
Tájszavak (Kemecse, 

abratog; 'a ló fejébe húzható kis zsák, 
amibe az abrakot teszik' 

o6r$t%)f, efabmtW; 'megver*, ̂ áazf a pw;óf 
yóyf efabm&fdyktt. 

acaartodit: 'kiabál, veszekedik' 
agy: *a kerék része, amelybe a küllőt 

erősítik' 
Wamwgzt: 'szótlan, lassú mozgású, ügyetlen 

ember' 
amaf«a, awafagF: 'kén (a hordókat tisztítják 

vele)' 
aafot: 'tengelytok, amelyben a szekér ten

gelye van' 
aazofta: 'szúrós gyom' 
dZZów: 'a gabonaosomó oldalán üresen 
hagyott hely, ahol az áll, aki a szekérről 
földobott kévét továbbítja a csomó 
tetejére' 

drefK&z; 'bérlet'. J&mefZem áreWáőa a Zac$ 

drqgzair; 'szar'. <Sze6 ba;@zod t%m. M W 

órMw, órfÓM*/; 'herélt süldő' 

bagóyztt: 1. 'az öreg ló csak forgatja a 
szájában a szénát, mert nem tudja meg
rágni' 2. 'cigarettázik'. Szólás: Bd ae 
6agottz%& 'nem törődik vele'. 

6aWy: 'tarisznya' 
taazóy&a: 'szántáskor, amikor kiugrik az 

eke a földből, kimarad egy kis felhasí-
tatlan terület, ezt nevezik így' 

WcW főt: 'sütőtök' 
W6irc8d%&; 'nagy pattanás'. CWwya 6$6ir-
cgow&oa a tepe. 

6%rez*&; 'gyerekjátékkal játszik' 
6oc/apwa&a: 'bodzafából készült gyerek

játék' 
6órá a: 'a szövőszék része' 
6%;faWy: ̂ mindenféle gabonakeresztben a 

legalsó kéve' 
tweöbaazoW: 'szomorú, rosszkedvű'. M a 

o)(*m &wW6oazo( «oyy. 
6MZfa-&wzaa; 'libahívogató szó' 
6%r/a: 'szekérderék' 

cwMp: 'oszlop' 

C&Ó, c&d/e: 'ökörirányító szó' 

Szabolcs-Szatmár m.) 

cada: 'a baloldalra fogott ökör' _ 
cairmoz; 'sárgafejű, vastag fehér pondró' 
oaímpaf&dyztt: 'kapaszkodik'. _4z a pw;a 
a aze&er wfdw ca$mpa;tdyz»t. 

GgottGgdZ; 'összerág a szájában (kisgyerek 
részére) ételt' 

csomógt; 'a behordott gabona asztagja' 
caoTTwyz: 'dohányleveleket csomóba köt' 
cawf&a: a tengeri szára' 

dögW «OM: 'sok van' 
á"«g: 'töm'. jBccére Mrom ZikW dwgot. 
e/agyafwgydf: 'elver', /l Here /tyw* ;<%/ 
ekgyaÖwgydfdt feMwap. 

e"fef: 'gabona'. ̂ 4z «W» )ow /o& /*zef%$ az eYef. 
eWőü; 'aki a cséplőgépnél a gépbe rakja 

a kévéket' 

/(%%/éwta: 'daraszerű eső, utána síkos a 
föld' 

/eWc: 'a szekér első részén a rúdszárnyakon 
keresztben levő megvasalt fa, erre 
akasztják a hámfákat' 

/ew&d: 'kaszafenő kő'. Hww «a% a /emttZ? 
/ereg: 'mindenféle kártékony rovar' 
/t;dwt; 'a tengeri oldalhajtása' 
/o^a(: 'a szarvasmarha párosodik' 
/órga&fa: 'a renden levő széna felforgatása' 
/wr$&: 'egy kerekű talicska'. ̂ 4f tfü̂ ccaöw 
a /wrttodaf. 

/*f*oa; 'a szarvasmarha közösül' 
/wryeffyü: 'a szekér része' 

gabona: 'rozs' 
gdcaeY: 'hím kacsa' 
gepef: 'csépel', ̂ eaz wab ge'péYtm&. 
gdyre; 'napraforgó szár' 
gWdazfa: 'a tehén ellése után az első fel

forralt és összement tej' 

gyüffea: 'a renden levő széna összeszedése' 

&a;az; 'ökörirányító szó' 
&a;azaa: 'jobboldalra fogott ökör' 
Aara: 'pokróc, ponyvadarab, amiben szé
nát, szalmát hordanak a kazaltól az 
istállóba'. Megyét, caat &ozo& efy Aara 
azeWf a Mwat. 
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&dg: 'a csődör párosodik'. 4̂ aárgóW 
Adgakm a /<wam. 

