
A moldvai északi csángó szótárhoz 

WlCSMANN GrYÖBGYnekaCsŰBY BÁLINTtÓlés KANNISTO ÁBTHBtÓl 
sajtó alá rendezett csángó szótára végén néhány lapnyi szöveg is van, közmon
dások, találós mesék és dalok. Ezekben vannak olyan szók is, melyek a szó-
' tárba nincsenek fölve ve. Mivel a moldvai csángók nyelvjárása nyelvtörténeti 
szempontból rendkívül fontos, érdemesnek tartom az alábbiakban közölni 
a szótárból hiányzó szókat. Megjegyzem, hogy könnyebb olvashatóság ked
véért átírtam őket a magyar nyelvjárási irodalomban használt jelölés szerint. 

e/^% ; w%/ azerefem e/üW, W W ez % M %%&-/»W .' Ich liebe den Jüngling 
só wie der Habicht das Kükén (215. 1. 22. dal). A szótárban a szó a következő
képp szerepel: é/M, é/% ,jnng'; é/m% 'in jungen Jahren'. Itt melléknévi, 
a szövegben főnévi jelentése van, s kiejtésben is eltér a két alak. 

Aa%y<yydzd ; gy2d-/d5dZ &oyo/azd, ZeveZtMZ bor^d, z dgrmW Zê yezJ, gry6Á̂ r»bJZ 
M % ^ ^ z ó ; Aus einem Nussbaum (ist) der Sarg, aus seinen Bláttern die Decke, 
aus seinen Zweigen der Fliegenwedel, aus seinen Wurzeln der 8chutz gegen 
Ameisen (212. 1. 1. dal). 

&eW%y-m%xf; t^&am/ c^r%a, Jkeme^y mogr; dünner Faden, Kümmel-
samen (214. 1. 15. dal). A szótár közli Hétfaluból Á%W&M/, &cWe7t 'Kümmel' 
alakban. A teW%ymogr elterjedt népetimológiás alak, melybe a &emem/ mellék
nevet magyarázza a nyelvérzék bele. 

Zo66oMf, Zo&5o?̂ d ; M%y^yeY (drd, perpemfJ, mmyt&a &%#fy6 Zo66oM(d ; Ein 
Teller mit Quark, die ,,Feige", Antyi Minyika (d. h. der Penis), der in Flammen 
setzen kann (217. 1., 36. d.); 2?erpe%&% ZeW 7?tegr-fo&5oM(am .' man kann die 
Vulva in Flammen setzen (uo. 5. jegyz.). A szótárban csak Zo&6o% 'auflodern, 
aufflammen'. 

yerpe?2(J 'vulva' (217. 1., 36. dal és 5. jegyz.). 
prdgf.' W y T̂ em áo5(xf e /eWef e /efazJ yrágrAoz, o^g'y^ %em M(o<f f/teg' ez 

aZgzó( / solange du nicht mit dem Kopf an den Türsturz schlágst, so lange 
siehst du nicht die Schwelle (209. 1. 144. közm.). 

(e;eaz-p̂ * ; Aa may-öe'reTm « @zem-pí^fer(, a^or eazem fe;e8Z-p%#. W e n n 
ich den 8t. Peterstag eriebe, werde ich schon ,,Milchmais" essen (210. 1. 172. 
közm.). Másutt fe;eg &%&or»ca 'éretlen, gyenge, főzni vagy sütni való kukorica' 
(Komárom, Pápa). A Szamosháton fe/ea az éretlen, zsengés mag belseje, pl. 
a ?MáZé 'kukorica', a Mza, a (Z»;ÓM, a m%%yyor(%; tejszerű (Osűry). A Bereg megyei 
Vásárosnaményben (e;ea a tölgyfahasáb, ha van még benne életnedv (MNy. 

%/%&-/#% 'Kükén' (215.1. 22. dal). A MTsz. (2&/* alakban Nyugat-Magyar
országról (Pozsony megyéből, a Csallóközből és Sopron megyéből) közli a 
csirke régi nevét. 
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