfdazgrmyd (T.): rúdszámya 
d;d& (B., G., P., 8., T., Zs.), d;t (P., 8., 
T., Zs.), o;& (E., M., B.): allhegy 

d;dzo, d;;dzd 1. á/fydzd 
jzfdeazta 1. oWeaz&a 
d;̂ y (Zs.): alig 
d;;dzó 1. 4ZZ#zó 
d;(d/̂ Z (T.): ajtófélfa ' 
d;fdmeZZ^ (P.): ajtófélfa 
<fÁ%zpco Z. gZtapca 
otd (E., M.), d W (P.), d&o; (G., T., Zs.), 

d&of r̂  ó&ofy (Zs.): juhakol 
ötazit (B.), att^ytt (E.): alkuszik 
ofom (B.): alom 
oWeaz&o ^ o)dwzto (M.), dMeaz&d (P., 

T., Zs.), d;áeazM (G.): járom alsó fája 
áZtapca (M.), dtapca ^ df&opca (E.), 
őf&dpcd (P., Zs.), ggZMpcá (T.): állkapocs 

of/dazdr (M.): szarufa 
dZmáZwad (P.): ádámcsutka 
dZoazoZomTia (B.): tokaszalonna 
dfwtxK (P.): szokott aludni 
dfZydzd (B., P.), d;dzd (G.), d;;dzd (T.): 

alom 
amőre (E.): amerre 
dn#/t (B.), áMgy (M.), d?wy (E.), öMgy* 

(P.), «%7̂ yt ^ öM^yo (G.), $?wyo (T.): 
a báty felesége; őmpyi (B., 8.): nagynéni 

dwyd (G., 8., T.): anyarozs 
d#y(%/d6o?Kf (T.): anyarozs 
áwydmoaazo?) (B.): az anyós megszólítása' 
(wmyotom (T.): anyósom 
dpdmwram (B.): az após megszólítása' 
dpt&d (P.): nagyapa 
dp)otom (T.): apósom 
dpo (B.): nagyapa 
oprd#& ^ oprdfiák (B), opróMt (M.), 

oprpf^t (P.): kóstoló a disznótorból; 
oprofe& (G., T., Zs.): baromfi 

dp&yda (E.): záptojás 
drad (G., T., Zs.), daaó (B.): orsó 
ő a W & (8.): ásít 
áaZógozâ t/w/a (E.): kénesgyufa 
daad Z. árad 
daazowyom (P.): az ángy megszólítása' 
oazfőnfAo (M.): abrosz 

oZywa (B.): 'az após megszólítása'; óZywa 
(G.): 'a nászok eg ymás közti megszólí
tása'; (G.): nagyapa, dédapa; (Zs.): 
nagyapa; dfyMatd (T.): nagyapa, dédapa 

ozJfe (E.): azóta 
dzw^w (8.): azután 
ozao^ (B.): piszkafa 

báöowrgg' (E.): kamilla 
M W (8.): baba; (G., Zs.): pupilla, szem
bogár 

bdcaítd (P.): 'a báty megszólítása a fiata
labb testvérek részéről' 

boca&or (E.): bocskor 
6dcao (G.): juhász; (T.): sajtkészítő juhász 
bödot, Mdpgy Z. Mfot 
Wger (B): kikotort tó 
6ogr;oa (E., M.), WpZoa (S.), bdpZyda (B.), 
6pg)oa (G., T., Zs.), bogZyoa (Zs.), iw^oa 
(G.): kócos 

6opZo (B.), Wp;a, ritk. &%̂ Zyo (E.), 6«p;o, 
ritk. 6«#Zo (M.), WgrZd (8.): boglya 

bd̂ Zoa, WgZyda Z. 6og;aa 
bdpdcd (P.): nagyszemű, sárgaszínű borsó
fajta 

6<%<#y (P): bögöly 
öo^Mcc (B.), 6o;c (M.), 6d;wc ^6d;wccd <^ 
6d;cdJ (8.): bajusz 

Wtdwca ^ 6o&(i/%w (Zs.): bakancs 
6dtef (T.): tejeskanna 
öott (M.): kecskebak 
6d&ZeoeZ (T.): fonalgombolyító 
W&Zda (T.): csökönyös (ló) 
W W (T.): kalapács 
W^ogr (B.): dadog 
6dikd (G.): kendergombolyító 
M M (M.), 6öZ(f (B.): bal 
W % / $ M (P.): balta 
bowdzao (E., M., B ) , bdWzaá (8.), ödwfzadZ 

(B., P.): kancsal 
6ap&a (E., M.), 6dpM (B.): lánctartó szeg 
(a kocsirúdon); (B. r.): kaszaüllő 

6drdaz& (G., P., T.), ödrdtaz (G.): barack 
bamafo6*ZZé̂ e(ő (E., M.), Mrdzdd6tZZetM(5 

(P., Zs.), bdrdozddWZe&WJ (T.), ödrdzdd-
6$Ze&kk; (G.)^Wrdzdd6iZZjgMca (Zs.), 6o-
n?z&*6*ZZe&Zefő (B.): barázdabillegető 

6dröoz(fáog ^ bdrázdaa (T.): jobboldali 
ökör ̂ (szántáskor) 

Wrbd&d (Zs.): katicabogár 
bdr&wZd (B.): tarlógereblye 
k W (E.), Mrd (P., Zs.), öard (T.): áos-
szekerce 

Mr?w (B.): sötét színű (lehet kék és zöld is) 
6oromo (B.), 6drowd (8.): tüskeborona; 
Wrewi (T.): vasborona 

W(o& (M.): bádog; &ődo& (Zs.), bóodop ^ 
McZog (T.): vízmerő zománcos bögre 

bow&JZZ, ritk. boodga* (M.): vonít (kutya) 
bdzad (B.): fehér vászonkötény 
6ecaM&oaztod*A; (B.): bezárkózik 
öederJ Z. beyyerő 
W/a ^ 6ő/a (B.): bélfa (a jármon) 

Nyelvjlráwk YI. 129 



6e/<%zi (G., T., Zs.): befőtt 
bégre (G., P., Zs.): bögre 
bégyerJ (B.), 6&ferJ ̂ , 5&ferőJ (Zs.): angyal-
bögyörő (tészta) " 

bákakpedő (B.): békanyál 
betaaó&ő (G.): folyamf kavics 
beteg (Zs.): béget, mekeg 
Wfdéaz&d (G., T., Zs.), báfeaztd (P.), 
bédá&zM (B.), b<JeazÁa (M.), WdéazW 
(É.), b&féazta <- bfMéaaka (E.): bélfa 
(a jármon) 

befaJ (B., G., P., B., Zs.): a jobboldali 
ökör 

beVe (P.): harmadkender 
bgMő (Zs.): fölfüggesztett bölcső 
66%po&fog (T., Zs.), bepo&W (M.): nagybélű 
6é/w& (G.): nyoszolyólány, koszorúslány 
benge (E., M.): biling (néhány szemből 
álló szőlőfürt) 

beyotZoa 1. befpotfoa 
beremd 1. banma 
berefoaa (E.)r borbély 
6%é& 1. büfyőA 
bicaat (E., B.), btcadA; (P., 8.): bicska 
bíá%zta 1. b^WeazM 
W )opta (E.): nyári női blúz 
bfjkó (M.): béklyó 
btftMc ^ btKcatd (8.): bige 
&$m6d (B., M., P., 8.): rügy 
Wwferay (P.): fintorog 
bíwfárgef (P.): fintorgat 
btwtd (Zs.): bunkó 
Wr&e (M.): 1. birka, juh, 2. (a szekér) 
juha; (E.): birka, juh 

btad/md (P., T.), Wzaafmá (B., G.), bdaafma 
(Zs.), bfZzaáfmd (G.), 6rwdfmá (P.), Wzaomd 
(B.), bwdma ^ b r W m a (E.), cwáfma 
(P.): birsalma 

bAd (B.), btfad (Zs.): lábbal működő 
kendertörő ^ 

bAytő 1. b&%/ö& 
MzadffMd, 5tzao7nd 1. bwáfmd 
boba& (G.): a bojtorján termése 
b<w/d (B., G., Zs.), boc/a ^ /oc/a (E.), 
bdc/d (P.): bodzafa 

boci (B.): hunyó (a bújócskában) 
bocg&or (G., Zs.): eketalp 
Wcao (B.): búcsú 
bocaora (E., B.): vacsora 
bo(f(Zzd (8.): orgona 
6<%7 (B.): mozgó förhéo 
W^dMca (B.), 6dgő»ca (8.), bópáMca (E., M.), 
bógöca ^ bó^öca (P.): bojtorján 

6(#;oa, bogfyoa 1. bagyaa 
bo&dMca 1. 6á&áMC6 
6o^o; /boyyof, bogjo&J (T.): bagoly 
bogyd (B.): kisfiú penise 
boyydcat&mdA; (B.): angyalbögyörö 
bo)M!/% (B.): rabló, gazember 
Wtof 1. biít&dM 
bo&reYdfa ^ 6w&reM;a ^ 6wW(áya (E.): 
a kukorica címere 
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W*/txm%/ (P.): a tarlón összegereblyélt 
gabonaszálak 

6(mc (G., P., T., Zs.): comb 
bordéV (G.): rendetlenség, fejetlenség, 
zűrzavar 

borozdabíWetfefJ 1. baraztfabtffépefd 
boradMa (M.), boradikaa (8.): libabőrös 
borzaW (B.): kócos; borzdW (B.): libabőrös 
boaa (Zs.): bors 
b o W (B., Zs.), bo^o (B.), bowog (Zs.): 
borsó 

bdfa (M.): balta 
bofoa (B,): papucs; (G.): szőrcsizma 
bofwf (B.): ágat, vesszőt vág az erdőben 
b&feaz&a 1. bdWegz&a 
W/a 1. b̂ /a 
bőregér (M.), bőregér (B., Zs.): denevér 
bA-maddr (E.), bJrmddar (P., 8.): denevér 
brebfyqp (P.): fecseg 
brtecaé&M&frág (P.), pricc&egMda'rdp (B., G.^ 

8., T., Zs.), pr$ccaöa?ida'rag (B.): briosesz-
nadrág 

briad/md, brwdma 1. bwdfmd 
br^gd (B., G., T., Zs.): tarlógereblye 
brdgóf (G.), bnígdf (T.), bnígdzít (B.): 
dorombol (a macska) 

6rtmg (P., Zs.): döng (méh) 
bwborta 1. tborta 
bdboztt (E.): cicerél (a kakas) 
bwc&d (B.): pufók; (E., M., 8.): bütyök 
(a nagy lábujjon) 

bwc&os; (P.): pufók 
btrcfoX; (P.): egres. Vő. bwazte, godo;d» 

pwzte 
bw/át 1. pw/da 
btígtA: (G., P., T., Zs.): búg, párosodni 
kíván (a nőstény disznó) 

bwg/a 1. bagfa 
bwgZatemé?%ce (E.): boglyakemence 
b«g;oa 1. bagyaa 
bMgyéraz ^ bwgycy (M.): bugyborékolva 
élelmet keres a vízben (a kacsa) 

bwgi/ogó (B., 8.): alul elkötött hosszúnadrág 
bw)Őoa&a (B): bújócska 
btíttd/Z (M.), b%ÍW (P.), bd&o/ (Zs.): bóbiskol 
bw&Wfd (G., Zs.): a legalsó kéve a keresztben 
bwWkí;a, bw&Hfdga 1. bo&rdfd)a 
bwmbtfa (E.): torzonborz 
bMrwdt (M.): murci, erjedő must 
bwrpoM(ft;a, r. b«r#WMa't;a (B.), bwrgOM<ft)d 

(G., T., Zs.), bMrg(mg</*;d (B., 8.): takar-
mányrépa 

bwrMyá (B.): bojtorján; (Zs.): gaz 
bwrd (P.): felhő 
bwofög (B.): felhő 
bwrgít (B.): taliga vezér; (8.): disznósajt 
bwafyd ^ b«f(yofZd (M): henger alakú 
nyeles szerszám, amellyel a kenderszálat 
kövön puhítják 

bwzffer ^ bwzdérbog{/ó (T.): a bojtorján 
termése 

bücö& 1. bö%ö& 
bfMeaz^a 1. b^Wéazta 



MdözaWw&a (B.), 6tWöza6dMt (G.), 
WWözadwfJW (B., 8.): búbosbanka. Vö. 

bürge (B.): gebe 
bdadffwl 1. bwdfmd 
bűaz&e ^, 6twzA%g (G., Zs.), Maz&c (T.): 
egres. Vö. fwcaot, groc(o;á, pwzte 

Mfyöt ^, Mcöt (E.), 6üfyW (B., G., P.), 
WfyAx) ̂  btfy&eJ (Zs.), Wye& ^ btWyöt 
(T): bütyök (a nagy lábujjon) 

Mzaífmd 1. bwdfmd 

coyA: (E. r., B. r.), cd;A; (8. r.), ca;( (M.): 
élesztő 

câ ; 1. azd& 
cdfafot 1. eoZoafot 
cdrd& (T.): száraz gally 
ceWer (E., M.), cgWgr (E.), cé/Zer (E., 8.), 
ceffőr (8.), cefcr (G.): zeUer 

cepZJg 1. azgpMa 
cé'rM (E.): vesszőfal 
<x%6er (E., M.), creffer (E., M., Zs.), azeWr 