M m ; 'lószerszám', ffegyegg w; Mmof «eff. 
Mm/a: 'a szekér része, amelyre az istrán

got erősítik' 
M z ; 1. 'épület' 2. 'szoba' 
Aetftta, Aepftta: 1. 'tüdőbaj' 2. 'nátha' 
AomMf: 'a szőlővesszőt lehajlítja és leföl

deli' (ez gyökeret ereszt, és új tőke lesz 
belőle) 

M r : 'vékony disznóból' 
MroZ: 'a vékony disznóbelet tisztítja' 

Sz. Jdegew twíydMat M6a &öazt a /arta 
(az) 'idegen ember meghúzza magát' 

wwfdf: 'kér'. _%ász wop ww&Wam met ae 
engedeM. 

tWwa: 'híg moslék' 

ywAa: 'a szekér rúdszámyait összekötő fa' 

todwca; 'deszkából készült szénatartó az 
istálló mellett' 

toporé&: 'a tarlón elmaradt és összekapart 
gabonaszálak' 

taazatő: 'kaszafenő kő'. /4 taazatfZ w 
eförf. 

tdtaWfü: 'vékonydongájú, kevés étkű 
(ember, állat) 

tec: 'disznókarám', ilfdw )ow «f<% «aM, 
Aifeazem a mafaeotof a tedzbe. 

&epe, tepersz; 'aratórész' 
tepea: 'részes arató' 
&eret#: 'a seb, kelés körül húzza az ujját' 
tereazfea: 'két hámfa egy rúdra erősítve, 
ezzel húzzák a lovak az ekét, boronát'. 
&%&yóf aggyá ^ŐMCcaöM a tereazfeĝ f. 

teperd: 'ha a tarlót ősszel be akarják 
vetni, háromszor szántják meg, a máso
dik szántást nevezik így' 

Wccerea; 'rozs és búza keveréke' 
tázew-&öző%; 'senki sem tudja hogyan'. 
.Kezem-MzöM g#W. 

tw/e;aze: 'balta', ̂áca caattáe a tw/ê aẑ f. 
toeog: 'lassan szalad' 
&occa; 'a szőlő vékony, hosszú indája' 
toccaof: 'a szőlő vadhajtásait és a tetejét 

lerördeli' 
&omór: 'rosszul herélt ló' 
&omy#: 'a ló sunyin hátrahajtja a fülét' 
&6rmdwy: 'az eke része' 
toaW: 1. 'nők után jár' 2. 'jön-megy'. 
Af«* toafa* e md?i $f me^w? 

tofa-tofa: 'kotlóstyúkot hívogató szó' 
tofr^y: 'kéményseprő'. ZÍJwMap ^ytm a 
tofrow. 

Axfyá'w: 'koldus', ^yomoníf efy t^ydw 
emberét ezét. 

tdypárfa, topérfa: 'levélboríték' 
tdyrdy: 'napraforgó szár' 
tőW#; 'kötény* 
&wp; 'tengeriszárból rakott kúp alakú 

csomó'. Fam met ttMM ö( &wp c&wfMm 
(ti. a mezőn). 

tt/pa: 'víztartó edény, kanna'. Mart, Aozz 
efy twpa mzef/ 

twpa/eáőw: 'kannafedő'. Megtffam efy twpa-
/edŐM wtzef. 

twfyopecer; 1. 'sintér' 2. 'rossz gyerek'. 
jfegá; c«at fe &W%/apecer/ 

töf tt-A%( 6e: 'küldönc-féle ember'. Oyaw 
töf t»-A«f 6e tx^yot MÓ//wt. 

fápfdy: 'létra' 
fectdztt: 'a szántóföldet végigtrágyáztatja 
úgy, hogy a juhok karámját minden 
éjjelre odébb állítja fel'. MoaZ a torna 
/ó%%%/e( fectáazfafom. 

fe%o^; 'hordóra való nagy (kádacska for
májú) tölcsér' 

Mctfdf: 1. 'árverez' 2. 'ráígér vmire' 
Zopow, Zopowföt: 'borszívó eszköz' 
M#ca; 'a szekér része' 

megagyaf; 'megver', ̂ r^g*/ *wweM, mer meg-
agyaffat/ 

meg;MWaztodtt: 'lecsillapul, lecsendesedik' 
mwfyt: 'feles' 
mwfytzit: 'felez' (kártya-, kuglijátéknál). 
. Megmw%$zzwt? 

