
SáspáfdÁ; (a patak partján dúsan termő növényről). 
Soma ref (lápos rét, még a sás is gyakran kinő rajta). 
Swff re^A; (sz, e) napos oldalon fekszik. Nagy meleg esetén mindenféle növény 

kiég belőle. 
S z W 'Sűrű' (sz, 1, e) sűrű, bozótos hely. 
5%veg6üg& (sz) hegyesre kifutó alakja miatt. 
SzfWd&á (sz, p) ismeretlen eredetű. 
Sző/M/zegy (sző, p) az itt termelt növényről. 
5ző7/c% á//yá (sz) az előbbi névvel jelölt terület mellett. 
Szö&-#o/Afj (sz, r) az állatvilág és alakja szabta meg a nevét. 
5zögref (alak és gazdasági minősége alapján nevezték így). 
Tle&Myő (sz) teknőre emlékeztető alakú bemélyedés. 
Tekfryő-JW/d? (Bemélyedés a Hollósok területén. 
T e ^ M M z (sz, p) hajdanában a téglaégetés itt történt. 
7#Mef(%%y (e) a hegy lankás oldalán elhelyezkedő temetőről. 
7%CM&á (h) a névadás oka ismeretlen. 
TocM&á á/7yá (sz) elhelyezkedése miatt. 
TocM&á fefő (hegytető) az előtag eredete ismeretlen, az utótag térszíni formát 

jelöl. 
7Wo& /%i7/ág/á (sz). A név első tagja a birtokos nevét őrzi, a második tag pedig 

azt jelöli, hogy a gazda nem művelte rendesen a földjét. 
[7r6er&Megf e/Wő (e) a földosztás során az úrbéresek erdőrészét itt adták ki. 
yamywvogy (sz, 1, e) az állatvilág és a térszínforma miatt. 
Z?%&%erf (beépített terület). A z egész zsidócsaládot itt, saját portájukon ölték 

meg. 
TÓTH KATALIN 

Adalékok a mérai ruházat müszókincséhez 

Azon a vidéken, ahol a népviselet máig is megmaradt, számos olyan 
öltözékdarabot viselnek, amely a népi műveltség sajátos termékének tekinthető. 
Ezek az öltözékdarabok nagyrészt nevükkel együtt őrződtek meg napjainkig, 
de vannak olyanok is közöttük, amelyeknek már csak a nevét ismeri a m a élő 
lakosság. Tudják, hogy nagyapáink még viselték, ők maguk azonban vagy 
gazdasági okok, vagy a divat miatt más ruhadarabbal cserélték fel. 

A városi divat hatására mindenütt, és így a Kolozsvártól nem messze 
fekvő Mérában (Kolozsvár tartomány, Kolozs rajon) is fokozatosan teret 
hódítanak a gyári ruházati cikkek. D e Mérában mint a kalotaszegi népviseletet 
őrző tájegységnek egyik legkeletibb falujában még eléggé őrzik a hagyományos 
öltözetet. 

Jóllehet a városi ruhadarabok neve már nagyrészt ismert közöttük, ők 
maguk még nem, vagy csak kis számban viselik azokat. Éppen ezért a városi 
ruhadarabok nevét csak abban a mértékben tüntetjük fel műszójegyzékünk
ben, amilyen mértékben elterjedtek. Úgy gondoljuk, hogy a név ismerete még 
nem elegendő ok arra, hogy valamely falu lakosságának ruházati műszókin
csébe bekerüljön/ 

i Szójegyzékünk anyagát GÁLFFY MÓZES gyűjtötte 1942-ben, és CsÁK LÁSZLÓ egészítette ki 
1956-ban. A két gyűjtő megfigyelései azonosak a ruhadarabok, minták használatában és névhaszná
latában említett változás tekintetében. 
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Célunk az, hogy a Mérában használt ruházati cikkek műszókincsét és az 
ezekkel szorosan összefüggő cselekvések szóanyagát szótárszerűen összefoglal
juk. A z egyes címszók végén közlünk első pillantásra talán nem is oda tarto
zónak látszó példamondatokat is. Ezt többnyire vagy a címszóban megjelölt 
ruhadarab részét, vagy az öltözködéskor való együvé tartozást jelölő szó miatt 
tettük.* 

A szavak általánosan ismert köznyelvi jelentését csak abban az esetben 
közöljük, ha anyagunkkal kapcsolatban van. Például az aY/ ige igen általánosan 
ismert köznyelvi értelmét nem közöljük, hanem csak a ruházkodással kapcso
latos 'illik' és a nyelvjárásban sajátos jelentésben élő '(szűkön) van' jelentését, 
jóllehet a nyelvjárásban is ismeretes az általános köznyelvi értelem. A jelentés 
után N . jelzéssel néprajzi vonatkozású észrevételek következnek, majd fone
tikus jelöléssel a példamondatok. A m a általánosan használt szavak előtt 
semmilyen jel sem áll. A z egyes címszók elé tett + elavult ruhadarabot, a o 
ritkán használt nevet jelöl. 

a/1. valamely öltözékdarab alsó része, 
2. a bagazia díszes alsó része: E/-
roMfoffw& a 6agaz//6ff, /gvgffwA: az 
ű/af. J&ZMcc? az a//a (ti. a bagaziá-
nak). 

< # # aljjal ellátott: Esz &e&, .%&#& J 
mw/zae/M/Z/e <#%?. 

a&zffa «/ dolgozik rajta: Tfamar meg-
vagyoM (ti. a szedés), Aa a/affa %'/%»&. 
# a Aa a/affa «#/%&/ 

a// 1. illik, 2. van: JVem a//o^ ya/ a 
/ya^aZ 7Mg»j/ecfA:e ê/za'ayg (s azt 
mondta), Awaz A:i magaf, Aafy Arap-
ya/% a ^zem a jze/Mgfe»/ 

+ áWjza^M^a — á^fzaA;M)/a Unter-
rock (1. ̂ za^M^aJ. 

+ a/zgYf/apajzfa színes posztó, melyet 
díszítésre használnak: /4 (harisnya) 
zfe6e ^zg»»g(yjaraf, A w ^ j a m va"f 
á»̂ /(/a/)ajzra'/ /?fra^ áy ma".? ̂á)?/̂ /g 

^ / " W ^ & X gombostűfej nagyságú 
színes üveggyöngy. N . Főleg kötény 
ráncolására varrt hímzés díszítésére 
használják. 