(M.): szvetter 
c#dt (T.): meztelen 
cibe (B., G., T., Zs.), ctbg (B., T.), ctbt 

(B): csirke; ctb*-ctb$(T.): csirkehívogató 
cica (B.): hajfonat 
ctctdwd (P.): cickány 
cz^ámb^ygrJ (G.), c%rámb&fá'rő (Zs.): angyal-

bögyörő 
c^ámboftd (T.): koldustetú (egy dudva 

apró tapadós termése) 
cfgdowyMZ ^ c^^Adf (T.): ebihal 
c^^mmpgyord (T.): egy szúrós növény 
ctt&dd (8.): szikkad, szárad 
cttrd (G.): szikra 
c*ZtM(f6r (E.): lámpaüveg 
cwKK&Wa (E.): egy sárga virágú^ csipkés 
levelű növény (daganat ellen használják) 

ctMctmbogóor (T.): oincér 
cwtî g (MT^T.): cinke 
ctpd (B., E., M., 8): vakarcs; (8., T.): 
gyürke, domó (a kenyér kiforrott része) 

ctrJt;a (B.): a kukorica címere 
co/oa(o& (B., M., P., 8.), caofoazfot (M., P.), 
caoZazfot (G., T.), cákfot ^ cadazfoÁ; 
(Zs.): mérőléc, collstok 

ctí&or, ctí&rof (E., M., 8.), cwttor (T.): 
cukor 

cw&H (P.): vadgalamb 
cw&fyd <^ crl&Zyd (P.): cékla 

caocaog (E.), caácaog (G.): fecseg 
cadcaogd (P., 8.), caácaotfdW (G., T.): gébics 
cad&b/d (P.): lánctartó szeg (a kocsirúdon) 
cad/w (M.), cadfea ̂  cadféa (E.), cae/ő (P.): 

baloldali ökör 
cadmcaog', cad?*caog 1. caömcaög 
cadMáf (G., T., Zs.), cacmaf (G., T.), cadMÖ 

(G., Zs.), cadwd (B.), IgadraMy (P., 8.), 
c#Wm%/ (8.), cadog (P.), cwWmy (E., 
M., B.), cad^wy (E.), cat^ <^ cadw^ 
(M., B.): csalán 

caopAx* (B.): sapka 
cfdpoa (B.): nedves, latyakos 
cadffd (P.): nyomtató rúd (szénásszekéren) 
caawf&o (M.): összekotyvasztott, rossz bor 
caavtfd ^ csW(ő (E.): fecseg 
caefő 1. ca^Zw 
caecaef ó(f "(M.): megszoptat 
caemőő (P): a fülcimpa puha, alsó része 
caemcaé^, caémcaap 1. caömcgög 
caeme 1. csömeM*/ 
caeMd 1. catMd 
caeW (M.): csinál 
caéM̂ ér 1. catMgrer 
caepé̂ efJ (P.), cacpé̂ J ^ c@ép^^9 (B.), 
caöpö^t (T.): eresz; caépeyJ (M.): 1. eresz, 
2. korlát és oszlop nélküli tornác 

caepfefŷ Zöp (B.), cacpWyd^dfy ^^ caepkfyá. 
gd; ^ c&ep<6(t/wág (Zs.), caepWőögr (G.): 
rúd szárnya (szekéren, kocsin) 

caerbd (B.): csorba 
caerbóM (G., T.): pitypang 
caerdwZ (8.): csattan (a villám) 
caertbogm- ̂  cagrt (B.), caerebd (B.): csere
bogár 

caerepca<)k (M.): kenderáztatáskor használt 
fa, amely a kendercsomókat tartja 

caerepoz (P.): cserepez (háztetőt) 
caereazZd (Zs.): csoroszlya 
caeHp (E.): cserép 
caé'ferfé't 1. c»i(érfc& 
caefréa (8.): sáros, csatakos 
cagffe 1. caöW 
caA; ̂ / caío (P ): kukoricacső 
caéoe (B.): sóska 
caewce (B.): szénsavas savanyúvíz 
catWafydt (P.): fiastyúk (csillagkép) 
catcatM (B.): csecs 
ca^dZtyd (8.), ca^ebwgd (P.): csiga 
catge (P.): lőre, csiger 
c*<& (B., G., Zs.): metélt tészta 
caítdr (B., G., Zs.): karmol 
caí&daz (T.): sovány (ló) 
cf$Á;mdt (B.), ca»t;wíÁ; <^ cad&7%d& (M.), 
cat&maA; (8.): metélt tészta 

catMd (B., P., T.), caéwá (G., Zs.), catwd 
(E., M.), caW «6 (8.): 'csikóhívogató szó' 

camöf (B.): gerebenéi 
catMÖZáfám (P.): szoktam csinálni 
catM̂ r̂ (B., 8.), cawyyer (M., 8.), caeM̂ er 

(E., 8.): lőre, csiger 
catp (P.): csípő 
G^pdX:á8 (E.): összeragadt (föld) 
catpicaMazo (M.): csipetke 
caíp/o (M.), ca<pZJ/a (E., M.): csép 
cafrtpJZZ (M.), catripd (E., M., 8.): fecseg 
caW MC 1. cawd 
c^gr^A; (P. r.), cagf6̂ gjk (B.): csütörtök 
câ « 1. cad« 
ca%«d;ogr (Zs.): fecseg 
catzama (E., B.), catzamd (B., G., P., 8., 
T., Zs.): csizma 

ca»w(() 1. caow(d 
caofoazfot, caoZazfo&, cadazfot 1. coZoafot 
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eaomó (B., Zs.), c&omoó (Zs.): 13 kévéből 
álló gabonakereszt ^ 

ca(ma& (B.): vetélő a szövőszéken 
cgore (B): csupasz, meztelen; (B.): friss 
savóból, tejfölből, tojásból készült leves 

caorWyd (B.): korcsolya 
caóW?iy 1. cadmáZ 
caöteMJa (G.): csökönyös 
<wömW& (M.): szőlőfürt 
cfömcaögF (B., S.), caomcacG <^ caemcaeG ^ 
caemcaag' (M.), c6emcaeO -^ caemcaeG 
(E.), egemcaeg' (P.), cadMcgogr (B.), cadmcapp 
(G., T., Zs.): csámcsog; caémwég (M.): 
cuppog (a sár) 

caömew/ (B.), caömí (8.), caeme (B.): darázs 
cföpöá̂ A: 1. cfépégfefj 
caörge (P.): kisebb pataknak olyan része, 
ahol a víz a kövek között alig csörgedezik 

cgörögr (B.): fecseg 
caöW (B., E.), cae«e (B.): 'csikókergető szó' 
caJz (M., B., S.): csősz 
caw&fíA (E., M.): csuklik 
c**/t«&*cftá (B.): bugylibicska 
caw&d (T.): tolózár 
caziwyd M*/dW/*/d )ár;d (Zs.): töri a nyavalya 
cawpdaz OM#d (T.): meztelen csiga 
c@wpAx% (B.): csutka 
cawrgda (B.), wwrgöa (8.): eresz 
catwzo (M.): kockatészta 
cawaz&orá/ (B.): csúszkál 
ca&Cföf&e (M., 8.): pacsirta 
cgMGgöa (E., M.): boroskancsó 
c & % (8.): csüd (a ló lábán) 
caűgő (T.): lebernyeg (a tehén nyakán) 
caű#& (E., M., B.), cawröJk (B., G., P., T., 

Zs.), caüre&* (3. sz. bírt. szragos alak): 
csüd (a ló lábán) 

ddWdor (T.): bögöly 
domoW (M.), ddMof (G., Zs.), <&Wf (T.) 

JOMO (E.): dalol 
(fdrdza (B.), (fdröza (8.): poszméh 
(fdrdga&ő (T.): mésztufa (lyukacsos kő 

házépítésre) 
<fe6ewy 1. döböwy 
<Wefk (E., P., S.): derelye 
derefe (G., T.), déref/ye (Zs,), deregfye (B.), 

(förö̂ fe (B.): derelye, barátfüle 
dereW (P.): derékalj 
jereák ^, déNt (Zs.)y áéWt ^, der# (T.): 

szekéroldal 
derzef( (8.); hegyes, serteszerű 
dt&d (B.), dt&oó (Zs.): deszkaágy 
dwzMÓMb (M.), dwzwdMB (E.): sonka 
(foAöwzaecgtd (8.): dohány zacskó 
dofto (B.): talkeüi (egy fánkforma, kerek 

sült tészta) 
dom^wy (E.): félcombig érő kabát 
domo (B., G., Zs.): a kenyér kiforrása 
JOMQ (E.), doMoy (8.): zümmög, döng 
dw#d (G., T., Zs.): bögöly 
d owyAo (B.): dunyha 
dorozgW (8.), drwzaW (B., Zs.): vőfély 
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dorzaoZ 1. (fwr^zW 
Jö6wzy (B., 8., P.), dé6ewy (E., P.): zsíros-

bödön 
(Zöme (M.): tömzsi, köpcös, zömök 
(ZöMcőazeter ^ döMcőgzetere (E.): göncöl-
szekér 

(föröpfe 1. fféreye 
drapoca 1. (rograea 
(ZremöZ ̂  ár^má (G.): bóbiskol, szundikál 
árom&J ^ árombof (P.): dorombol 
(frwwp (P.): döng (méh) 
drwzföd 1. (foroz&6á 
dwdaf (B.), d«dgf (P.): dorombol 
dtfdod (T.): gaz, gyom 
dtfp ^ ddG (B., 8.): zümmög, döng 
dwMMa (M.), áwwd ^^ áwMŐCfta (G.), á«M»á 

(T.): pólya 
dwMypp ^ (füM*/ög (G.): döng (méh, bogár 
repülés közben) 

dmtízW (G., T., Zs.), dtfrwzao/ ̂ , áorzW 
(P.): dorombol 

dwfto (E., M.), átfftd (P.): búbosbanka 
<fü/ (B.): szúr 
dtmyög 1. d«M*/o^ 
ázawzjzao ̂  dzgmdzaág (E.): vizenyős terü

let, ingovány 

e6e# (P.): hebeg, dadog 
ebobp (B., 8.): eltéved 
göowi (E., M., B,, 8.), eWwwf (Zs.): megvet 

(ágyat) 
ecaef (T.): gerebenéi 
ecaef (G.), ecaef (T.): gereben 
edemy ^ zatyo&edeMí/ (T.): zsírosbödön 
ê eaz &ac$ (M.): meleg téli női blúz 
ejförnyga (P.), ̂ éwyéa (E., P., 8.), ̂ e^yég 

(M.), Jaemyőa (B.): egyenes 
ê er/o (E.), eper/o (8.), ê ör/o (B.), ;ê er/d 

(G., P.), ;^er/d (B.): égerfa 
e#rw (P.): egres 
é̂ /eMÍífJ (8.): kútkölönc 
égyi/eztA; (M., 8.), égyez$& (G.), %yez (Zs.), 
ép̂ yeat&ftt (8.), apyeaztaf$& (G.): alkuszik 

áW%fA- (T.): nagybélú 
etéazóMdr (T.): ekeszarv 
efdkztt (T.): elzsibbad 
efbodöaz (Zs.): elcsavarog 
efboM* 1. é6oM( 
efef (T.): gabona. norgyM& áz ek(éY. 
eZeveM^f (M.): élősövény 
e/mdzíZ (B.): üzekedik (tehén) 
eWAoadto (B.): első borjas tehén 
e W M z (B., G., P., Zs), ebJA^oz (T.), 
e W M z ^/ W M z (E.), éaőMz (M.): utcai 
szoba 

e W OMoM (P.): unokatestvér 
eMföf (P.): megun 
eme ^ eme (B.): 1. nősténydisznó, 2. nős
ténykutya; emé&wfyd (B.): nőstény kutya 

em»ŐM& (B.): mieink 
eTWnofna (M.): nagyanya 
em (E.): én 
eMyá ^, e^yo (P., Zs), gMyt; (P.), e»*yw 



(Zs.): mézga. Vö.: maca/xzcií&or, mcw 
mez, azfomá 

ewyoeaoaazoM (T.): viaszos vászon 
eperwye (P.): eper 
epAof (E., M., B,), epM/ (S): ebihal 
eppopo (M.): nagyapa 
erce 1. )á"ce 
á-epytt (Q.): érik 
ere@z(et (B.): eresz 
erwz&eyytt (P.): ereszkedik 
eamer (G.): ismer 
égoógrog (B.): rúdszámy 
eaJMz 1. e/adMz 

ea^e (G.): este 
<bz (B., G., M., P., T., Zs.): agyvelő 

(állaté is) 
éaz(re (E., M.), eazfrt (P.): eresz 

/óy/t (Zs.): a rokka orsója 
/df*t 1. /dHt 
/dtddőa (8.): rügy 
/d&opo&kWd (G., T., Zs.): harkály 
/oWfo (B.), /áfdMd (8.), /ofo;;o (M.), 
/áZá%á( P.), /dfd/ (G.): tomáo (korlát 
és oszlopok nélkül) 

/áWoa (G.): harap (a kutya); (T.): kapkod 
az ember után (kutya); /ödoa (E.): fal, 
habzsol 

/d#6 (Zs.), /á;t& (G.): fal (ige) 
/dZmg%eH (Zs.), /d/mg^& (G.): tornác 

(korlát és oszlop nélkül) 
/ ó % a (B.): farol 
/oWZt (B.): tejeslábas 
/<*%& (B.), /^A; (E., M.), /a%t (8.): forgács-

fánk 
/drdgd (G., 8., T., Zs,), /orog,d/e;aze (B.), 
/drd̂ d/g;aze (B.), /afc#o6<%a (M.): áosbárd 

/arogdWa (E.), /drdpdt^a (P.): vonókés 
/or^apd (M.), /dröapd (P.): fareszelő 
/drdzdf (B.): eresz 
/orta (M.), /drtd (8.): a kukorica címere 
/dwögdfd (P.): favágó hely 
/ocdg%f (B.), / a ^ d (E.), /dW^d (8.), /owígtfd 

(M.), /dodgdőca (P.): harkály 
/ozeca&a (B.), Aiz&w&d (P.): bögre 
/e&rwvör (B.): február 
/^Ao; (M.), /ő%ó; (8.): félszer 
/efef (B., G., T., Zs.): vánkos 
/e;ef azej (T.): tallóz 
/e;/ot (T.): a rokka orsója 
/e;t (B.), /e;e (Zs.): szálakender 
/ef&efJ (T.), /^WJ (B., E., P., B.), /a$fő 

(G.), /íWJ (M., 8.): fejkötő 
/e)M (M.): síremlék 
/e;ő (M.): fejőedény 
/e;retxzfd (M.): fejkendő 
/e/AáMydf (G.): hanyatt 
/dm (B., G., P., T., Zs.): kaszakö 
/̂ ifo&oa (T.): fenőtok, tokmány 
/e%fd (8.): szőlőfürt; 1. még m@&o«/e%^ 
/er̂ ewfyű (G.): förgetyű (kocsialkatrész) 
/érAmc 1. /ürAeaz 