Myerpea; 'a szekérben baloldalra fogott 16* 
w/*Z: a kendert kihúzgálja a földből' 

o%wW: 1. 'a szekér része' 2. 'oldalas' 
éW: 'istálló'. Gyere tt az dyfba/ 
öreg: 'sűrű'. Öret paazw;. 

pacw%a: 'rendetlen' 
pap: 'mindenféle gabonakeresztben a leg
felső kéve'. j%z e/eg wagy (ti. kéve), y<w 
fegz papwat. 

paafa: 'rendetlen ruházatú'. Sz.: faa/agywrf 
'rendetlen ruházatú gyerek' 

pafíqgdy: 'pattogatott kukorica' 
póretta: 'részecske'. Jlfmdem pore*tá;a 
gazember. 

pMcoa; 'ruhátlan, meztelen' 
pwtZ$g: 'púpos' 

rátörött: 'az udvar része, ahová hordáskor 
a terményt rakják' 

ratoMea: 'a szekér vagy a szánkó négy 
végébe szúrt rúd' * 

ratoMca-aaa: 'kis vasrúd, amivel a szekér-
oldalt a szekér aljához erősítik' 

rd/: 'keréksín'. #o%m#p r<í/of twzafot. 
rwfaa: 1. 'a szekérben jobboldalra fogott 

ló'. JVem &wz a rWaa. 2- 'szénacsomó, 
amit két ember rúdon elvisz', öf rWaa 
fzewdm fermeW oW. 

r ü W : 'a disznó párosodik'. M d m meg#t 
rwAefAefwe a tocám. 
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gefe: 'balkezes, ballábas' 
6»MZ; 'súrol'. STeMMop aíMfom /efatoMz/Wf. 
gór)dz: 'gyorsan, hadarva beszél'. (7aa& w % 
aór̂ dazfo <% magá^ef. 

aoroy;a; 'a szekér elejét és hátulját elzáró 
rácsszerű alkatrész' 

awrc; 'kötény'. ̂ 4 Gyt/r&o »ürco mdw MÔ i/ow 
roaaz. 

swa&ow; 'tengericsövön levő levél' 
awfceá; 'sötétedik' 
awrtW^a: 'sötétedés'. 6fwr*W^we #Atm f̂ gy/ 

azggekf: 'utcasarok' 
azár; 'utca'. Dere&gzer (a falu közepén 
végigvezető utca) 

azerazdm; 'lószerszám'. jFwMe*» «drM$ o 
azárazdmof. 

aztw; 'fedett építmény, a szekér és egyéb 
szerszámok helye' 

azup: 'szűk, rövid utca', fefő azwg. 
faZî a fa;^a; 'két kerekű jármű, mely
hez szántás közben az ekét csatolják' 

W p : 'a rd/ alatt levő kerékrész' 

fowydzit: 'valahol sokáig elbeszélget'. Afm-
<fe% eafe o azomgz&f̂ A;?%dZ (oMydztik. 

fdrgoMCO; 'egy kerekű talicska' 
foa-kw-foa; 'kacsahívogató szó' 
fdmppoí; 'megver^, g ^ (^forwZ ;jw me&-
(dmo^aWwt (a lovat). 

feM̂ ert: 'kukorica' 
We;eZ; 'a szőlővesszők tetejét levagdalja'. 

4̂z e%t/$m máM Ze *xw fe*e;éwe. 
<$ZWy: a szekér elejébe és végébe a soroglya 
elé tett deszka' 

&>##: 'nőstény galamb'. Awer^Zemafo;dyf. 

wporoWa: 'tarlószántás' 
w##a; 'kabát'; Mo^yw;;cw; 'nagykabát' 

üZep, üfef: 'fenék'. MtM^ydw üZepeMMfgZoA;. 

veréce; 'a konyha ajtaja előtt levő lécből 
készült félajtó' 

zóp: 'a 6ür/<# összekötő léc' 
zwp: 'szűk, rövid utca' 

JAKAB LÁSZLÓ 
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