4- ajza/ a condra oldalának alsó szé
lén levő betoldás (1. ca/zaraj. 

ajjza?zyaj asszonyok által viselt ing: 
já&szafryajf Aara". fgy rgfia'gj, W f 
/"gT̂ gf a^za«j;aj. 

a,%szaMya.s'á%r asszonyoktól viselt vállfő 
nélküli ing: ^4z a^zaMj/a^MÁ: /rA-
jaraj Ara^üef. 

a^zfa//a6 szorzásjel alakú varrásminta: 
N . Lepedő és kendő szélében szál
vonással van varrva, kötényszedés
ben, gyöngyből: M ( y ^ag/a/aa az 
a-szíaZ/doW. Ez az â ẑ a//a"6/a »e&f. 

a^z^a//a6a^ asztalláb-mintás (1. ra-
zaa^; Ez a razj^ afzfa//á6aj. Ez 
ajzfa/&#a.9 razfa^. 

a'̂ af átdugja a tűt varrás vagy szedés 
közben az anyagon: Őz.%/a"fa//ii/afM, 
/MZM^Aa ̂ ?pgM fzgfJMea*/ 

aAsza stoppolásszerűen varrja a 
gyöngyszedést: ^z^/mf á^a/ az 
gg/^zgf. 

+ 6a#az7/a felhajtott elejű félszoknya, 
amelynek az alját kivarrták. Részei: 
1. 6a#azf/a (maga a felszoknya), 
2. ga/Mr/a, 3. ̂ zg^je, 4. a/a ^ a//a, 
5. A;ara/f. ( N e m mindegyiknek van. 
A gallérjára és az aljára is varrnak, 
az elejét felhajtva a derekukra kö
tik.) N . A bagazija felhajtott része 
kb. 15—20 c m szélességben hímzett. 
Hímzésmintája olyan, mint a kötény 
kötéséé. Csak selyemmel hímezik: 
Ez 6agaz(/a azeaVj. jfavzcaj az a#a. 
S"aÁr»aÁ; zf (ti. az alján) va» Á:á7a/g, 

^ Az anyag nagy részét Szabó Györgyné, született Muszka Erzsi 64 éves özvegyasszonytól, 
Tótszegi Györgyné, született Kozma Erzsi 37 éves, Varga Györgyné 76 éves és Varga János Magyar 
65 éves, valamint Sándor István Picula 74 éves mérai lakosoktól gyűjtöttük. Nekik és mindazok
nak, akik készséggel álltak rendelkezésünkre munkánkban, köszönjük szíves türelmüket. 
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c^ag 6ejzM/yo (begyűri a derekához), 
így Mi (mutatja). 4̂ 6ogozf/6ff nem 
v&5\sz&& ( = n e m viseljük). 

6aÁrÁ:aMCj Schnürschuh: âÁrAra/zĉ a/ 
W ^ Mg/M Z^^am. 4̂ A^orw (az 
1914-es értendő) wfaM /e^ a 6aA;Á:aMCf 
vf̂ g/ĝ  Mag^a66 (7fvor6a. 

6oA:A;opocj a kapocs horgas része, 
amely a nősténykapocsba illeszt
hető. 

6orac&fMűgoj mintanem. N . Kötény-
szedésbe, bagaziaszedésbe teszik (3. 
ábra). 

Z%W#zMr Lammleder, Lammfell: Ĵ a-
z^og 6 a m m 6 & 6 % ̂ /"g/Mga/Zerrá/ va-
gyoM. 

6arMa bordó, általában sötét szín: N . 
A z asszonyok viselnek 6árMa színű 
ruhadarabot. — A^Arem örö^e 
6árMa W r (ti. a gyöngye). 

M f W M Samt, von Samt: Mas? ez, a/M/r 
fzopfom A:/, ez 6^r^aM. Fa//á'Mg 6dr-
jo»f i' rá/a rö^wA:. 

W^oM&eM^ő Samt-Tuch: N . A z asz-
szonyoké fekete hímzett, a leányoké 
egyszínű piros volt. — .BaV-joM&eMa'a, 
az &y Ár% vaM várva. TejzáMÁ: Mg&f 
ra/r^^f. 

+ aárwMMaa*rág Hőse von Samt: N . 
Piros, zöld, fekete vagy kávészínű 
bársonyból készült priccses nadrág. 
Csak fiatalok viselték. — ^ Mfjom-
7%<%Wgof mMgpZf &ef-/zdro7M ev/g, 
a^zM/M vüe/f. 

+ MrsaMyaj mit Samt besetzt, sam-
ten: fz meg 6drfaM);aj mg. 

6 e c ^ levág a végéből egy keveset: PaM 
Areregga/Zf/", vaM cjo/ẑ a-gaZ/g/" ;zj, 
6e vaM copve a vzge. 

6eAd»); a ruha szélét nagy öltések
kel bevarrja: ̂ 4jz cjaA: wgy 6e va» 
AaMIVa. 

6gAwz bármilyen ruhadarabnak vala
milyen anyaggal való bevonása: N . 
Leggyakrabban a lájbit húzzák be. 

6g/d"rfof festékanyagba forgat, bele
forgat: Arf-Wfaff, a m W y^r^f/a 
W az e/M^er (ti. az alapszín festés
kor). 

+ 6eA:ecf kis, rövid bundáskabát. N . 
Háziszőttes gyapjúból varrták. Vi
selték férfiak, legények és gyerme
kek is. 

W&af a nadrág alá szorítja le (az in
gét): j4jzfaf /zo&?za» cjmaji/a (ti. az 
inget) zf 6e^afz. 

6g/eAáz belevon, belehúz: /4 ̂ a rWm6a 
6g/á4Mzom a /(6agegA. v4z e/M̂ greÁ:-
MgA: jzf/w va/M 6e/eAwzva (ti. a nadrág 
korcába). 

W g & a p kikezdi, kirágja: ̂ z/r f6Mzw& 
/alg ̂ z, Aogy »g A:a/yo/M 6eM a /Ma/. 

6e/áyzavaa'f^ belevarródik: 7a*e 6e/e-
jzaváWzA: (a jegy). 

6e//áf 1. Futter, 2. a lajbi vászonanya
ga: N . Erre varrják rá a húzót (1. 
AazJJ. 

6e/Macs&az& ^ 6emacfÁ;az/A: 1. e/-
wac^azaaYÁ:. 

6ejzgg -̂  6&zeg a szélét keskenyen 
visszatűrve végigvarrja: N . Idegen 
anyagot is tesznek néha védőként 
rá; és ezt is ugyanúgy végigvarrják. 