/eazotMyo (M.), /eazotwyd (8.): szoknya 
/íjef (M;): menyasszonyi csipkekendő 
/$;dÁ; (E.): ablak-, ajtótábla 
/^d^&eWo (M.): a mestergerenda fölött 
keresztbe fektetett gerenda 

/íWJ 1. /e;tef6 
/tf (G.): fül 
/#&da 1. /wf&da 
/tkfoA; (B.), /frafot (G.): ajtófélfa 
/mcaorgráf (B.), /tMcaorog (Zs.): fintorgat, 
félrehúzza orrát-száját 

/tWzaa (M.), /mázad (B., T.): csésze 
/Wef (B., Zs.): füröszt, fürdet 
/w^tt (Zs.): fürdik 
/trafót 1. /$Wo& 
/wMroa (E. r.), /w&áfw (Zs. r.), /wM/w 

(G.), /tatarwa (T. r.): ügyvéd 
/ W (E., M., 8.): fésű 
/ W (8.): fésül 
/tfym^tppytt (E.): finnyáskodik 
/opőpy (P.): fogmeder 
/oo/afdazög' (B.): rúdszeg, tézslaszeg 

(a jármon) 
/o&fo (B.): kaszakocs . 
/o;af ^ /o;o%t& (E.), /o;o($t (M.), /ofd#6 

(8.), /ofy^ (P.), /o/#(Ad(M^& (B.), /o;áf-
MfM^t (Zs.), /o;Adf%4 (8., T.): üzekedik 
(tehén); /ofof (B.): koslat (kutya) 

/o;o /-̂  aar/o)d (T.): koszorúgerenda 
/ofyó (B.): keréktalp 
/wwzMm (P): fonogattam 
/oMcatt (B., Zs.), /orcatA: (G): hajfonat 
/oaoaW (M.), /oaoa^; (E.): előtej 
/ö;M (M.): felhő 
/öföafö&öm 1. /rwfw& 
/recĝ ö/ ^ /reca&tföf (E.): lubickol (kis-

gyerek fürdéskor) 
/rtpaMz (T.): csettent (az ujjával) 
/rw(M& (B., 8.), /rüaföt (B.̂  E., G., P. 8., 
T., Zs.), /ö/óafö&öm (M. r., B. r.): reggeli 

/röcafe; ̂  /reggfe; (T.): előtej 
/rüaföt 1. /rwfwt 
/«;( (E.): fojt 
/!ÍM»^a ^ /z/Zá^p (B.): a szőlő bajusza 
/wMfwa (B.): telek 
/%ím& (B., G., P., Zs.), /wrít (T.): talicska 
/uf (P.): folyik 
/Míoatt (B.): üzekedik (tehén) 
/wfm (B): rossz, semmirekellő 
/&fgom6o, /ü%om6d;a (E.), /üZgromoa (M.): 

a fülcimpa alsó, puha része 
/üftoa (E.), /t%da (P.): kosár 
/ürWaz (G.), /ürMMc ^/ /ürMwc ^ /erAtwc 

(P.), /&rWc (T., Zs.); förhéc (kocsi-
alkatrész ) 

/örüazf (E., M., B., 8.): fürdet 

gdöomd (G., T., Zs.): rozs 
^dborazorto (B.): gébics 
gr&for (8.): kiugró tornác 
go^mó (M.), ̂ á/md (8.): 1 alakú fakampó 
groymdz (M.): kötelet ver 
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g-ámöá (G., P.): száj, ajak (pejoratív han
gulatú szó) 

pámMca ^ pdmWca (P.): cserépből készült 
boroskorsó 

gwmMz (T.): összevissza beszél 
#om# (E., M.), gxiMg' (P., T.): oszlopos 
tornác 

d̂wg'd (B.): lebernyeg (a marha nyakán) 
gwircWtca (B.), gordcftca (E., M.), gdrödtca 

(B., G., P., 8., Zs.), g-drdodww (T.): lépcső 
p^fteHfif (E.): élősövény^ 
pdz (G., T.): rőzse, száraz gally 
#dzdd (T.): násznagy 
gözfőa (B., Zs.): kusza (összegereblyélt 
gabonaszálak) 

gebed (B.): alszik, pihen, veszteg marad 
(rosszallóan):^^?/ má gebeMMy* a @2«r-

gebtca (T.): gébics 
pétre (T., E.): vízmerítő edény, kávés

csésze 
g-edo (E., M.), g&M ^ g&Zd (P.), g-édd (B., 

G., T., Zs.): kecskegida 
gegő (B., 8.), ge^, p^öfe (M.), g^á (P.), 
g^A (B., G., T., Zs.), g-gpd (T.): gége 

gegrő (B.): gébics 
peyod 1. gevá 
g*6?*eg&íí( (P.): gémeskút 
gere6fef( ̂  gerebZe/et ̂  g-efeWefea ^ gereb-

Zezea (P.): kusza (a tarlón összegereblyé
zett gabonaszálak) 

pérgo (E.), grágor (P.): ádámcsutka 
gérAíwy, gerwwf, gerímy 1. gírfwy 
geazteMye (P.): gesztenye 
geva (G., M.), ge;z)d ̂  gef^d (G.): golyva 
gező, gezw 1. göző 
g<gá 1. gőgJ 
girmjj (B.): gerendely 
gtrwiy (B.), géH^g (8.), germy (E., M.), 
gertMJ (P.), gtrmd (B., Zs.), gerA4*y 
(G.), gírAwy (T.): görény 

gtrW (G.): szőlőfürt 
go(fo;d (T.): egres. Vö. Wcaot, btwzte, 

pwz&e 
gr(mg|/oZá 1. #d#/eZd 
poráow*/ (G.): kóró 
gdre (B.): kóró 
gror̂ og (8.): kortyol 
pömöörg-ő (T.): rögtörő henger 
göm6öa#Z (P.): gombostű 
gÖMCörazeter (M.), göMcö»gzeter (T.): göncöl-

szekér 
gÖMJöf (E., M.' P.): mangalica 
görAö^y (8.): kukoricakása 
gözJ (B., 8.), gezíZ (G.), gözűeper (T.): 

güzü, cickány; grező (P.): háziegér 
grógzfá (8.): gebe 
grég-or 1. grérgra 
grw;á (T.): krumpli 
gdööa (P.): kócos 
gwg-á (B., G., P., T., Zs.): golyva 
g*%efd (P.), gomgyofd (B., T., Zs.): kender-

csomó a guzsalyon 

gwggorodoW (8.): göndör, gyűrűs (á disznó 
farka, szőre) 

gtmyd (T.): kukorica-borítólevél 
gwzaa (E., M.), gwz&o) (T.): guzsaly 

gyd/főa (B., Zs.): gyaluforgács 
g*/afô 8ze& (M.): kisszék, fejőszék 
györfyÖTty ^ gz/árfgám/d (B.), gywr<yöm/4 

(B., G.), pywrfyöm (Zs.): gyertyánfa 
gz/erecg&g (P.): kisfiú 
gyeröt (B.), g^eret (B., E., M., P., 8.): 
fiúgyerek 

M f W ^ ^ ^ (P): dió 
pytMgye (B. r.): dinnye 
ggovcm 1. gydmy*& 
gyöp (P.): élősövény 
gyüwytA; (B), gytíw (8.), gyovow (P.), 
gywíwwytt ^ pyoooMyit (B.), gyw&om ^ 
ggwt)OM (G.), gz/wAoM (T.): gyónik 

gyMrfyőw, gt/wr%ám/á 1. györfyőwy 
gyü&e (P.): gyökere 
ggw&ör (M., 8., Zs.): tükör 
gyök (E.): kusza (összegereblyélt gabona

szálak); (P.): zilált 

MdgerÍMca (P.), M(fgw*Wz& ^ Ado^yw^MJza 
(T.), Adf^éHca ^ á̂dgeríca %M.): hát
gerinc 

^oáMOgy (B. r.): a község vezetője, bírója 
(nemesi községben) 

&a;b& (M.): borospince 
M 6 % (G., P.): hál 
M M W e & (B.), Mfáwfe& (B., P.): halánték 
MZca*6 (G.): csík (egy iszapban élő halfajta) 
Ad&Zoa (S.): haldoklik 
Adffa (P.): többször hall 
Adfom (G., T.): krumplisverem 
Adfwatd (B.): kockatészta 
Aombof&o (B.): kakasülő (a szarufákat 

összekötő gerenda a padláson) 
Adm6# (B., 8.) A o m W (M.): oszlopos tornác 
Mmpacd (P.): hámfa 
Admoda (Zs.): fűhordó ruha 
Aámzgof, AómzaJ 1. &op*dff 
^OMtoMt ^^ AoMta/^Á ^ AoM^aret (B.), 
MMJWWik (8.): a gémeskút sudara 

Admydfőaf (Zs.): hanyatt 
AopaóM (M.), Aopéwl (E.), A d m e W (B., G., 

P., T., Zs.), Mmzad (P.): fal, habzsol 
Mrdw&d (8.): aranka. Vö. Aoaz, &o»z/w, 
röA, ytppdwy, ̂ w&wcamd 

Mrópdf (P.): falat, harapás 
Mrgoa (Zs.): horgos, kampós 
A ő H W (8.): lógereblye 
MHffda (B.), MrocHt (8.): kusza (össze
gereblyélt gabonaszálak) 

Aormode&^f (B.): uzsonna 
Mrmódoa (T.): marokszedő 
^orm»c (E., M.): harminc 
Adrcy (G.): horog 
Ma/á (Zs.): hársfa 
Aowiyof (E., M.): hasogat 
Mfrwad (Zs.): hátulsó 
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& # W W z (E.), M W M z (P.), MZróaoMz 
(B.): udvari szoba 

Adzoffo?) caiga (E.): meztelen csiga 
&e6&# (M.): hadar 
AeW (E., P.), WMZy (B.): sűrű fogú gereben 
AéM ^ ^ W f (E., P ) : gerebenéi 
A^tüf (B.), A«;W — Ae^tüf (8.), WtWff 

(M.), Aőttöf (E.), WiköZ (B., T., P.), 
&J 6öf (Zs.): hátrál (a befogott ökör) 

Aewgergő (B.), AewfergJ ^ AeWörpöó (Zs.): 
rögtörő henger 

Aewföré%y (B.): lebzsel 
Aer̂ f (B.), AeHcő -/ AeHcöf (8), TterWM 

(M.): cicerél, hág (a kakas, gúnár); 
Aerica&ef ^ Aeytca&e (E.): gúnár zik; 
AayíaMf ̂  Aarĝ caőZZ (M.), Aargg ̂  AerpgZ 
(B.), Aerpef (Zs.), Aergreẑ  (Q.): cicerél 
(á kakas) 

Aerő&e ̂ , AgrJte (P.), Verőce (B., G., Zs.), 
Aerőce (T.): forgácsfánk 

&<Wg (M.): hőség 
Ae(őa (E., P.): hetes (időre vonatkoztatva) 
Mfypdaz&w (E.): szőlőcsősz 
Aecer (B., E., M., P., 8.): kotlik (tyúk) 
AeoerJ (P.): alacsony deszkaágy 
AwerJ (M., 8.), Awerőa (E.), AeoerJa ^ 
Aergrőg (B.): kotlós 

Aecéa (E.): olyan rész, ahol nem fagy be 
a Duna 

Mödz (B.): öblöget 
Aíáeg^cy (M.): ravatal 
A«fet /oy;d ^ Aídet főm (P., Zs.), A«fep 

/g/y* (Zs.): kileli a hideg 
A«fgt/oy«w (B., 8.): hideglelés 
AwkyfWa (E., M.): hideglelés 
MmMcap (B., 8.), Mm&dcaa (E.): gácsér 
Atmp^r (M.), Mmpör (B.): málna 
Mmz*& (E.): gúnárzik 
MWfát (P.): szokták hívni 
A&&W (B.): hóka (ló) 
AdMa (8.): hóka (ló) 
Aoffydw (P.): milyen 
&oro&/a (E., M.), Aorot/d (8.): szarufa 
Aoraogr (M., P., 8.), Aoraoc (E.): hortyog 
Aoaazikz^t (M.): támlás pad; Ao@aztíaẑ & 

(B.): pad 
Ad&öf 1. A^tőf 
Aöm6öfg€ (8.); rögtörő henger 
AörcMJk (T.): hörcsög 
AJréaz (Zs.): mulatság a menyasszonyos 
háznál a lagzi után 

Awbor&d 1. tbortá 
A*^y (P.): hogy 
Awmbt (P.): homlok 
Awmot (P.): homok 
AwMytc&M (8.), Mw^dcaM (B., P.): bújócska 
AdpJW (G.): ostortelek 
AtMztd (B., P.): tojó (lúd) 
&wzd&%#y*& (Zs.): nyújtózkodik 
Awzoy (G.): húzgál 
M&töf 1. Mbűf 
Maa (B.): hűvös 
M*%)W; (G.): gyűrűs ujj 

&#eg& (B. r.): 1. kukoricacső, 2. bab, 
borsó hüvelye 

ibor&d (G., T., Zs.), 6wborA;a (B.), Awbortd 
(B.), wAorW (P.): uborka 

iwdr (Zs.): vicsorgat (kutya) 
#$ (Zs.): ide 
%(ő (M.): zivatar, rossz idő 
$JZ(W (G., T.), wWzdd (Zs.): izzad 
tjzácaagr (G.), wfzdccaóo^ (T.), wfcfzáGcaög' 