6ászár begyűr. 
6Aa*Mca/ a ruhát átizzadja (tánc köz

ben): A#, /Ma" 6Aa"%ca/f/ MWeggyf-
/rea' 6eMMca(/a. 

a^e^ár összefogás után begöngyöli (a 
ruhát) valamibe: j#fe&&y#& (a fer-
singet) j e/ejjzá'A:. 

6e/w 1. Buchstabe, 2. monogram. N . 
A nászajándékként kapott minden 
egyes ruhadarabba be szokták varr
ni. A kötényre — a szedés fölé — 
a vőlegény szokta gyöngyből rá
varratni. Egyes leányok a kötényük 
derekára a teljes nevüket belevarr
ják gyönggyel. Géppel is szokták 
selyemszállal a fejkendő egyik sar
kába apró betűvel belevarrni a név 
kezdőbetűit. A betű általában nyom
tatott betűalak, de előfordul írott 
alakban is. — M a ? m a feffe/M egy 

6á%My(ya a szűr hátracsüngő gallérja 
(1. /faZwMyfyWy); #//eMy/ya, z/gyg-
jfM kz va» fw/fp̂ M/aja/% cjma/va. 

6fVa/ viseltessé válik (1. e/azfa/J. 
6/wz Bluse. N . Kartonból készült, ing 
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helyett viselt téli ruhadarab. Ré
szei: 1. go/#r/a, 2. e/g/e, 3. /zaz"zí/a, 
4. w/a, 5. mw%&sgffa/#. — 4̂ 6/wz77aAr 
va» ^w/ö/M maMízz^e^o/a. 4̂ 6/wfzf 
a cfwr^ 6&re vê zzVA:. 

+ 6oc^ór bőrből hasított lábbeli, 
melyet belefűzött szíjakkal kötnek 
a lábra. 

aq/f 1. a condrán levő gombszerű dísz 
színes d7zg/zopafzz'd6a/, 2. Quaste 
(pl. valami zsinór végén): — Kam 
TM^g ro/^ /zagy 6q/fa&. ffmz^ 6q/z" a 
^ap^M. 

6q/foj bojttal ellátott: ̂ 4 /q/6/»a^ a 
/z/zzo/g 6ó/fo^. 

6oA:ar mintacsoport. N . Különböző 
mintákból alkotott, szervesen ösz-
szefüggő, kb. 8 x 8 c m nagyságú. 
A bokorkötés alapeleme. 

6o&órW&y köténydísz. N . A kötény 
szedésétől az aljáig kétoldalt, a 
szélétől kb. 10 c m távolságra lefutó 
7—8 c m széles díszítés. Különböző 
mintákból álló csoportok megismét
lésével készül. A fiatalok kötényén 
az alapszín világos, az öregekén fe
kete vagy kék. Erre kerül rá a min
ta. — Gyászom 6o&or&őf&9. 

6o&rAa — Zw&rzfa 1. kalap mellé tű
zött virág, 2. kalapdísz. N . Külön
böző nagyságú, vászonra tömötten 
rávarrt gyöngyből készül. Kb. 
8x8 , 10 x 10 cm nagyságú. Főként 
10—14 éves gyermekek és a fiatal 
legények hordják. — v4 6o&r6%<W& 
zj &z va% várva az %/a. M a /Mz/gfzfgj 
/Me&&a"z&M%#&, Wejzf a 6o&nfd"f. 

ZwArefa %/a a bokréta alsó részén levő 
gyöngy dísz: ̂ 4 6o^rAa»o^ Árz' vawz 
várva az %/a. 

6am/z'A: oldódik, bontódik: j%gyz'A: 
rwAarw/ /eveMzö/c; z'fy Aa 6a»yz'ywg, 

aa/zf old, szétszed: v4/z7zyza' 6a/zfa//a/M, 

/zagy mq/ TMegWofzaw/fa/M. 7/y Aa 
AaTzyrywg, 6am/z'Ár. 

6orwMm hímzésminta. N . A hólyagos 
és paraszt borsóhím összefoglaló 
neve (1. ott). 

M r — 6zzr Ledér, Feli: fg/er M r Arz-
a*zjzz'fve (ti. a női mellrevaló). Ez a 
Mre ( = bőrre) vam várva. 4̂/c/W 
rá/a^ö^wA: a 6wrf. ̂ 4 6wrr vd̂ za/zra 
vár/w/:. 

Ara^^w biztosítótű: Ĵ rajz'zzve mw/a^a 
^ggy aAzardjAázz' ronzaMV a^za/z. 

6z/ggyaj felső lábszárán bőre szabott 
(nadrág): j4/%g/z& vz» ew6ár, afzz"á» 
a»7zaA: wem /:á/ ^rzccy&se», zígy 
6wggyafOM (a nadrág). 

6w/z" — 6z{/̂ a — 6zz/A:a rövid, ujjas ka
bát posztóból vagy flanellból, kéz
elővel és alacsony, felálló gallérral. 
Részei: 1. ga/Mr/a, 2. z/(/a, 3. Adfo, 
4. e/e/g, 5. TMaTzazjerfá/o. — v4 /g-
gz/iyĝ yzê  6z(/A:a vaz", c?a& Arqpaccja/ 
â ajzfda*aẑ  öjjze. ̂ z//^a ja^e&^g-
6w/. Eyz^gf, ê zf a 6z(/&af ügy vg^zwA; 
a 6dr^aMf z'j, j zígy var/w/c. ̂z//̂ q/o 
^g vdr, j7rq/grq/o ̂ e vdẑ . .Szeaw vdf 
a ga/Zer/d/z a 6z#azz,' (az ujján pe
dig) j?zrof ^o^zrd^ jzegzyezgfr éYy 
pzrof j egy zö^ /?rq/ê a. 

+ W á W r a dulándlé, menyasszonyi 
fátyol. N . Rendszerint hárásszal ki
varrt és pillangókkal díszített (1. 
/K^zgyo/a,). — /4 mezzya^zoMyz' ĉ z)?-
^g 5w/dWra, vaf y j?OMygyo/a, (gy ü 
7Mo»_VgyáÁ:. 

6zWa földig érő, ujj nélküli báránybőr 
kabát. 

6%MaofW?af bélelt téli kabát (1. nafy-
A;a6d^). 

6wrzzj télen a lábbeli fejrészére ráhúz
ható posztópapucs szerű készít
mény. 

6%fy&oj borsóhím formájú minta. N. 
Ingvállba és ingujjba varrják há-
rászból. Ügy készül, mint az azsúr 
(1. jze/Mre/zorgajJ. 

M ^ 6w tág, a testtől elálló: /f azü-
Á:ö/M vdf j Íe/ZM q/am MvöM. /fa^z-
^za66 az %/a zj 6w//e66. 7/gm 6zV/-
ye66 var z7r az z%/a (a bő ujjú ingnek). 

+ 6%ar_ya tág, a testtől elálló vászon
nadrág: Részei: 1. .szara, 2. á'zWfye, 
3. rq/rya, 4. /%fr&a7Z7Z.ya. — N . M a 
már csak szüreti bálon vagy más 
ünnepi alkalommal viselik. — JVzm 

88 



M feW vJaa a/(f/a a 6%o(yo (ti. a 
nadrágnak), ^aga^áf m o j c%z& 
ma^araaaA; vê zfA: ^eA Bagafjvdf 
fár^dA;, Aa 6efeg (hasmenése van) 
az em6ár, va^y aa/á/ra. ̂ íra a végre 
fef̂ e eZ a /e/e jegem. ̂ ya^6a/ jza(-
^A: Aa^ jzí/6e, rq/^ozj gaZya vd(f, 
6aga^a. C^ag^ 6agarjváaaz A;a/ör/e^ 
ez/ra jareof. 

6aa/'a m g tág, a testtől elálló ujjú ing 
(1. /cereA: m g j ; S"zw/r a/a zaA; J 6a 
a/a mg. 

ee/ker^ee^er szvetter; rövid kötött 
kabát: Faaa& W a / m gyárnak ce/-
fáraeAr. v4^z^a( &öfz&, a ee^err. ^"6-
6a/ #peg egy z^e6 /ejz a eer/árAez. 
MeA:A:ö^e^e/M vcíaa éVy ee^erf. 

ó/rá 1. cifraság, 2. díszes, hímes: 
Ja/a/, afy/ejza^^A: a ez/rdf/ /í W -
^ayz'A; c//ra. 

+ ez/ra 6a/A%z díszített bujka. N . Pró
fétával ellátott bujka (1. m é g 6z#aJ. 
/4 /egmyeA: ci/ra 6 a / W m veff/A; a 
méreva/^f. 

cz/ra Ara/ap díszes szalmakalap. N . 
Férfiak utoljára 1917 telén viselték; 
m a csak nők hordják (1. jza/maA:a-
/apj. — frq/efdA;af ^a^eA; a cz/ra 
A:a/apra. X 6a/^ar gya»j;gyaja» rör-
fe%, of Aáfa/ /agyaga^. Z/ege'ayeA: 
vz'je/feA: fe/ea zf. 

+ ci/ra ayaArravaM díszes nyakkendő. 
N . K b . 150x 25 c m nagyságú glott-
szalag, amelynek vége prófétával 
és rojttal volt díszítve. Legények és 
házasemberek viselték a nyakra 
csavarva bujkához, olyanformán, 
hogy díszített vége a mellükre le
csüngött. — TffráY je /e/zef A:a/?az' 
ci/ra ayaArravaMf (kiment a divat
ból). 

cz/ra^ág díszítés, hímzés. Mz/eafe^f 
megvan (ti. a fersing), megvan a 
Cf/ra^dg/a. 

+ cz/ra jarc díszes kötény. N . Piros 
színű selyemből készült. Férfiak 
és legények viselték bőgatyához. C ^ 
ra jarc A;/várva A:ezze/ z^ ge/ye/ z'j. 
C^ag 6agaf^a"Aaz (ti. viselték). ̂ 4 ga-
r_ya ö/^zg /rr. y4 /e/a"ayaAr vár^a"^ Arf 

A(fr^fza/. CjaAi/arajfarcof vz'̂ e/feA:. 
+ c%/râ z(/ rézgombokkal díszített, te
nyérnyi széles, derékra köthető szíj: 
CY/ra.s'zf/af vzjá/faaA; mzzepaa/? ü, 
aefArazaa/? w, cjag ^aga^yára, wya-
raa. FJ^ q/aa Aa^jza fz//, Aa^y 
^ecá fe/rerfeA: meg a /ama. 4̂ /e-
gé/zjv aaaA:a^a^e me//e/e a A:öfő6e-
va/of (amit a lánytól elvett). 

+ ez/ra zjepA:ea6fő díszes zsebkendő. — 
N . Mind a négy sarkában mintával 
díszített 25 x 25 c m nagyságú zseb
kendő. A z átlós irányban levő sar
kokba azonos virágminta kerül. 
Leányok készítik legényeknek aján
dékba. 

ez/zaA:a csüngő szál, foszlány: JVa, vág 
/e m»ef aazf a cz'/mAdf / 

C//7Ő—c/pö Schuh: C%x%e jZrzm/7zY 
AázzzaA:. 

e/vz/ganya polgári ruha: M e g aem 
ao^z^A: v/jjza a cz'vfVgaMyáf a A:a-
fz^raya6a/. 

4- coa&a félhosszú, combközépig érő, 
háziszőtt posztóból készült, bőre 
szabott, bőujjú, elöl, az alacsony, 
fölálló gallérnál összeköthető dí
szes kabát. Részei: 1. á/a, 2. aáZo, 
3. ga//er/a, 4. 6a/f, 5. aaza/, 6. ̂ f/zyá/-
(amivel a nyaknál összekötik). — 
,4 ra/fa /evő aYsz/fá? A;az"ya á»g/f/a 
/?ojzro6a/ ej ̂ zzne/ő/)ajzf(í. /4 eaa(/-
rár &? ÁrzraA;̂ áA: /tw^á^oa. 4̂ /er/f 
fzarAre /?ojz^6a7, fza"rA:aze/7fg f/*f. 
JVyar6a ír ye/e'rááV, mae^aap (ti. 
viselték asszonyok és lányok), fe 
/eAe^ afe/a az a//̂ f. 6"za_ya7"aA:A:a/ 
A^öfá^em awze. 