(Zs.): izzadság, verejték 

popo (M.): dédapa 
%geM»zük (M.): dédanya 
ipewyea 1. eyeMy&a 
%rf$cd ^ tt/tcd (P.): iglicetüske (ononis 

spinosa) 
$&r«<̂ y*& (Zs.): ökrendezik, hány 
#fd#Wzt& (P): korcsolyázik 
tfkazfj (E., M.): élesztő 
tm (Zs.): most, azonnal, máris 
$m (E.): comb 
<% (G., T., Zs.): íny, foghús 
wma (G., T.): fiúgyerek 
m#of (E., M.): ringat 
mgeM (E.): ingyen 
tM^reAüzd (P.): házilag készített kiskabát 
$rom6d (Zs.): kendermagos 
w & d W d (8.): skatulya 
***eMÁ;e6ô örÁ;d ̂ / weMte6ogór&á;d (B.), w-
fe»te6o^örtd (G.): katicabogár; wkmbw-
f̂rtöyd (P.): bodobács 

w(e»tegzfyö;6 (B.): tavaszi kankalin 
wkwJkíWyd (B.): héjakút (egy magas, tüskés 
növény, amelynek összenőtt levéltövei
ben az esővíz megáll) 

wfgf&wd (P.): sáska 
wíemfeAeme (E.): bodobács 
wfmwc (E.), égWwp (B., Zs.), egfrdM̂  ^ 

eafrd̂ töfe/ (T.): istráng . 
wzJ (G.): üsző 
<«6J$t (Zs.): megkásásodik (vadkörte, 

berkenye) 
íz (Zs.): %4z íz ̂ z/ám me^/ (szitkozódás) 
tzg'd (8.), *zzd (E., M.): parázs 

fdmcai&tca&d (B.): fanyelű bicska, bugyli
bicska 

)(from/ey ̂  yárom/e) (E.), ̂ zrom/J (B., Zs.), 
)örom/e; (G.), ;dorom/e) (T.j: a járom 
vállfája ^ 

yegföwye (B.), ̂ ewye/o (8.): nyárfa 
)áfer/d 1. eger/o 
ydrce ^ ydrcg (Zs.): tojó (lúd, kacsa); 

Avg (P.), ;drc* (T.): jérce 
;erte (T.): nőstény kecske és birka 
)o66ddaw (Zs.): jobbára * 
;Jazd(7 (E.), ydaz^ (E., M.), ;d8zá^ (8. r.): 

gabona 
yw/o (E., M.): (a szekér) juha 
ywagwf (B.) ;wwd (8., M., E., P.), gwawZ 

(B., T., Zs.), ytwof (G.): örököl 
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&d6d (B.): sólyom 
tdbdr 1. áopor 
&d6dod (B., G., T., Zs.): szöcske 
tocomo;&o ^ taoo6o;to (B.): barhet-
melegítő; &am <^ &«cam#?&(% (E.): kis
babát, téli női blúz; toct (M.): kiskabát 

AxicfdpMMár (B., G., Zs.): gáosér 
töwer ^ töcaer (P.): gáosér 
WcaAxf (P.): az elles után első tejből 
készült túró 

WAog (B., T.): köhécsel, köhög 
toMddaztt ̂  &a%fdazt& ̂ ^ totidaz ̂ ^ &a%Mgz 

(M.): kiabál 
&d)fzffW»y, td;azroMy 1. ÁxwzW 
totortoa 1. MttHca 
&d&daöffJ (P.), td&dw/J (Zs.), to&oaűf/J 

(E., M.): a szarufákat összekötő gerenda 
tdttca (B.), Á^&íca (M.), td&tca (P.): 
pitypang, gyermekláncfű 

M & ó (8.): gyékény, káka 
tdfdómd (B., Zs.), &d&#d (G.): ekeló 
tdfdmöaz 1. &o/omdaz 
tdfdn^yd (8.): szénakazal 
tofdaz ̂  tof^az ̂  td/daz (M.), M M & z ^ 
^áM&z (B.), WZdaz ^ Míqaz ^ táfdaz 
(8): 1. gabonakalász, 2. _ kukoricacső, 
3. bab, borsó hüvelye 

W a % o W (M.): fecseg 
Jkdfmca 1. &#WKW 
Wfomwfo «ar;tl (B.), M/omWd odrytí (8.): 
szürke varjú 

&dm#fd (T.): kamillavirág 
tdwd (B.): kanál 
tdwcaá /-̂  &4M<Wf (B.): kancsó 
ÁdfK&wdf (Zs.): kancsal 
towfdr r^ kmfdf (E.): ostortelek 
ÁoM<$r/e; (M.): kantár 
tóM^áróf (8.): a jégen patkósarokkal íveket 
ír le 

&dpdc&p#/t& (Zs.): kapaszkodik 
Aopar (E.), M W r (P.), tdpdf ^ Adtidr 

(T.): karmol (macska) 
tdpdröa (G.), &df%W& (G., T.): kusza 

(összegereblyélt gabonaszálak) 
AdpórództA; (B.): vakaródzik 
Áöpfwaz^ (8.): laposszeg a tengely végén 
Áopoz (B.): kapdos 
JkapazK (B.): stészli (tengelyvégborítás) 
tdrdowy (T.): a disznó kifutója 
&<W (B.), A^r^ (E., M.), M r ^ (8.): kétkerekű 
taliga 

toreMW (M.), AoreMb ̂ , Axzfgrdt ̂  twefdb* 
(B.), A:drtfd6$ ̂  táreMM ^ MreZdbe ^ 
Wferaó^ <- A%*r6W6 (P.): karalábé 

Mr/d (B., G., P., Zs.): oldalzáp (a szeké
ren) 

&(Wca (B): a disznó kifutója 
&drmdf (B.): karmol 
Mormemfő ^ Mrm^Wő (T.), &örmeMf&5 
~(Zs): lapos szög a tengelyen 
&droc8&d (T.): oldalzáp (a szekéren) 
(̂ zfzof (B.): karfa; (E.): hídkorlát 
^d@ (T.): csibeborító 

Madmrdg (G), &áoad%w"áog ^ &gadrtrd^ 
(T.): tavaszi kankalin 

&dazd«erJ (G.), AdazdogrJ 6dW (T.): kasza
kalapács 

Mazmd (T.): kártevő 
&d@zmdZ&<%%& (T.): 1. tilosba megy (állat), 

2. rendetlenül, összevissza csinál valamit 
(ember) 

ÁxwzW ^ toazrJ (M.), tdazfroMy ^ M;az-
(rom/fv&dfaeroMy (T.): lábas 

toWw&o (E., M.), tdW/m&d ^ M(d/wM-
6%fy$rtd (P.), td(d6oydor ^ Adfd&oydr 
(T.): katicabogár **"" 

^ffrdMy (M.): kocsikenőcs 
Módos (G., Zs.): kavics 
&d«dr 1. topor 
tdzfda&erf (G.): szérű 
AwwW^Zöt (B.): gida 
Jkeca&̂ g (P): kecskepásztor 
&e/&# ^, AeazJcg (M.): friss, híg szilva
lekvár 

&eA^ (T.): köhög 
Ww*c@ (P), M/mca (B., G , Zs.): küincs. 
W<a 1. W & 
WZe/ (B.): eredj, menj innen 
&6«yér&e (G.): kenyér 
temAiymdy, &emmymdg 1. tömímog 
JkwfJ (M.): törülköző 
WK&Má&da (B.): eljegyzés 
&e»^ye/ (M., B., 8.): ostortelek 
Wwyea mdawd (P.), Jk*»̂ yyerfdz@ ^yw^&f 

(M.): kénes gyufa 
terbemáa? (M., P., B.): kancsal 
teretea (B.): ó-lábú 
&ere&eza#W2ad/y (Zs.), teretgzayMzgd; <^ &gr$-
tgzâ Mzady (G.), teretezg^zaoy ^ tgfg-
&$zap%zao; (T.): rokka 

terepüf (B.): fecseg 
&á@d/d (B.) 1. &we/a 
teae (E., M.): angol (yorkshirei) disznó; 

(E., M., P., B., 8.): kesely (ló) 
&d@z/<#d (E.), Waz/ogó <^ Â az/ogdg (P.)» 

tf^az/^ (Zs.): eljegyzés 
&<bz/J (G.), Waz/9J (Zs.): kézelő 
tgaz&ewyJ (E., B., 8.): fejkendő; (B.): 
zsebkendő 

&gaz&6My<k «or;ií (M.): szürke varjú 
&«az&g 1. &e/Jce 
Â @z**ZaJ (B., 8.), Axbzkb (P.): a baloldali 
ökör 

&#<my (8.): kötény 
Wf&ágpowyd (M.): vonókés 
M m y e M ÍWa (B., G., T., Zs.), t^iyeZtl 
tê a (Zs.): vonókés 

&#r&: (G., Zs.): csibekas 
WiWgfWryyereÁ; (T., Zs.), WfgaWryyeret 

(G.): unokatestvér 
&ezdJ (B., G., T., Zs.): a megszegett kenyér 
kisebb levágott darabja 

&6Z68 (B.), &ezga (G., T., Zs.): a baloldali 
ökör 

&6wowyd (B., 8.), táwowd (B.): vonókés 
tt6K (B.): vödör 
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&$ca<rz$t (M.): kicsírázik 
&6fergf (B.): kiderül (az ég) 
*#*&# (G., Zs.): kifakaszt, felszúr (pl. 
vízhólyagot) 

&$/6%wnH& (M.): kificamodik 
& W ^ "- &#f -/ MfJ (P.), t«jd (E., M.): 
kígyó 

&^yóMp!/má ^ Hpydmráp (T.): hagymás, 
fehérvirágú gyomnövény 

&%%/oazo/o<%/ó (B.), Mgt/ofepe (G.), t$;ó. 
azdod&%d (P.): szitakötő 

HMwfo 4 azö̂ a* (8.): kisebesedett a szája 
(csömörtől) 

M W e f (E., P.): kiherél 
&*)ó 1. tî oyd 
H M w y (B.): kökény 
H W H w ^ &*Mr$ca (M.), AiHrmcf (Zs.), 
&$&erwww f̂  &$t$r$Mca (G.), totwica ^ 
tt&arww (B.): őszi kikerics; tő&őHoa (E.): 
pitypang, gyermekláncfű 

HttrtMztt (B.): kukorékol 
&t&Wr#m (8.), &#Wrföm (B.): kikísérem 
JW&toAW (8): búzavirág 
H ^ (B., E., G., 8., T., Zs.), W w (M., B.), 
W(» -, téf<« (P.): kelés 

M/íő (E., M.): küllő 
twnewyaff (E., M., 8.), Hmgwöf (G.), 
ttmőwy&f (B): kificamodik 

Atwyoyerfydz* oyw;á(f 1. &e%t/ea md*w*d 
twiyw&ftt (B.): Mbicsaklik 
Mráz (P.): öblöget (ruhát) 
tíae/o (E., M., B.), twd/d (8.), &d@d/d (B.): 
hámfa 

t w M z (M.): udvari szoba 
&wfd#f (T.): mellény 
Mao (E.): külső 
JWaJb&ef (M.): később, későbben 
Átae66t& wrom (E.): 'így szólítja az asszony 
az ura öccsét' 

&<#e&dzdZ (P.): asztag 
&<PG/ (Zs.): kívül 
M o & W (T., Zs.): kiderül (az ég) 
ttzadwid (G.): pólya 
títpog (G.): pislog 
tfotd (G.): a csibéit vezető kotlós 
&fo%&af (G.): kotyog (tyúk a csibéinek) 
tdodaz (8.): a legalsó kéve a keresztben, 
&J6őaz (P.), tof&öaz (Zs.): az első gereb-
lyélés a tarlón 

to"bor (B.): sütő a tűzhelyben 
toctt (G.): kemencesut; &w;$& (P.), toótt 

(T.): főzőmélyedés a „pitár"-ban 
&OGC& (P.): bihng (néhány szemből álló 

szőlőfürt); (E. M., P.), tofca (G., T. Zs.): 
kaszakaccs 

&oca$te?*yec6 (E.): kocsikenőcs 
totoaűMJ 1. M&dwfZJ 
to&oa&d (T.): angyalbögyörő 
&oW&d (T.): kakatszeg, gerendelyszeg 

(az ekén) 
&o/6% (B.), tof^f (M.), toffőí (8.): a disznó 
kifutója 

tofomögz (P.), tdfámöaz (B.), tofywMöz ^, 

&%)w%%z (Zs.), AoZimöz (G.), &o;wndo«; ^ 
&o;$mm@2 (T.): szekérkenőcs ^ 

tömd* (B.): lóiga 
tomp (8.), tompd (M.): kukoricacsutka 
(morzsolás után) 

&omrd (B., P., T., Zs.), & o w W (B., G.), 
tomorá (G.): kamra 

toMcaorop (Zs.): kószál 
A;owföa (Zs.): kanász 
towf^eMf ̂  towfî e* (B.): a beszolgáltatandó 
terménymennyiség 

topdaz (G.): meztelen 
&opeb (P.): füstnyüás 
Awr&öca (G., P.), torböoca (T.): kanászostor 
torcoa (T.): batyuhordó lepedő négy mad
zaggal a négy sarkán 

&orca 1. Awcca 
torom (T.): kukoricaüszög (szárazon, mikor 
már porlik) 

&oa@r (G.), toaar (T.): nyitott birkaszallas 
AowJ (B.): korsó 
toaz (E.), Axwz/d (M.): aranka. Vö. Adrd%W, 
&0&Z/Ű, tw&wcatMd, pippwty, rü& 

toazfroa (P.): kócos 
tdfer (M.): az eresz alá épített galambház 
W M f (8.): falbemélyedés (a szennyes 
ruhát teszik bele) 

W & o d a W (G.), Jkof&od̂ Z (T.): kotkodácsol 
(a tyúk, ha megtojt) 

&o%őt (B., 8., T.), &öWö& ^ ^&fö& (Zs.), 
&öMö& (G.): ekefej 

tömtmao (M.), t ö W m m o ^ (E.), Jkem<wy-
md^ (P.), temeMt/mdo (B.), ̂ eWmmdo ^ 
&emd»y?ndo (T., Zs.), Áemwymd^ <^ 
tem^ymdg' (G.): köménymag 

tÖMy(Z (T., Zs.): könnyű 
Aöwyv (8.r.), MwMt/iZ (P.), &öMy<% (B., G., 
.T.), &öMm/ö (Zs.): könny 

topa (P.), &üpd (B., G., T.), topd (Zs.): 
méhkas; &öp# (M.): a lőcs alsó vasalása 

töpóffJ (P.): vajköpülő 
&öpöz (B., 8.): köpdös, köpköd 
tör/e 1. &örfwe 
toroyfyd (P.): kőhalom 
toröf (8.), Wröa/d (T.): kőrisfa 
&örö6z(ö@ (B.): gabonakereszt 
&örk% (Zs.), törftw (B., T.), tör/e (G.): körte 
tóftwy <^ ÁóYtm (E.): 1. kötény, 2. lebernyeg 

(a tehén nyakán) 
Jköf&fő (E., P., B.): csökönyös (16) 
&óWca (M.), tőveca (P.): kavics 
&öeeazfet azafoMTio (M), tötwazfö* azafoMMo 

(B.): abált szalonna 
tráAog' (P.): gyakran köhög 
XrdpcW (T.): fecseg 
r̂ápogF (P.): hápog 
tr̂ fyoy (E.), tHpogf (P.), AH&ogr (B.), 
Wfyof ̂  W ( y ^ (Zs.), trácaoo ̂  ArÁwW 
(G.), Wfyog (T.): haragos hangot ad 
(az ülő kotlós) 

WppoY (T.): fánk 
tfMmpfwyA; (8.): csimasz 
&wc$& 1. toctt 
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JWdpdm (B.): kútgém 
ttWfía (M.): koldus 
Jkwywnőz 1. Aw/omőgz 
^w&tMritwf ^ A^ft&erttW (B.), JkMJkfHW 

(8.), &W&0HM (M.), A^&oHf (EJ, tw&oHW 
(P.), Aw&oH&óf (G., Zs.), &w&«HtMf (T.): 
kukorékol 

^w&MOMMö ^ Aw&dcamá (8.): aranka. Vö. 