+ eoa&aMfo elöl, az alacsony, föl
álló gallérhoz erősített zsinór. 

e^a^ Schnalle 
ejafro/ csat segítségével megköt 
ê /A: vászonba szőtt színes sáv 
cjz'gagyöaygy csiga alakú különféle 

redőzött felületű üveggyöngy (1. 
makk,) 

ejmá/1. készít (díszt), 2. tesz, rávarr: 
jfa/záro (=kötényre) ^ ejmá/fág 
gyaaygve/. Zőare yej^w'A: ^ c^W-
AmA: va/amf cfyra"r rá/a'. 
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cjzp/re 1. a főkötőre kötött keskeny 
fejdísz, 2. a fersing aljára varrt kö
tött dísz: C W ; az Zggyf& azz/e í̂ ccfAr 
&z a c^ArgMg^. J7ö/a zae^, a cfzp-
Aemre fegye /e a Aafaf / Cf(pA:g MaA; 
a ro7Mw%yo&7za& va» (ti. a fersing 
alján). 

caz^Wzegy csipkeminta: N . Kötény
kötésbe, a szedés mellé és ingujjba 
varrt csipkeszerű dísz. 

c^zz^ma Stiefel. Részei: 1. ^záro, 
2. fór&a, 3. Wz-ge, 4. & a , 5. fár&a, 
6. rá^pa, 7. ;%zfW/a, 8. /zúza/a (1. A:e-
/MáMyjzdrw, gör^g^z^rw, rogyo^z^rw, 
ezerr^MCM, /7/rof cjzzmay). 

cj/zj/MűAwzo felül, a csizmaszár két 
oldalára belül varrt bőrszalag, 
melynél fogva a csizmát felhúzzák. 

CMZJ/Mayzdr a csizmának az a része, 
amely a lábszárat takarja: 6zmYe-
^era^ fê z/MÁ:, Aogy a CMza/Maszdr 
(f/oM ery A:zcf ̂ Arz/ejzö/ve. f/ra? f zegő 
van a c^fzma fzdn&z. 

cjoM^aga/Mr legény és férfi ingnyak
fajta; elöl, a gombok fölött be van 
csípve a a sarka: Fa» Á:eregga/Mr, 
va/z c?o»&#ga//ár /zf, ae va» cjjfpve 
a Wge. fdwfo^ var); yb&o^ ez a 
CJOM^aga/Mroj (ti. ing). 

cjoM&agaT/ero^ m g csonkagallérosan 
szabott, ráncolt elejű férfiing (1. 
/b&oj mgj 

CMWe6q/f gyönggyel díszített bojt 
hárász nélkül: Já cfwr^6q/^f 6e-
/zázzMyw^ ?Wfd&yza/, j' ozwfdw raA/aA 
a gyöfzygyö/f ra^eyaw/z. fa^zzö/:^ 
űzwMn megmer/aA;, Aogy fMgM»yz W / . 

ĉ wMgzVázz'A: a vállra vetett kabát ujja 
lóg: fdrMr a coM&^f a /e/a"MyaÁ: 
vẑ e/fe/r, crÜMgf'/azoff a A;^ zí/a (ti. a 
condrának). 

cjw»go gyöngydísz. N . A pártát és a 
szalagot köti össze. Olyan, mint 
egyetlen bokor a bokorkötésben 
(1. ott is). — Of vaf az a JOÁ: c^a/zga. 
fec^ere^ ̂ azzâ /zAâ aÂ  yzevejz^eA. 

Jü/M&9z^ férfiing az anyagról elnevezve: 
Z>a#%%9zf, e/Mg/efejga/Mrof, »em 
q/a/M aa a a'é'ré'Aa j Ao&?za66. 

(/ardẑ  hímzés. N . A z ingujj varrásá

ban, a csipkehegy mellett és a kö
tény szedésében található. — 7w/z-
/?d»fa^, mac^űM^o/MOJ a WMMfd/o A;éW 
alardf Á:őzöff. 

^amz^oiOM darázsmintával kötve: Da-
rdzjowM AáVaf^ ce^ár. 

(/ere/t az ing és a köntös része: ̂ 4z 
e/e/e, á/a, Adro, â éreAra, a/W a A:áYzj 
van (ti. az ingen). 

algré'Ára/ Unterbett: ̂ e/ejjzaA; az agy6o 
a a*é'ré'Aa/ a/d (ti. a fersinget), Aa 

a'erz/r-Aarzj a derekán megkötött ru
hára mondják, hogy ilyen m ó d o n 
köthető meg 

o aerá^zz/w nadrágszíj. N . Csak az 
öregek nevezik így. 

d*z/o dióforma: Z)z/ora var ö^zg^Zzrg 
(ti. a gyöngy). Dz/jybrma vJa", a*g 
/ifro vd"f XráVve. 

a"z/oẑ 6q/r színes hárásszal ellátott 
CMa-aWaa/f. N . Ingkötőre teszik, 
16 éven felüli leányok viselik. 

a%zfw brostú 
â zvar M o d e 
â zvafâ  divatban levő: M m fava"6, 

m m ?ava*6, m m a^zva/ajaaa. 
egy6efza6a^ összevarrt blúz és szok

nya : Aac&aj, /e^gfe, AreA: egy^g^za-
6orr (ruha). 

egye/g? va"jza» elegyesvászon, ken
derből és gyapotból szőtt vászon (1. 
/aaarvajzafZy); ̂ z a ^zággarya vd"-
jzaM/ybaar vagy egyg/g^ vd"jza?z. 

egyezze.? 1. egyenes, 2. n e m priccses 
szabású nadrág (1. még fzaaragj." 
f rzccjej »aarag áf egye»gf jzaaaaw 
(nadrág volt divatos). ̂ M»gA; (ti. az 
egyenes szabásúnak) »mc? AáYá'M 
Meve. 

ggye»rwAa egybeszabott ruha (1. egy-
6ejza6o^y); M a j m a egyeww/zaf 
ve^z. 

e/mYa/ viseltessé válik, viseltessé lesz: 
E/ vam azfd/va, AwrAa/va (a fersing). 

e/e/e ruhadarab elülső része: ̂ 4z e/e/e, 
fí/a, /za"fa, aereAa, aAa/ a &afzs va« 
(az ingnek), /fz e/e/e a /erjmgMeA. 

e//zagy 1. nem viseli, 2. n e m törődik, 
3. megkopik (szólásban): ̂ /wayjaf 
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á//zagg};a, cja&/e&efff vejz. TVe Aad^ 
f /MűgO^, a/Me f/MCM^ ŰZ W/YZf Arű^O-
adaa^/ 

á/Aagyw/ elmegy a színe, megfakul: 
2i7/zagyw/f, m d vam vâ _y Aar/Mz»c 
evej; vaw wgywz (=van bizony). 

e/Aajaa* zerreissen: % e/ va»Aaja(/va 
ma, roMj/g^o^ az ázg. 