^wrwmpt (M. r.), Jkwmp(r ̂  &o/ompér (P. r.), 
Jkwmprt (B.): krumpli 

^wpó (G., T.): öntözőkanna 
Jkwz&d (T.): töpörtyű 
^Wáca (B.), JW^ca (E.), W ő c a (B., P., 8.), 
JWdca (G., T., Zs.): piszkavas 

MfroWa (M.), Mfroráa (P.), Wfróvów (B.), 
&*%rdt%% (G.): kútkáva 

AwfydMf (B., P., Zs.): ebihal 
M(t/$M (P.): forrás 
& ü W y (T.): kökény 
tötörW 1. AiWHca 
M p w 1. töpw 
M ^ ő (M., P.): kémény 
tönlafew Wrd (E.): köröskörül 
Avwírí/(& (T.) lebernyeg (a marha nyakán) 
.&oo*(yop (B.): kotyog 

#f#&(fa#y (E.), f̂ bo&̂ &d;p (M.), ZdboA%W;o 
(B.), fö6oJköaa;o (8.):'lábikrája 

Z^&wdf (E.), ̂ boad! (M.): hidas 
ZácaMW (P.): ékelő 
/dgoa (Zs.): lakkos 
M)W (8., T.): kiskabát; (B., G., P., Zs.): 
mellény 

& # W (G., Zs.), fd;Mtoyy$t (P.): szitál 
(az eső) 

Zô erya (B.): létra 
Jd&fA (P.): krumplis lángos 
Mmpöa (P., Zs.): az orrán szélesen fehér (ló) 
M m p d (B.), Mmp* (M.), fámpi (8.): lámpa 
fop*cto (E., B.): lapocka 
% % & (T.): lapos 
MpocW (G.): kis lapát 
Jgopa ^ fapá (T.): vizenyős völgy 
Jőfd (8.): komaebéd 
JdWr (P.): mosdótál 
# (8.), fg (B.): leves 
7e66#*6yő (M.), kppewfyő (E., P.): lebernyeg 

(a tehén nyakán) 
7e&07z( (P.): megvet (ágyat) 
ZecaM (T.): kockatészta 
Wme& 1. /mdet 
Zê tMcae (P.): kis legény 
feAwff (B.): leesik (ember is): Z,eA%#o o 
f<W/ 

êAüf (B.), feM (8.), feWf ̂  kAicaWff (M.), 
k A ^ ~ feAéc (E.), k A ^ (B., G., P., T.): 
liheg, nyelvel (kutya) 

Íe&&%x;fd6 (T.): legtovább 
fefoppoD (E., M.): lelohad (daganat) 
VefkM, (8.): lejjebb 
femec (E.): kézelő az ingen; femec (8), 
Zemöo (B): korc (szoknyán, gatyán) 
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&%%%& (E., M., 8.), kwföt — kwföt (B.); 
W ^ A ; (Zs.), femwgt (P.): bükköny 

kpe (B., G.): lepke 
ZgpeMC^Á; (8.): lepke 
/gpmy (E.), Zepwy ^ Zgpwy (P.), fgpAiy 

(B.), Zgp^wy (Zs.): kenyérlángos 
fepő (M.): csibeborító 
fegzá (P.): deszkapalánk 
feferJgeöb (Zs.): legerősebb 
%%%%%/$& (G.): lehull (csillag) 
feodf (E., M.), feoef (P.): oldalzáp (a szekér 
feoea (B.): 1. leves, 2. lebernyeg (a marha 
nyakán) 

febéf (P.): szokott lenni. Mmgytp &&gf fdoef. 
fűk* (T.): kukoricapelyva, kukoricaléha 
fípA&e (T.): fülcimpa 
#p#yJ (M.), fipAyw* ^ f$p*fym&e (P): 
nyári női blúz 

/(xwWó (8.), (ocai&Mf ^ kca$&dff (M.): 
lubickol (kisgyerek fürdetéskor) 

focato (M.): fecsegő 
fdpér (Zs.): kazalrakodó hely 
Zdpordowy ^ Wgwrdowy (Zs.), W^Mrdowy 

(T.): szamártövis 
fd̂ ere (B., 8.): lucerna 
%%%/ (B.): bögöly 
ZoMca (M.): izzadság 
foMcaoa (M.): izzadt 
Wcad (M.): sárt csinál (vizet önt ki 
valahová) 

fopocatof (B.): lubickol (kisgyerek fürde
téskor) 

fdfye (M.): híg sár 
fimőröa (E., M., B., 8.), ftW&fröa (P.): 
libabőrös 

(*Wmö& (Zs.): pipacs 
fdgoa (M.): szőlőlugas 
fwwf (B., S.): kötélből font ostor 
/Werwo (B.): lucerna 
/#$; (B.): kisliba 

möc**t (P.): metélt tészta 
mocf&oczítor (M.): mézga. Vö.: ewy#, 
?7McatomÁ;, azfow*4 

mocatafmág ^^ wiacatowáz (B.), wiocatomíz 
(E., M.), mdcatdmfz (8.): mézga. Vö. 

mdcftdfwwt (B., G.), mdcatdföcw (Zs.): 
iglice (ononis spinosa) 

mddar (8.): veréb 
moJt&íwoÁ (B.): bugylibicska 
mdátfW (P.): madárka 
mddzapá (8.): fogdos 
mőg*/(trfö& (B): takarmány tök 
md;(6r (B., E.), mdZ(á (8.): malter 
*nd;/o (E.): jegenye 
md;*f&of (Zs.), TMdü&of ̂  m*ydoW^m*)g&of 

(T.): nyávog ~" 
?WyMaAMr&o (B), máywaAwrW (8.): májas
hurka 

mdWcd (T.): másodkender 
má&o@ /e%fJ (P.): csigaház alakú, mákkal 
töltött sült tészta 



mo&&otxfaz (E.): kenyérkovász 
mdZwzd (P.), mdMMd (Zs.): málna; mÖMMd 

(B.): savanykás ízű földiszeder fajta 
mdZfd 1. md;fér 
mdmttd (P., T.), mámó (B.), mdm* ^ 
mdmd (Zs.); m m w (G.): nagyanya 

mdmwgz (B., P.): papucs 
moMdza^k* (B.), mdM(Zz&eM (8., T.): kézelő 
Tndngd (B., G., Zs), mdMgoZicd (P.): man
galica 

máMgo/f (M.), máMgwf (B.), mcmgo (E., M.), 
mÖM^d (P., 8.): mángorol 

mÓMgrwZZó (B.): rögtöró henger 
mdmmd, m w m d 1. fWZmd 
md7»fH (P.): kiskabát 
mÖMy* (P.): nagyanya 
?ndm*Mo@$&ozabdt(t 1. vorocaozaW&o 
martozo (E.), TMdr&ozo (P.): marokszedő 
mórfóg (B.), mörföa (8.): főzelék 
mdg» (E.): nagyapa 
mdwmd (B., P., T.): takaréktűzhely; (B., 

P., Zs.): kénes gyufa; moaÍMa (E.): gyufa 
mdtx# fx, TMdogí (B.), matwy (Zs.): nyávog 
meb6orM*/áz*& (Zs.), m&pborwyAáztt (T.): 
megborjazik 

mecaea 1. m^Mca 
meZ/őtdd (P., Zs.): kifakad (kelés) 
má^eW (M.), Tw^kf (G.): megmérgez 
mepwKfdf (G., Zs.), mé^twfü (E.): üzekedik 

(tehén) 
metc&emereí (T.): megcsömörlik 
metcatttod (B.): megkergül, megbolondul 
77*6t/otcwz( (E.), me//dW;f (P.): kiszúr, 

kibök (vízhólyagot) 
iwet&ofyoydaô ytt (P.): megkotlik (tyúk) 
mé'&péw8zZecZt& ^ mgtpéwíazZ^ytt (E.), 
metptZwz&MA; ̂ ^ Tme&ptfwzMy&fíX; <^ mé't-
píZwzwyéaécZit (M.), me&p$ZwzMy&fi& (B.), 
metp$Zwzeaé(f»t ^ mé&p$(wz?*y&M& (8.): 
megpenészedik 

métae'rw (M.): sérvet kap 
me&azo&od (M.), métazd&Ad (G., T.), megazá-

tdd (Zs.): sérvet kap 
?n$Wdt ^ meZ/^ (P.): másodkender 
mefftppew (Zs.): szétterjeszti a szárnyát 
(tyúk) 

meZZz/eagwrc (Zs.), me^eagwrc (T.): melles
kötény 

memmeg' (B.): ismét, újra 
mé%ca (B.), mecaea (Zs.): mécses 
m m e ^ e (E., P.), memefte (E., T.), méMe^e 

(B., G., Zs.): menyét 
méMz/iafröZó (8.): ministráns 
fnereaztöd$& (B.): nyújtózkodik 
mér«^|/ (P.): mandula 
me&ez (8.): mesél 
meWZ&é (T.): metélt tészta 
meWyt&tdd (B.): megavasodik 
mező (B.): legelő, rét 
*n$%fW 1. mdy*ítoZ 
mi^őfe /-/ m*%e (B.), mdk (E., M., P., 8.): 
mióta 

mwMrwZ (B.), mw&őrof (B): kiherél 

mo^oZWa (Zs.): mohos 
mo&<# (M.): motyog 
mxWr(yd& (8.): pergettyű 
mow(ZáZ (P.): mondogat 
mo%yaa (M.): mén, csődör 
W r ^ mórf*egfo (B.): vályog 
WrpdMg; (B.): koszorúgerenda 
morzaáZ (T.): morzsol (kukoricát) 
moaf^o 1. mwafoAo 
mozWó (8.): fejősedény 
mötöp (B.): dadog 
mőmyepzd (B ): lakodalom 
m & e (E., P.), mJ^e (B.): merre 
more 1. mi;ő(e 
mrdrcaog' (P.): nyávog 
mwcft (T.): fösvény 
mwcwtpW (P.): ellenzős sapka 
mtfcw&d (G.): kákabuzogány 
mwwyor&d (B): angyalbögyörő (tészta) 
m«rtwza6o< (P ): kákabuzogány 
?7MfafoAa (E.), mwafoW (P.), moaZAa (B., 

M.), mo&(M (8.): mostoha 
mwza$Á;o (M.): táncmulatság 
mwza#cíZZ ^ mwzatM (E.): dorombol 
mwfe 1. m*)őfe 

MacZ (8.): az eke csúszója, talpa 
MfWŐZy f̂  MddŐ; (Zs.): pióca 
mdpybWJ (P.), Md^ybgW (B.), Md^/Wf*Z (Zs.), 
M(%%/6e;# (G.): telhetetlen 

?%agy%í; (B., G., T., Zs.): hüvelykujj 
* % W (G.): nagyanya 
Wazpo^á ^ M4@zpo;d (T.): naspolya 
»w%7wwfí (B,): állapotos, várandós 
wofy azd( AoZZ (M.): nagyot hall 
MeAezí(ő (Zs.): kútkölönc 
me&ázmyotwZo (B.): nyavalyatörés 
Mew^e (M.), MeW&e (P.): 'fiatalabb test
vérek így szólítják nénjüket' 

MevefZeM d; (B., G., M., T., Zs.), Me«efZew w; 
(G.): gyűrűs ujj 

Mézégr (G.): nézeget 
MWZieaw&za ^ wyMáZicawazo (M.): angyal
bögyörő (tészta) 

m/ö) (G., T., Zs.): disznócsorda 
mgdtcaqy (P.): nyakszirt 
wyo&Zeoea (B.): lebernyeg (a marha nyakán) 
myd&W (T.): ostortelek 
MydtrdwtZd (P): taligavánkos (az eke
taligán) 

M%/d̂ gzögr (P.): rúdszeg, tézslaszeg 
Mygrd/d (B.): nyárfa 
mydocaq? /-̂  Mz/^og ^ My$txfca&«( (B,.), 
Myívgcato (8.), wyamtd ^ wyom&oZ (E.), 
Mí/dwog' (Zs.), *%/(WW ^ Mywdo&of (T.): 
nyávog; Myoww&dZZ (M.): nyávog (a 
macska párzáskor) 

wyeZ (B.): szőlőfürt 
wyeaa (Zs.): nyers 
M^zacZ (Zs.): nyeste 
M%/t, MZ/Í« 1. 7*y(Z« 
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«%/ttorog (G): 'a csődör hangja párzás 
előtt' 

MytWmfytA; (B.): nyilai, nyilallik 
wyfreí (8): 'a tyúk hangja, mikor kotlani 
kezd' 

wytrAe (E.): csiklandós ló 
MyíWcatwf, Mt/woy 1. Mydvcaoy 
wt/o;W 1. M*/tí(W 
wyofWo&W (E.), wyomdo&d, (P.), wyompo 