á/AwT-áó/ elviseli, elszaggatja a ruhát: 
f / vaa Awr6óW (a fersing vagy más 
ruhadarab). 

á/mwcs&ozfA: bepiszkolódik: Tanco-
/aaA: f g/mwcjA:ozfA:, 6emac.s&azf&. 

éa^omar/f elrontja (a mintát): /Éjz m a 

á/ranr—graa^ elbont, alakít: E/roa-
fa^wA: a 6agaz(/aV, /evê á'A: az a/ar. 
ŷ jẑ  a/aa Aamar éraa^^A;, Aogy 
Aamard6 #%/#% megvár/wA:. M m a " e/ 
vaa roMfva (a bagazia). 

á/̂ zeMMyezaa'fA; bepiszkolódik: TVe, 
Aogv á/jzgMMyezaao^ a /arj^ga/aj-
^a// 

á/jzaAraa" zerreissen: E/ vaa ẑaAraa'va, 
/?ar(f meaf. 

e/^aad/^efaTia/l. megtalálja a módját, 
2. hasonlít hozzá: ̂ Mayfa* 6aMfarram, 
a/M^g efa»aVfám, aaa};^ /Mfrge/a'fre/M, 
Aag)/ ma/a* meg^oMo/aa/fam. Me//e/e 
feffe ez (ti. az eredetinek), ae aem 
faa^/ra eV. 

á/fervez megtervez: jya/Ma/"ga6 ég)/ 
meayeej&e var^a a /adagára (a cí
mert). y4fzfdM &effeM-Aav"/Ma» á'ĵ ze-
a/fá'a& ̂  á/^rvf jẑ á'g g^aa^gy^áV. 

Wfe/^éWj'á/ abtragen: Me&/zaffa ae-
A:em, ̂  ea evMe/^em. 

e7Mg/g^zjga//^/"a^ magas nyakú férfi
ing: N. Csak öregek hordják,— 
fiatalok urast viselnek. — Damaazf, 
e/Mg/f/eẑ ga//g/-aj. JVem a/am aa a 
(iereta, j Aa^za66. 

eper gyöngyből varrt minta: N . A kö
tény kötésébe és csipkébe teszik. 

epre? epermintával díszített: /á ̂ zea*üe 
A:ereA:e»a epref. 

é\yzfava/a szövőszék. 
ezerraMca ejfzma lágyszárú, a torok

résztől fölfele, a szárán fokozatosan 
csökkenő ráncozatú női csizma: N . 

Kb. 1927-ben kezdték viselni. Ré
gebben legények is hordták. 

y^^ó/6a &a/zyfya/ menyasszonyi fá
tyolban esküvő leányt kontyol (1. 
A^aa^a/y): Aff&J »agy /a/raaVz/am 
vagyaa, maa^g^A;, /zafy y<i^a/6a 
âM};r_ya/̂ Á:. 

/e/er^/e/fr weiss: fe//r f^egea rdz^j 
(fejkendő). fe/erAe^z (fehér fersing
hez) eja&/e&efe ̂ zar aem faad/. 

/e/e'ref kissé fehér: Mz/ea az? fe/e-
re^e66. 

/e/^ő színes pamut: Má%& j'zaaaaag, a*e 
amcj ffAaa /e/fa". 

_/e/fay pamutos szőnivaló: fe/fas /eAea* 
6eaa (a házban nyáron is; ez n e m 
szégyen. H a azonban más szőnivaló 
van, szégyen a nőkre). 

/é&efe schwarz: 4̂ /?f/-â â  á/Aaggya, 
efa/c/eÁre^r vejz. 

/e/c^a Halbschuh: Fe/cfpóW, _/a-
zá&?e/ meaaeA:. 

y^/darzjáY^/ea%rzfá7 meleg vízben, 
szappannal dörzsöl: TZamarap /e-
a*arzfa//á'Ár (mosáskor a ruhát), ajz-
ra"a aa^fyá^ /e (lúggal). 

/e^/az -(/o^%z -(/e/az gyöngyöt cér
nára húz: Maca/g/azve, /Megvejfza/r, 
/ejarcí/aÁ: fg)/. fa^azzaAr, J aza^aa 
megmer/aA:, Aagy meaayz Ará/7. 

/e/Aagy n e m viseli többé: 7ff ü /e/-
Aaf^/aA: ve/e. 

/eAa/Y 1. a ruha alját fölemeli, 2. be
szeg: Fi^/ ̂ a^zar, eAefaá'aA: var 
fZfWr. feAa/faffa& a 6agaz//(ír (s 
oda rakták be a szilvát). 

/e/&áz-/e/záz magára vesz, lábára 
erősít: #ájz/e a ejfz^ma^/ 

/e&eza* elkezd, szokássá tesz, divatba 
hoz: Esz eja/c ma^ A:ê ẑ Á; ̂ _y _/e/, 
6og}» f&y fdaea//(fA:. 

/e&áY ̂ /eAráV 1. fejére erősít, 2. magára 
vesz: X csip&ef T-d&áVa/M a/a&afare. 
^re/e^áYáVM a A:eJzA:eM};af áfy, Aacj 
c ^ a/^^Waac^aa /:%. MeAr/zar a &ef 
refvzre, m a aem ^aff/e/ (a piros ken
dőt). M e r &afffe& a^a/e/ a fzaA:My^-
fa&af, aem /eAef me^ra/a/af a ĉ f-
e^efemer/ (mondja a legény a lány
nak). 
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/e/őf r-/Mf fölveszi magára a kabát-
félét: 5"zg 6w Ad^, /g /eAgf o^gm' az 
w/af (a condrának). 

yg/örözfA: sich anziehen. 
/g^oró/ cérnára fűz: MMgj/g^zvg, meg-

vgfjzwA:, /gjoro/wA: (gy. ̂4 gjyö»ygyöf 
yefo/-qi/a. 

/g^zgo" ráncol, ráncot levarr: M m ̂ zef-
föA: /g a ̂ Zf/f̂ . 

/gjzoA: <%/g/̂ zoA: megszok, divatossá 
tesz: Jq/o/, wfv/g^zo/:^ a n/mf/ 
Mojr wry_/^/jzo^m^/ 

/evör annáhen: E» ü /g rwam (=tu
d o m ) vörm'. 

yeveaz^/o/ve^z 1. magára ölt, 2. oda
erősít : Afa" tvm Aüjz ĝ zreM(fg/e, Aogy 
?zgm vö^em/o/ ejzíê . y4z/r va/% A d W 
(a kontya), mg ?»/%&? m ^ /evegyen 
a íw a A:arzWra ( = kontykarika). 