(Zs.), %yomd (G-, T.): a szövőszék pedálja 
wyom/d (P.), Mt/omM (B.): (a kocsi) juha 
M%/o&zoM (8. r.): menyasszony 
Myoazo/*í/&fwy (B.), %yoaw;!Í;^My (M.), wyo-
azortí^wy (E.), wyoazo/i/dfyaMy ^ %</o-
azofydfya^y (B., P., Zs.): koszorúslány 

wyJ/Z (M.): nyű (kendert) 
my&d (B.): nyelve 

wy^W (M.), wyo;<J (P.) myd&f ^ wy^fgA 
(Zs.): nyújtó (a szekér egyik része) 

wy%Z<) (B.), wy<« (E., 8.), wyí (M.): 1. gi
liszta, 2. kukac 

oc&zberce (M.): oldalborda 
dd&foroMC (M.): a szekéroldal alsó és felső 
vastag fája 

o t W & W ^ otw/kWom (B.), o&wffaHom ^ 
o&wf/ör (8.), dAwf/ár (M.), o^offártom ^ 
oW/(#r (E.), oW/őr (P.), d&w/a (T.): 
szemüveg 

ofoaz (M., B.), o W z (E.), ofdaz (8.): kel
káposzta 

ofdazfö& (B.): sütőtök 
ombo; (T.): szakadék, nagy lyuk 
of^rd (G., T., Zs.): gatyakorc 
orógáp (P.): orvosság 
orgfí (P.): orsó 
orf (B., G., P., T., Zs.): irt 
oazfGM (8.): azután 
ofAow&o (B.): régies női blúz 
orda (P.): avas 
ö6/ipef (G.): öblöget 
ő6ö; (T.): gabonarozsda 
öcgemaaazp (B.): 'fiatalabb asszony meg
szólítása' 

öt/ef (P.): erős oldalszúrás közben csuklik 
ö&ör#M (T.): x-lábú 
ö̂ örfwzJ (T., Zs.): tinó 
ökf 1. & W 
öZJ (E., M., P., B., 8.) öZ^ (B.); hentes, böllér 

(aki a disznóölést irányítja) 
Ömé (M., 8.): emel 
ömeZef (M.): emelet 
őwfözJ (Zs.), ÖMfözJ&wpd (B., T.): öntöző
kanna 

örégdpito (P.), öregdpd (B.): dédapa 
örego^ (B.), öregdfywa ^ örggdfywa (Zs.): 
dédapa; öreg4%waM (T.): nagyapa, déd
apa 

öregre wrdm (E.), öregbít wfdm (P.): 'így 
szólítja az asszony az ura bátyját' 

ö ^ m d m i M (P., T.), öregmdmd (B), öregr-
fwdmi ^ ör^gmdmd (Zs.): dédanya 

öregmgat (E.): dédapa 
öregü; (M., B., 8.): hüvelykujj 
öreA;/e;gzg (B.): nagyfejsze 
öre&azüfe (M.): nagyanya; (E.): dédanya 
ÖMZ (G., T., Zs.): ürü 
öaazö (Zs.): össze 
ö38zemáMG8ttof (T.): (szőlőt) összetör, d& 
nem préseli ki 

pab6«gör (8): bodobács (pirrhocoris 
apterus) 

poczír (M.): bab 
pdcaíí ^ pdwf (B.): vesszősövény 
pad (B., P.): veteményes ágy; (G., T.,. 

Zs.): padlás 
ptW/dga (T.), po/wWa (B.): gerendás meny-
nyezet 

pd;Gwtw# 1. pdfcat&w); 
pa;od (B., G., Zs.), pd^oí (T.): csimasz. 

(a cserebogár álcája) 
p ö W (Zs.): kakabuzogány 
poÁTffc (E., B.), pd&rdc (8.): pokróc 
yofocawta (B.), pdkkww&d (8.), pafactw&a 

(E.), pdWcwítd (E., 8.): palacsinta 
pdfdc (G.): parlag, műveletlen földdarab 
pdíámgr (8.), yoZgwc (M.), pof̂ Mgr (E.)^ 

pd/áoM^ ^ pafÖMt (T.): deszkakerítés 
pőfdwwyd (Zs.): a disznó vastagbele 
pd/cat&«# ^ pdycw&t*;; (P.): hüvelykujj 
pdfföa (P.): padlás 
pdfmp/a (M.), páfmg/o (B.), páfmp/d (8i): 

nyárfa 
poWda 1. pddfáoa 
pdmpwaM (B-^G., P., T., Zs.), pompoata 

(E.): fánk 
ydwddf (P.): folyópart 
pop (E., M., B.), pop (B., G., P., 8., T. Zs.): 

a kereszt legfelső kévéje 
popám/a (E.): falánk, telhetetlen 
pdpcwt (P.): pipacs 
pópt (Zs.): kisliba (gyermeknyelvi) 
pap^GM (M.): ükapa 
pőpwfd Wr;tl (8.): fekete varjú 
pdpmácaM (8.), papmoca&o (E., M.): 

hernyó 
pdpd (G.): nagyapa 
pdpof (G.): fecseg 
pdpríwW (P.): disznóköröm 
papmMa (M.): pörkölt (húsétel) 
pör (B% G., T., Zs.), pdw (T.): korpából 
készült anyag kenyérkelesztéshez 

pdrodícato (B., P̂ .), pdro^ytcaW (P.): 
paradicsom 

pdmtza (G.), pdrdoaffZz ^ pdrdgza (T.): 
parázs ^ "^ 

pdrtpd (B.): herélt ló 
pőrM%y ^ párA;öwy (P.): gatyakorc 
pórwp (M.): derékalj 
párfázof (M.), pá^fázaf (E.): gatyakorc 
pdatf 1. pdcatf 
pdatom (B.): legelő 
pdazMt ^ pdazfdtMytlf (B.): üregi nyúl 
po&i (E., M.), pofd (8.): csimasz 
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po#/ (B.): mosófával ver 
paf^fW/o (B.): mosófa, sulyok 
pofttoazer (É.): orvosság 
po#mc.(M.), pafy»»^(E.), jxWytwgr (B., T., 

Zs.): a gerendelyt a taligához erősítő 
kapocs 

2%%ok% (G., T.): gyolcs 
pdzáer^d, pdzdermyd 1. pozáer^o 
pece& (M.): bige (gyermekjáték) 
péck; (B., G., Zs.): előtej 
p&wömye (G., T., Zs.): pörkölt 
páw ^ páwt%y (G.): bögöly 
pemeca (E.), pewefe (B., T.): pemet 
peMÍ&zf&g (É.), ptfwzTzyea (M., 8.), p?%zm/ö8 

(B.), p»/wzea (M.): penészes 
pg?%7Ő (B.): a fatengely borítása 
p e W (E., B., 8.), p W 6 (M., P.): pendely 
pernye (B.): selyp 
#rc (B., P., T., Zs.), pgrc (G.): ujjízület 
pemi (M.): derelye 
per&öf ^ per AJ (P.), portof (B.), porgrof 

(Zs.), perzaof (G.): perzsel, pörköl 
per&öW (P.): pörkölt 
peaazec (M.): sziszeg (gúnár) 
pefrezaíkm (E.), pefrezaírom (M.), pefrezae 

(B.), yeWzfÍM ^^ pefrezaí ^, pefrezai) 
(P.): petrezselyem 

pefro (M.), pefrdftoTM (E., P.), pefrókom 
^ péfrőZyom ^ pefrd (B.), pefrap (Zs.), 
pgWZwm (G.), pefrdfGwm ^ pefk/wm ^ 
pefrdfíom (T.): petróleum 

p^e (B., P.), pt^e (B.): bige (egy gyermek-
játék) 

pt̂ ggr ̂  P̂ Aép (G.): liheg, nyelvel (a kutya) 
ptföca, pífdMca 1. píaZí 
ptfimcte ̂  ptMcte ^ p$f»M&e (E.), pftwctt 

(B.): bige (egy gyermekjáték) 
ptfwz (M., B., 8.): penész 
pí/tazea, pMwzMyea 1. peMÍazfeg 
pif&m^d (MJ: kerek fémdísz (ruhán) 
p#&m%d (M.): szempilla 
pt/k (E., M.): lepke; p#k (P.), pwk (E.): 

a kenyér megszegésekor levágott kisebb 
darab 

pífkfwyő ^ ptffgwgd (B.), ptkM^o (G.): 
1. a fülcimpa puha, alsó része, 2. leber
nyeg (a marha nyakán); pt/km^ő ^ 
pi%?%yő (Zs.): lebernyeg (a marha nya
kán) 

2wmp$mp0rd (M.), ptmptmpöfe (8.): pity
pang, gyermekláncfű 

ptmpd (G., T., Zs.), ptmpaö (Zs.), ptmpotd 
(B.): pitypang "" 

ptpíate (B., E., G., T.), ptp<aW (P.), 
p»p<g&g (Zs.): búbos pacsirta 

ptppowt/ (B.): aranka. Vö. AüfdM&d, toaz, 
toaz/fZ, ̂ o&wcamá, rwA 

pípwaz (T.): denevér 
yfrámw (B.): télire elföldelt krumplikupac 
p*roa&oM&o (8.): konkoly 
ptroawyío (8.): giliszta 
ptrozabora (M.): őrölt pirospaprika 
p W e 1. pi/k 

pw/í (M), pia/yí ̂  pia/», pwere (P.), p«/öca 
(B.), pWáMcg ^ ptZöMca (G.): mécses 

pwfyog (P.): pislog 
pwzMZo (P.): piszkafa 
piaztg (B.): egres. Vö. bwcaot, büazte, 

pwz&^/d (P.): piszkafa 
pwzk ^- pwzfe (B.): ajak 
pwzfra (E.), ptazfrd (G., T.), pwzrd (B., 

G.): az orra végén fehér (ló) 
ptfar (M.): konyha; ptfdr (P.): a füstös 
konyha előtere; (T.}: szabad kéményíi 
konyha 

p&# (B.): lóitató favödör 
p#ypd/dWy (T.): pipacs 
piWyp^d (M.): függő fémdísz (kendő, kötény) 

szélén 
pfd(myw'azőgr (B.): lapos szeg a tengely végén 
pk (E., B., 8.), pZ< ̂  pfíA (P.): tepsi 
pfefy&of (T.): feosegő 
pfmc&t 1. ptfmc&e 
poctt (E., M., 8.): egér 
poc$t/og (8.): tejfog 
pocaot (G.): lucsok 
pocatqf (B., P., Zs.), poca&d (P.), pocaof 

(G., Zs.), pocaoftodtA;, poof&oftodtÁ; (T.): 
lubickol, csapkod (kisgyerek fürdéskor) 

pocadfd (8.), pocaofo (M.): tócsa 
po/á&, po/JÁ 1. pw/dg 
poyoa 1. pofozwwz 
pó;aWwtw8 (E.), pd/o«df»&W8 (B.), yoM-

eöMtwa (S.): pólya 
pofozamo (M.), poZozamíA: (E.), pofoa&á ^ 
poZozad (P.), pokzad (B.), pofoa (Zs.), 
po;oa (G., T.): tyúkfészekbe tett szok
tató tojás 

pompoato 1. pámpwgtd 
poMe&a (M.): blúz, felső ruha (gyermeké) 
poWró ^ poWró (P.), poWroW (8.): 

csimasz (a cserebogár lárvája); poM(Zró 
(G., T., Zs.), pw?MW (B.): kukac 

poMMOza <^ powwoa (B.): nyomdokó, lábító 
a szövőszéken 

porcosam (E.): porcelán 
por/teZ* 1. aporAeff 
poryo/, porA;o/ 1. pár^ö/ 
poroM^y (M.): egy ezüstös levelű bokor 
poazH& (B.), poazríA (G.), pwazr$& (T.): 
keresztelői lakoma 

pof«ord (P.): rossz gyerek 
pofytÖMy ^ pofy&öw (Zs.): patkány 
pozáer)a (E.), pázáeryá (B.), pdzáefMy^ 

(G.): kenderpozdorja 
prtccgögMacWgr Z. 6rÍGGaá&Má(frâ  
pö/JÁ: 1. pw/oa 
pökő (E., M.): kukoricapelyva 
pörpe^ (B.): fergetyü 
pörtöftt (E.): töpörtyű 
pőa (B.): vadhajtás 
pr^ca$& (Zs.): bögöly 
prezőwr* ̂  prez&wra (B.): disznósajt 
prtzmd (8.): télire elföldelt krumpliku
pac 
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proaác$)d (P., B., 8.), yroaectyd (E.), proce-
az«)d (B.), proaőotyd ^/ yrowcctyJ (T.): 
búcsúsok menete 

prwcfe& ^ prtwzf<& ^ yrwazf^t (B.), 
prw&zfiA: (E.. M., 8.): mellény; (M.): 
ujjatlan női felsőruha is; pwazM (B.): 
báránybőrmellény 

prüca (B.): priccs 
yrwcaiköf (B.): lubickol 
pröcaöt (B., G., M., P., B., T., Zs.): tücsök 
pwcor (Zs.): a disznó gyomra 
pw/da (B.), pw/t (8.), yo/da (E., M.), pw/d& 

^ fw/dt (P.), yo/d& (G., Zs.), pö/<)& 
(T.): pufók 

pd&obaroMo (E.): tüskeborona 
pw^td^MM^r (T.): pulykakakas 
pwttdMW (T.): a beléndek virágja 
pM&fw (T., Zs.): púpos 
pw#dW 1. poWrd 
pdp (E., M., P.): a kenyér gyürkéje, 
kiforrott része; (G., P., T., Zs.): pwp 
(B.): köldök 

gwpZtÁ: (P.): csibeborító 
ptíre (E.): póréhagyma 
ywr&a (M.): korhadt fapor (odúban) 
pwazft 1. procfát 
pMaatA: 1. poazr{& 
pügazögr (B.): tüsszög 

r<í/ -/ rd/ (E.), rd/ (B., G., P., Zs.), rá/ 
(P., T.), rdo/ (T.): keréksín 

rdpddoöwy ^ rógddMM (Zs.): a bojtorján 
termése 

fô oazfd (E., M., B.), rápdszW (8.): ajtófélfa 
rópdazfdaz^ (T.): rúdszeg, tézslaszeg (a jár-

mon) 
ro^yo (B.): gabonarozsda 
rapt/da (E.), ro^y^a (M.), rdpyda (B.), 
rdgyöa (8.): szeplős; rdpt/őa (G., P., Zs.), 
fdgydoa (T.): 1. szeplős; 2. himlőhelyes 

rd)W (T.): dörzsöl (mosás közben ruhát) 
rá;c8tír (B., G., P., Zs.): re;c«ír (G.), 
rd̂ cazíZ (Zs.): disznókifutó, bikakorlát 

rdtda (G.): gabonakereszt (18 kévéből álló) 
rdwc (B.): korc (szoknyán, gatyán) 
fopoMcaoa (M.), rdpáMfoa (8.): himlőhelyes 
ropaMcaozab<to (E.), fdpdMcaozabátd (P.), 
rdpáMfozabítd (8.), rdvd?*caágí02«66̂ td 
(Zs.): varangy osbéka ^ 

rdapü <^ rdapw (B.): ráspoly, reszelő 
mzZpWd (B., P., Zs.), röWd (G.), rdofoWd 

(T.): rántotta 
rd«d?%#(#ozab&2td 1. rapoMcaozaW&a 
rdwdf, rdtxW& 1. rorda 
recef (E.): tolózár; (B.): lécezet a padlás
tetőn; 1. még re&eazf, re&ec 

recef (M.), f-ece/f (Zs.), rgcg/( (T.). recept 
r/f/ (8.): rőf 
r%?efea (B.): hámot nehezen tűrő (ló) 
regoef (B.): reggel 
reteaz (T.), retec (M.), reteaz (Zs.), tolózár 
reteaz (E.), rê eaz( (P.): a disznó kifutója 

re;cadr 1. ro;caMr 

reMcae (8.): egy vízi növény 
re*%we/ (Zs.): fecseg 
repcae (G., Zs.), repcag ^ repcae (Zs.): 

repce; repcatMt/ ̂  repc»m (T.): vadrepce 
ráafdy;d 1. roafoffyc 
reaz&áf (P.): reszket 
rg(W (B.): ritka 
r#&ád)&f (B.): lécajtó 
ráffyd (B.), r^yd ^ rAfyd (P.): létra 
reeda (G.): reves, korhadt (fa) 
H (P.), HZ (8.): sír (a tűz) 
Hcaop (T.): vicsorog 
rtcaoWdf* (T.): csikorgatja (a fogát) 
Hgo (M.): vastag kenderszál 
ryK (E.. G., P.), r^fyt (B.): tolózár 
r*% 1. H2A 
rt&ff (G.): vakaródzik 
HZ 1. H 
H%gdz (B.): ringat 
HMgfd* (M., P.), rm^Wfo (M., B.), rm#&%d 

(8.), Hn^dfa (E.): ringló 
Hvú%tm& (P.): sírdogáltunk 
rocaAd (B., G., T., Zs.): vödör 
roM^yoa /#H (T.): néhány szemből álló 
szőlőfürt 

ropta (E., M., B.), rop&d (B., P., 8.): rokka 
roafdf/yd ̂  r6afd;;d (Zs.): rostaalja, ocsú 
roazAdmoa (Zs.): csökönyös (ló) 
ro«da (E., M.), roWa (P., 8.), rdvöa (Zs.)̂  
rdẑ dpZdÁ; (T.): kútkáva; rdoda ̂ ^ rd^dfgt 
(B.): deszkapalánk 

rozba; (E.), rozöd; (8.): nyavalyatörés 
rozbgfe&adp (B.), roz6e(eta<̂ gr (G.), roz6ffgtâ y 

(Zs.), rozöeZe&a^ (P.): nyavalyatörés 
roza^yd (T.): gabonarozsda 
rö̂ eZ (B.): rögökre szakadozik 
rd^öwy (Zs.): röntgen 
rdza#/e (E., P.): rőzse 
rwöda (G.): fehér vászonkötény 
rtíccadG (E.), riíccadG (M.), rtíccad̂  (P., S., 

Zs.), rdcca-p (T.): genny 
rw4d (T.): szoknya 
rzírd (B.): sütő a tűzhelyben 
rz/azfövw (B.): iglice (ononis spinosa) 
röA ̂ ^ HA (G.): aranka. Vö. Adrdw&d, toaẑ  

toaz/t%, píppowy 
adtdeaz&a (E.): a járom alsó fája 
adyWdM (G., P., T., Zs.): sótalan 
aaZagra 1. aaraoya 
adZd (G.): sarló 
aamZt (B.), admZt (8.), admZt (M.), adm/» 

(B., P., 8.), admZt/* (B.), za^mZt (M.), 
admd (E.), zâ ?7%) (M.), adm&ZZt (T.), 
gámMZt (G., Zs.): zsámoly 

ad%c (B.): télire elföldelt krumplikupac 
adWor (T.): tarlógereblye 
adpo^ (B.), adpo^ (B., G., Zs.), adpogr ^ 

adopop (T.): hápog 
aorao;a (E., M.). adrö^d (T.), aaragZo (E.), 
adrdpZd (8.), adrdpZyd (P.), adr^Zyd (B. 
Zs.), Wagra (E.): saroglya; Martoson 
'léces konyhaajtó' is 
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awompo (B.): korlát; adrdmpó (8.): léc
kerítés 

a<%r/o?dl. /o;d 
aőrztt (B., Zs.), f̂ orzít (T.): sárlik 
acwxmydJkw^az (E.): kenyérkovász 
aéca&a (E.: szecska 
aeyme (M.): a kukorica bajusza 
aém;e& (8.): vizenyős, ingoványos hely 
aemoed (B.): pislákol (a tűz) 
aepea (E., M.), aépöa (B.): selyp 
aerew^ ̂  *f^fM^ (P ): sarjú 
aerpewyJ (B., 8.), aerpeMz/ő (E.), aerpê i/w 

(B., G., P.), aerpgmyiZ (Zs.): lábas 
aeazöf (G.): másodkender 
a$/« (E., P., B., 8.), a # & (B.): kocka
tészta 

a<^« (M.): súrol; a^Mff (B.), adtai -, aítwof 
(Zs.), â &öf (G.): mángorol 

w/fggwp&d (Zs.): ellenzős sapka 
atma (B.): angol disznó 
am%% tóodca (T.): folyami kavics 
atmW (G.): kendertiló 
a$m«ftdoz$& (T.): csúszkál (jégen a gyerek) 
amdefezd (B.): ácsszekerce 
a$MMz$& (G.), WM&doztt (Zs.): csúszkál 

(jégen a gyerek) ^ 
awta (M., B.), @ w # (8.): fánk 
atáfyerey (M.), aíafyiHtef (Zs.): atiazförqy 

(B.), fwafyoroy (E.): sír (a tűz) 
afe;( (G., Zs.): lép, sejt (a méhkasban) 
adddr (G., T.. Zs.): sonka 
aoM&o (M., P.), aww&d (8.): sonkoly; M., P. 

'méhviasz' is. 
aopo (B., E.), aopd (8.): félszer; aopo (M.): 
lábon álló félszer; aopd (P.), aop (T.): 
1. lábon álló félszer, 2. fedél a juhok 
számára 

aofer 1. â fer 
aöwmmdfdc (P): sündisznó 
aőm#y# (M.): szemölcs 
aptikt (B., P.), apt& (G.): velő 
apwWí (P.): spenót 
ayorAeff ̂ ^ aporAeff ̂  aporWf ̂  aporAeff ̂ , 
gporMMZ (B.), gporMf ̂  aporAeff (B., 8.), 
apor̂ eff ̂  porÁeí( (M.), gporAeZ( ̂  porAeff 
^ aporWZ (E.), aydrAA (G., Zs.): takarék
tűzhely 

ar^ef (M.): ferdén 
afeazwt/t ̂  afecZt (P.), 8fe8ZM</» (B.): tengely
végborítás 

af«pK (T.): tengelyvégborítás 
aw&er (B.): a deszkáskocsi betolható eleje 
és vége 

azíĝ dr (B.), g^ár (M.), atí̂ ör (8.): sudár 
(az ostor végén); ai^drd (8.): a szőlő 
kapaszkodója 

a%0(zrfopoíy (B.): jegenyefa 
awAd; (8.): suhanc, kamasz 
aw&dMcfamy (T.): serdülő lány 
a«Aof (B., P.), aw^d (P.): súrol 
aw%&o 1. ao%Áo 
awMM̂ ogr (E., B.): pislákol (a tűz) 
@w%yd (M.): hunyó (a bújócskában) 

aw;W ^ atf̂ fd ̂  aM;fwd (B.), aú;fd ̂  atí;f̂  
(8.): kútgém 

atí& (B., P., Zs.): sulyok, mosófa 
awfy&d (P.): angyalbögyörő 
awrc (B., G., T., Zs.): kékvászonból készült 
kötény 

a«a%/o ^, atfa%/a (E., M.), azíaf*/d (P., 8.), 
awaM%/d (G.): kukorica-borítólevél 

awgft/orô  1. aw%er&f 
awfer (B., 8.), aofer (M.): kavicsos homok 
a W % (T.): kemencesut 
a%MJ6fyÖMM (Zs.): serdülő lány 
aö#e (E.): bokor 
a&; (E.), aüfy (P.): nyakdaganat (állatok
nál) 

atWföt (T.): sütőtök 
atmáYí (M., 8.): zsindely 
a*Zrő, Wpawrő, KMcaeadrő (E.): főzelék; 

(B.): csalamádé (takarmány) 
a*W&ord (M.), awrő&dro (B., 8.): csalamádé 

(takarmány) 
adHZtwtortco (M.): csalamádé (takarmány} 
awa&e (B.): búbos pacsirta 
aűazförög 1. a»a%6regr 
aüfJ (B.): tepsi 
aw^o;óa (B.), awMoyda (M., E.), aw^o;aa 

(P., 8.): rántotta 
atWf (P.), aüoJf (B., G., T., Zs.): fütyül 

az@, az&Zoa 1. azöf, azáZáoa 
azo&odtt (M.): könyörög, hosszasan kér 
azácaÁ:d (B.): szecska 
azö(M<# (B.): szálldogál 
azáÁ; (B., Zs.), cát (G., T.): toka (emberé) 
azá&őca&d (P.): kötény 
azd&ddáa (G., Zs.): sérv 
azátöa (8.): angol disznó 
azáf (B., G., P., T.), aző (B.), azaZ (G.), 
azgff (Zs.): röpül 

azá&W ^/ azaZdoa^ (T.), azaífoa (B.): 
röpköd 

azó7»örgor(foMy (G.): szamártövis 
azo/dmt (E.), azo/^mí (M.): disznósajt 
azáfdM (G., Zs.): nem testhezálló női blúz 
azof«/o (B.): szarufa 
azá/t/d (P.): szálakender 
azŐMtd (B., G.), azódMtá ^ 8zá%M (T.): 
szánkó ^ 

gzáM^owda (Zs.): ekevas 
azápAd (Zs.): kemencesut 
azárcap (M.): csak az orrán fehér (ló) 
8zdr&á0e6%c8 (B., Zs.): gébics 
azák;á (B., P.), azöfyoa (G., T., Zs.), azöfyW 

/^ azá(y*W ^ azá%/o«d (Q.); szövőszék 
azécgM (E., M., 8.), gzöcgW (P.): szöcske 
az&ferwzo ^ azgágrmo (E.), azöcförtTto (B.), 
azMerwzá (8.), az&ferw (P.): földi szeder 

azg0# (8.): a kenyér megszegésekor levágott 
darab 

azepeaaze&/w (Zs.): szegfűszeg 
az&feZ (E.): sziget 
azê eZ (B.): a kenyér megszegésekor levá
gott darab 
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aze&áca (P.): mészáros bárd 
azeteró;d (T.): kocsirúd 
aze&erderá*: (Zs.), azê erder̂ t (G.): kocsioldal 
gze^erazm (Zs.): félszer 
azekmöM*/ (M.), azekmeM, azekmeMgérmda 

(E.): a háztető élét tartó gerenda 
azém6d& (M.), @Z6??)M& (8.), azömbdó (B.), 

azem&ööw (T.): pupilla 
ẑe?7*er̂  ^ azemereG (E.), azemérégí ^< 
azefyerqy ^^ azemztt ^^ azemzete^ytt 
(P.): szitál (az eső) 

&zemm»Aóío«a (M.): Szent Mihály lova 
(koporsóvivő alkotmány) 

azöm&g (B.), azémőege (8.): szemölcs 
azGTTWowyd (M.), azGmoowyd (E.), azémmmo 

(B.), aztmtxW ^ aztcowd (P.), gzwoM^o 
(8.): szénvonó 

^Z6% (B., B.): félszer 
^Z6M%/^örgrt/«Wg (P.): tavaszi kan kálin 
azepé (B.): vargánya 
azepMa (B., G., P., Zs.), cepMa (T.): szeplős 
^zenfák (B.), @zWíJk (M.): aludttej 
azerecvtrö̂  (P.): margaréta 
^zer&fá (T., Zs.): szerda 
azer/ta (B.), azer̂ d (8.): háztető 
^zerAocawrpda (B.), gzerMcawryöa (8.): eresz 
gzerr^fá (T.): szalvéta 
azeftwr 1. ceMer 
azt&fá (Zs.): tojás sárgája 
azitro (B.): parázs 
8z$Zac& (Gl., Zs.): gyahiforgács 
azmágííf (E.): tejút 
&z*M&e (P.), &ze%M (T.): félszer 
ẑemztA; 1. azemergg 
&zWJ (B., 8.), &z#ó (M.): ácsszekerce 
azwzdtd (E.), azíazop (P., T.): sziszeg 
(gúnár) 

aztfáftogyit (P.): szitál, szemereg (eső) 
&2%m#<9Mo, gzwowd, azícowyd 1. azef?MWMyo 
azfomá (G.): mézga. Vö. 67*yfZ, maca&octí&or, 
mocatomás 

&zd6ograr (B., Zs.): szú 
azoboydróa (B.): szuvas 
azoM^ytMf (P.): szundikál, bóbiskol 
azowMydf (T.): szomjas 
azo8Z7M/á (Zs.): erdei fenyő 
azdazdW (B., G.), @WAzdZó (Zs.): násznagy 
^zoaz(mbá mégry (P.): 1. tyúk elhullatja 

tollait, 2. vénlány marad, pártában 
marad 

azöca&J 1. az&w&J 
azödÖrw*a 1. az&ZertMa 
azö̂ dáca (P.): szöcske 
azöfáf (B.): szelíd 
azőmbáb 1. azemö^b 
azömJcae 1. azemdbae 
azőrwzarta (E., M.): gébics 
azőröa pwzte (B.): csipkebogyó 
azöaze (8.): a kukorica bajusza 
azfrozao& 1. Wzaoi 
azzí/éreg (P.): szú 
ẑzí/Ayea (P.): szuvas 
^z«^fá (8.): sarok (égtáj); zug, folyó-

kanyartól három oldalról körülvett föld
darab 

azw; (E.): szú 
azwyoa (E.), azw&oa (M,): szuvas 
azw&d (G., T., Zs.): nőstény kutya 
azwMMyad (E.), azM?myó(f (B.): szundikál 
azwrtZéÁ; (P.): nyílás, hasadék; gzwrg«/»A: 