/e/ven' a W / M m vállára veszi a kabát
ját. 

y&jmg rx/W/zg elöl nyitott, kapoccsal 
összefogott szoknya. N . A z idősek 
feketét vagy barnát, a fiatalok piros, 
fehér vagy sárga fersinget viselnek. 
A piros színűre alul, körben csipké
ből, a fehér színűre meg keskeny 
szalagból készült karikát tesznek. 
A karikák száma szerint nevezik 
5—6 stb. rendes fer singnek. — /4/gr-
jwzg &y vaVfozf&. O/arz Ao&?zw /&»%#-
//& vagyon. Ez gfy /^r^mg. EgráM-
co/rw/:, ̂  fö^g/M 7"g/6Í MMj/gfgf, Aagy 
M}/amM/am meg a ygYsmg. 

/g^f íarben: Z<%&"g/e.yfyü&, j c^W/wMÁ; 
va/ami gf/rd( re/d. 

/gf ra festék: Afa^, /zagy a ÁrafOMűMű^-
ydf c^md/^o, gvg/ j7ra6á/fa A:f, m(/gM 
a^gj^ő. 

/iMygj glánzend: 4̂ Aűrm^^A: m m 
/fM^gz^ gyaM^g^g/ (díszít). 

yb^ór a szoknya alsó részére varrt 
körbefutó dísz. 

yWorvászcm kender és gyapotszálból 
szőtt vászon, melyet vízbeveréssel 
fodrossá tettek. 

/ W / W m g elöl, derékig ráncolt cson
kagalléros férfiing. 

ybg&mj ~ / b g W o a mintákat össze
tartó, a közöttük levő űrt kitöltő 

rész. N . Kárászból és selyemből 
varrt minták között hárász és se
lyem, gyöngyből készültek között 
egyszínű gyöngy. A fiataloknál vi
lágos, az öregeknél sötétszínű: fe
kete, kék vagy barna. — E z a /bg-

/bg/a/oj foglalóval ellátott minta: M f y 
/bg/ű/oj az a^zfa//d66o/. ̂ Tgfföf ra-
zjá?/bgWoj. 

ybM spinnen: y4 Aq/vfg/6gmM};g);oryb-
Mzm&, Aa^v /g^ggywA: a Árar/W/'a. 
.KgWgYf/b». 

yb«a/ ̂ /oMa/ meg nem szőtt, de meg
font kender vagy lenszál. 

/o/zd&w/ a visszájával kifele: /íz g/gp 
ybMdA:w/ va"r (pl. a köténye). 

/brrna 1. minta, 2. alak, 3. hasonló 
valamihez: Ma?f gv/rf/A: /brrn^MoA:. 
D//J /orma vaW, og / a m vaf &öfvg. 
Eormd/o fg azo^MoA:, fzggmjKg^. 
M W aMTzaA; va/z (= amilyen az), ag 
^gm/arma/a, »gm kmaVfo (el). 

ybrmd/1. alakít, 2. lemintáz, lemásol: 
fbrmo/o, ĝ y A:zc.Mf fgjzgM ( = igyek
szik). 

ybrrn^z alakít: farmazzw& gfzrgf. 
/o6f alapszín: v4 rwAa /agg^g. M m a g m -

/g/gy3aw va/z. 
/wz-Aio ̂ /wr/ta vászonkabát. 
^írA:^mg— yz//-WfZMg könnyű nem 

meleg ing (1. még ̂zö/t mj'w mg). N. 
Férfiing szabású, fodros ujjú ing. 
M a csak nők viselik, régen férfiak 
is hordták. — JVgm q/am, m z W az a 
&z'j /wr^omg.G^az^w/ ĉ zW/yza/t %g-
A:z (ti. a kicsinek) gfy ̂  /wr/rom-
ggf. ̂ fo^zwmg^g a/a/z a /gggVz);, mz/za" 
a /g/a» a/wr/rof mg6g. 

/wAiö^ -/z/^afa Haube. N . Fiatal 
menyecskék hordják, az anyós adja, 
ebben kontyolják a menyasszonyt. 
Temetéskor vele együtt temetik el. 
— E z g m va» a /%&öfő. j(g/a a ̂ g^z-
^gM^őr, vojdr»op a ywÁröró'r. ̂ 4 /%-
/:örö rarA:a, gf/ra. 

/w/ csizma füle; elöl, a szív alakra ki
vágott rész kis, lehajtható félköre. 
N . A fül kb. 4 x 1/2 c m méretű fe
kete, piros vagy zöld bőr. Csak 
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lágyszárú csizmát díszítettek vele. 

y%föZ kámmen: J^a^z^M Md/w/zA: Mgm m/ 

/wfyög lóg: #dfw/ mg^/w^ög a Arörő. 
C/g); /o6ogoff, dfy /wryögö^ jz m-
gf&. y4 6q/^of gyö»gyö^öM föffg'A;, 
off /z^W/w^ögö^. 

/wzző gyapjúzsinór; a lajbi összetűzé
sére és összekötözésére szolgál: 
y4 /^/6moA: a/wzzq/g 6q/fo^. 

/%zzőj gyapjúzsinórral ellátott: 5"ze/-e-
/z'A:, Ao^ywzzöwM /egyew. 

gaZ/gr — ga//gr 1. Kragen, 2. a fersing 
vagy gatya felső, kemény széle; ez 
fogja le a ráncokat: Ez a gaZ/gr/a, 
ez a jzgaVfg. 

gafya bő vagy szűk szárú vászon láb
ravaló. Részei: l.^ar&wiya, 2. M6o-
jzdro vagy gafyajz^r, 3. gaZ/g/ya, 
4. /zaMfg&/a, 5. ̂ d/Ao, 6. w/gf (csak 
a bőgatyának), 7. Aafő/g. — 7/gM 
(ti. kékített) garyq/zA; vof j ̂ f'roj 
jwrc. /4z öregre/záM/e/; Wfá/»fg ga-
(ydf, #H&or erö^ew me/gg va». 

ga^agaZ/g/- a gatya felső, derékra ke
rülő részének a neve (1. garyaj 

gafya/za»fg'A: a gatya elülső, kivágott 
része (1. ga^aj. 

gafya&őfő ̂  gafyaAröfö a gatya párká
nyába húzott madzag (1. ga^aj. 