(E.), azwm#& (M., B., 8 ) : kemencesut 
azük (G.): szülő; (E., P.): nagyanya; (M.): 
idősebb asszonyok megszólítása; azöHÁe 
(M.): nagyanya 

azíZnf̂ azMo (T. r.): sündisznó 

(066faazep (M.): lapos szeg a tengely végén 
M&ár (B., G., T., Zs.): szénát gyűjt 
&3&wZ (M.), W W r ( (8.), fotarfoaA^pwazk* 

(E.): töltött káposzta 
Wyw 1. W M 
(d)«a 1. (ofyzía 
W ^ o (M.): talicska (deszkás oldalú) 
fdW (G.): tarló 
WMöZ (B., G., Zs.): talál 
kfwyírbef ^ f̂ w|/{rb̂ f (M.): napraforgó 
föwy&rozad ^ föwy^rdzad ^ (gMyeryzad 

(P.), f^My6nízao ^ ((^y^mízao (E.), 
föwyímízad ĉ  fö^y^xízad ^ (aMy^mízad 
(8.): napraforgó 

föwyírwr^ ^ (ő%^rwrög <^ föwygrwrd^ 
(B.), Wwyerwrd^ ̂  fdwyerwrd^ <^ (ÓM*/er-
%)Wg (B.): napraforgó 

fapoyofo (E.): 1. halászszerszám, 2. csibe
borító 

fdaop (Zs.): hápog 
fdfömdaazoMy (T.): sógornőm 
&&&xmwrdm (T.): sógorom 
kAewea (E.): tehénpásztor 
fe^em) (B., T., Zs.), %A%W (G.): teknő 
(efet (P.): ostortelek 
ff/eWptí ^ k k W y d (E.), fg/eMfpJ (P.), 
(eZ^áfpd (B.), kfeklfpd (T.): lúdtalpa 

kM^öm (Wáza (B.): orgona 
fep (P.): cicerél (kakas, gúnár) 
ZerW«/ő, f^rbeM, (erbeM/Z 1. fáyye/ 
feremy (B., G., T., Zs.): tenyér 
fA-py (B., G., M., P., B., 8., T., Zs.); (ercy 

(E.): térd 
k&gyef (E., M., B.), ̂ r^eygf (G., T., Zs.), 
(̂ /̂epe/ (B.), k&Wyd (E., P.), (A-beM -. 
f̂ -beMZf (B.): térdel 

fért (M.), férd (B): teher 
(grW (P.): törköly 
#r%/fx#0cap (M.): térdkalács 
feafAezáfd (T.): régies női blúz 
feazK (M., Zs.), kggzK (Zs.), feazK (E.): 
tengelyvég-borítás 

k^y (M.): (ház)tető 
*g%/d (B., G., T., Zs.), %%/d (G., T.): tetű 
(6%oeg (B., G., T., Zs.), (gfywga (T.): tetves 
f W (M.), (gW (P.): a kemence szájának 
elzárója 

fáwfyd (B.): tézsla 
*$&) (P.): tüdő 
ftkfoJb (B.): ajtófélfa 
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Zwo (T., Zs.): növendékmarha (üs^ő is) 
Zfmóa (B., E., G., Zs.), fw«óa (Zs.): meddő 

(tehén) 
ür&o (G., Zs.), *%%d (G.): tarkó 
Z W 1. v̂(ü 
fo)&t& (G., T.): cicerél (kakas, gúnár) 
foWdm%/ (E., B.), fotm^wy ^ Wvnd (M.), 

fotfMÖMy (G., P., 8.): fenőtok 
fóZf (P.): tó 
foZM (M.), fo/yü (B.), fd;w (T.): toü 
fofô  (G.): tologat 
Wpgd (G.): fiókos ágy 
fofyzía (B.), # ; W (T.): tollas 
fom (B.): tol 
Zomá(/ (G.): csak parázslik, nem ég lánggal 
(korhadt fa) 

km&o (E.): tompa; (ow&d (P.): pisze 
fopöw (8.): cipő 
(opofo (M.), (oyo;o/o (E.), foyo/y — foyofy/d 

(P.), (oyo/yd/d (B.), fopob/d/d — (opo;4/á 
^ (opo; (Zs.), &%x%d (G.), fopo;d/d (T.): 
nyárfa 

for&dMyd (B., P.): toka (disznóé) 
(oraot (E.): 1. kukoricának szárvágás után 
a földben maradó része, 2. kukorica
csutka (morzsolás után) 

(őcagré'g WM«A (8.): öntözőkanna 
Zö&ma# (M.): háromszög alakú vágott 
díszítés (ruhán, kendőn) 

(ötöf (B.): csődör 
föf/o (B. r.): tölgyfa 
fömza*& (T.): zömök, köpcös 
(örögöwza (B. r.), för̂ btízd (8.): kukorica 
(JfJ&fztÁ; (Zs.): szakad, zuhog (az eső) 
fő%W?M/ (T.): tornác oszlop és kerítés 
nélkül 

föwaezadwzW (B.), főwwMzadwzW (B., G.), 
féwwtea&Mfyd -̂/ föow&ezwfwzMÓ (Zs.): 
sündisznó 

fra^aw (B., M.), drogaca (E.), (rd̂ áca (B., 
8., Zs.), drápácg (Zs.): targonca 

(rAmpZt/% (B.): gumitalpú vászon tornacipő 
frdwcporf (P., 8.), W?%cpor( (E.): vastűzhely 
fr<My<# (G.): fecseg 
(rdzaot ^ azfrdzaot ^^ azfrozaoA; (B.), 

(rozaoA; ^ (rozMt (8.), (rdzâ t (M.), 
Wza^t ^ Wzaot (E.), (rozaát (B., G., 
P., Zs.), frozafő& (G.): szalmazsák 

früfxt (8.): sütő a tűzhelyben 
frwbw 1. fwf&MÁ; 
(rücaöt (E., M.): tücsök 
früaazewf (E.): tüsszent 
fröazW (E.): tüsszög 
fw&wMz (Zs.): galambház 
(Mcgdt (8.): pemete, csutak 
(WaMfw (P.): szoktam tudni 
ftftoc@ (M., B.), W-dcs (8.), (wWoca (B.): 

pisze 
fw&of#d (Ma): szalag, amellyel a kender

csomót a guzsalyra fölkötik 
fwwMyoy (B.): motyog 
(wrbM& (B.), W 6 w (G., Zs.): vánkostok 
fwrcw (E.): pisze (orr) 

/̂g (B.): kerékagy 
fwad (P.): 1. kukoricának szárvágás után 
a földben maradó része; 2. kukorica
csutka (morzsolás után) 

fwatd (B.): 1. kukoricának szárvágás után 
a földben maradó része; 2. kukorica
csutka (morzsolás után) 

fM*z# (M.): kézmelegítő, muff 
Zwfma (M.): orrából beszélő 
(Wwa (P.): pisze 
%/ö& (8.): stészli (tengelyvég-borítás) 
Zümz/etaM& (M.): tűnődik 
(ügAeöwga (M.): a szamártövis feje 
f;7%pwzt̂ /f() «oa (M.): piszka vas 
(tíWüa (M.): a disznó gyomra 

Zz/%&/«; (B.): csirke 
Zyw&mom/ (P.): tojás 
%iltoa (M.): a fül fölött viselt két oldal-
konty 

fyütaeg^ (B., E., P., B ^ 8.), (ywtagg'g (Zs.), 
(ytítaeg (G., T.): szemölcs 

fy%í&wZJ (8.): kakasülő (a szarufákat össze
kötő gerenda) 

b/dazompa (B.): csúszkál (jégen a gyerek) 
fyw&ör (G., P., Zs.): tükör 

wboMy (8.): női blúz 
%/Aor̂ d 1. $6or&o 
tí)Ü@ (Zs.): 1. férfi kiskabát, 2. téli női blúz 
w&dWdr (P.): kézelő 
ií;oMgd( (T.): vonít (kutya) 
wmferct&t (Zs.): magas, nyakig gombolós, 
kötött ujjas 

wafor (E., M., P., B., 8.): ostor 
wafor&&%/ (P.): sudár, csapó az ostor végén 
MfdAöz (G., Zs.), wWAdoz (T.): udvari szoba 
wmf (P.): vonít ^ 
wzaür (8.): fukar 

t^yv% (8.), t # ^ g (B.), t#«e^/ (P., T.): 
ügyvéd 

ükf (Zs.), ö W (G., T.): gatyaülep, gatya-
fenék 

üafö&e (Zs.): a kukorica bajusza 
üaz#md (T.), üazfdfWd (Zs.): üsző 
*Zz<̂ ytt (B.), Mzér&&Z*& (G.): üzekedik 

(tehén); wz&ftt (G., T.): koslat, bagzik 
(kutya) 

tYzc&ó (M.): priccs 
Wcadrog (P.): vicsorít (kutya) 
?%Wmá& (G., P.): pipacs 
oodmd (B.): darázs 
txWd^őa dfmd (Zs.): vadalma 
W M m y (P.): kisteknő 
votoMd (E., B.), «dtdW (P., 8.), rotoMff 

(M.), W&OMddt (B., G., T., Zs.): vakondok 
ootorAfztt, wotor^fdz^ (É.), txtWrtddztt 

(T.), tx*&dr&<%%/$& (P.), WWrdgytt (Zs.): 
vakaródzik 

t'áMrd ^ M&droó (Zs.): az összekapart 
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kenyértésztából készült kis cipó; Wtdro 
(G.): pogácsa 

Mtazem (B., G., T., Zs.): halánték 
ooWAx* (B.): balta 
t%ff&&M (M.): a „pap" alatti kéve 
txwi&wa (B.): 1. vállfa, járomfő, 2. vánkos; 
váM&tw (P., 8.); i)ÓMtwa (M., E.): vánkos; 
(M., P.): 'pólya' is 

ooyocaozaö^to (B.), WrdMcaoza6<&d (P., 8.), 
woroMcaozaM&o (M.), WrdzaWM (B., G., 
Zs.), «ArdMűat&oz@6^W (T., Zs.), mdrdw-
cwtozab^W (T.): varangyosbéka. L. még 

vdrMyü (B., P., 8., T., Zs.): varjú 
wrfofy (G.): kvártély, lakás 
txb* (P.): tepsi 
wkfdy (E., M.), wwfo^ (B., P.): viselős, 

terhes, állapotos (asszony) 
wkk*&A*ía (G., T., Zs.): lábikra 
«á(o (B.): taligavezér 
Wfgzifwd (G., Zs.): kökény 
% % % # % (M): világlátott 
ee##oa (E.): világos 
«ewW (M.): zsírosbödön 
oeroae (B.): világos pej 
eereb (P., Zs.): veréb 
reréc&g (8): léces ajtó 
vere@mőfWM* (B.): málna 
eerazabor* (M.): őrölt pirospaprika 
oer&te (E.): kiskapu 
oerJJMfJ (B., Zs.): bodobács 
vemowzfd (M.),. twrrcwzf̂ a (E.): virrasztás, 
virrasztó 

verfákekoef (Zs.): a gömbölyítő forgó része 
oerfymf (M.): egyet szól (a béka) 
Ptcot (Zs.): cickány 
cíwoHW (M.): vigyorog 
* # W (T.): rövid női felöltő 
w;o&az ^ cMoazA (M.), wyd&az (G., 8.), 
t^dkzt (T., Zs.): viasz 

ewn&ff* (B.): pattanás 
«my^e (8.): venyige 
wwáfmd 1. Wadfmd 
ewmye ^ wwiyg (P.): meggy 
pfazfwa&o (B. r.): kóstoló a disznótorból 

mz^&e (B., G., P.): női blúz 
vocaord (G.): vacsora 
wc&ordztt (E.), «ocaoraz»t (G.): vacsorázik 
W & W (T.): egyensúlyba hoz 
z;ow (G., Zs.): gerebenéi 
«o%yd (B.), «owd (T.): szénvonó 
rowyogd (B.): szénahúzó 
m5/w%/ (E.), W/<»y (M.): vőfély 
(ye&OGg (P): hajfonat, copf 

zd6;d (B., G., T., Zs.): a kukorica címere 
zg6/d 1. zdbor 
zA6ofd (B., G., T., Zs.): zabla 
zdbor (B.), zöbfo (8.): tolózár 
zo; (M.): úszó jég 
zogog (M.): zajlik (folyó) 
závár (M.): tolózár 
zeweg, (8.), zeng (B., G,P., T., Zs.): dörög 

(az ég) 
ZOM0 1. Zt!gt 
zŐGG8*&d (B.): szöcske 
zörö^ (E., M., B.): dörög (az ég) 
zwp (B., G., T.), zoms' ̂  zgowgr (B.): döng 

(méh, bogár, repülés közben) 
zw^ít (E., M., 8.): búg (párosodni akar a 
nősténydisznó) 

zwzmom (E., M.), z*íz (G., T., Zs.): zúzmara 

zaá;6fr (B.), zâ főr (G., P., Zs.), zâ far 
(P.), zâ kfr ̂  z^fár (E.), zaô főr (B., TJ: 
fejőedény 

zaám/%, zaámJ 1. aomfí 
zaámZo (B.): nyomdokó, lábító (pedál a 
szövőszéken) 

zaáráf (Zs.): parázs 
zadcaW (B., G., P., T., Zs.), zaecató (E., 

M.): zacskó 
za#d (B. b.): kisliba 
zatfyd (P.): karizom, „béka" 
z&froaed̂ wy 1. eddm/ 
zaWr, Z80)fár 1. zad)<dr 
zaoMp 1. z%íp 
z«í/ (B.): zsúp 
zamo/M (8.): sütnivaló, morzsolt kovász 
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