ga^o/?^/Aa -̂  ga^aj9d/Aa a gatya szá
rának összevarrásába betoldott vá
szondarab (1. gafyaj. 

gaf)%7pd"r&d"fry a gatya szegélye a de
rékon, amelybe a gatyakötőt húz
zák (1. górva/ 

gafya#/ef a bőgatyának a fenékrészébe 
betoldott négyszögalakú vászon
darab (1. gafya). 

garya^zar a gatyának az a része,amely-
be az ember a két lábát dugja (1. 
garya;. 

gep varrógép: Ci/ra j^rc, /:% várva 
&gzzgY zf g^?pg/ M. 

gom6 Knopf: J4 /f/afa/aA:MaA: fj 6 az 
örggf&%g& go/M6 (ti. a lájbin). 

gam6a/ — gam6á/ knöpfen. 

ga/M^a/fg Knáuel: TVem mírjz M ^ e m 
ggjK go/M^q/zgof ? 

gom6oj gombbal ellátott: 4̂ vwe/ő 
garya gom6oj. 

gamZ)aj/a színes üvegfejű gombostű. 
N . A gombostűvel tűzik fel a legé
nyek a kalapra, a lányok meg a 
pártára a színes, nagy pillangót. — 
v4 Áro/apro /za"fzW go/Maojf#A:gf /e^z-
Mg&. (Oldalt a kalapon bokréta,) 
W^w/ gomaojf a. 

gö/"6^z(frw cjzẑ /Ma a lábszár görbüle
téhez igazodó, szegő nélküli ke
ményszárú csizma. 

giázya ^gzwya alsó-, felsőruha: 7%gy 
zWg egy gá/z_va"f a/ayo. M é g Mgm Aojz-
fa"A; vfj^za a c/v%w»};df a A:ajzár-

gya/7/a Wolle: #?%<?& va/a/Mf gya/yw/ 
gg/fárMgA:. 

gya^z fekete vagy sötét színű ruha: 
y4 gyászf 7e^^g,mojf ̂ /ro^af fjvgj"z. 

gyájzaj sötét színű: E z /M^ gya"^zaf-
aaa 6ogazf/a. M/A:ar z/gw m«gp jaf f, 
vö^ÜMÁ: f/g»̂ , m e ez 6árMáp, ye&e-
fg%, gydjzo^a66. y4/Mg/f'A; Mg/% j7froj', 
# % W gya"fza^. Gya^zawA; gzgA: M, 
mggva» »gA:f a fMaMzayo. FgAigfg a 
/ogg^y^, gy^zoj, Aa j?/m^ M a Aá-
rdj'z. 

gya^zoj' j9gMűfg/ sötét alapszínű pen-
dely: Gyd^zaj ^gwa'g/ ző(f, párna, 
Az'A (ti, minden szín gyászos, a piro
sat kivéve.) 

gygMgwY, gyengévé válik, elkopik: 
MowW/g, gygMgáV, Mafy fgrg/ fárf 
(ti. az ingváll). 

gyfíc^ Leinwald: Gyd(/z^6w/ c^W/oA: 
Mg/cz gYy A;^ /wr^Jmggf. GyJcj, v/-
zgjg/z /gjzgí/vg. 

^ö/zyg}' Perle: 7fw/%fro (=kötényre) &r 
c^zM(fMg gyöMgyg/. M m Arf/örá'gMfz-
fgA; a gyöM^gyöA;. ̂ 4 g}wrygyÖM» á^o/ 
Mgm 7Mg»);gM a jg/g/M. 

gyöM^gyöz^q/r gyönggyel ellátott bojt: 
j4 jqpW6o gyÖMgyözj6q/^A ^ö-
fö6g-Wof vfjg/̂ gA:. 

^öMygyv/rdgoz gyöngyvirágmintával 
díszít: (A hunyadi bujka ki volt) 
/w/Mgzvg, gyöfzgyWrdgozva AröMyö&fg. 
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gj/wjzwjzf/w derékra tett széles bőröv. 
N . M a már n e m használják. 

Aá/dam/wMM fedetlen fejjel: #á/<&wM-
/wm /Me»»eÁ:, fwz/a /)fmzj6a. fár^^ 
azw^M fejz»e& (16 éves korban). 

Ad/ogoj azsúrszerű mintával ellátott: 
jFíd/aga^ fZ(f/voMJf. 

Ad/ogozj 6or^Afm azsúrszerű hímzés. 
N . Lepedő szélébe és ingujj köté
sébe varrják. 

/zarász gyapjúfonal: ̂ 4 gyoccsaf moj-
jdA: meÁr, Aagy Mg zr/e a /ẑ ra'jzf, 
Aagy ne ojzz'ccje. ̂ Mr^zf vg^, ayz-
faVz »gm Á7e/"w/f Megyei aMM);z6a. 

/zára\sz&6?z&eMya" ^ /zárájz/te^z^gM^a 
gyapjúfonálból készített nagykendő 
(1. Ma^e^z/te/zJ) ' C^a^ fe/e/M vüg-
/z'A: a Ma^e^z/tgM^a/, /zdrajz&fjz&e-
/z^r. 

Aam^zoz^q/f hárászból készített bojt 
(1. /teregáa/rj. N . A z ingkötő vé
gére teszik, és piros vagy fekete 
hárászból készítik. 

/záráyzajzzzg gyapjúfonallal kivarrt női 
ing: /f iW»a& /zaVaazaj zhge^. 

Aarü/z^ű posztónadrág. N . Csak fehér 
színű volt régebben, m a szürke is 
van. — 7#/e# a Aar/^yam yze/M 
(kötöttek cifraszíjat). 

Aojz^/t a lábravaló elülső, kivágott 
része, a slicce (1. #afya,L 

Aa( Rücken (1. m g ) : 7famam6 /erazz-
co/o/M a Aafaf j' ozwMM az g/g//f így 
ggy/yzajra. ^ y /e^ze^g/M ê zfez", f 
zgy a Ad^f a ű^zfdw a z^df. 

A^fw/varrafaj csizma, amelynek a szá
rát hátul varrják össze. N . N ő k vi
selik. — O/Ja/varűffoj va» J A a W -
varaz'foj z'j va/z (ti. női csizma). 

/zdzzpojz^o házilag szőtt posztó: W vz-
W a A(fzz)?ojzrd vJf, va/ vf^ ̂ zövef. 

/zegyararw cjzzf/Ma a lábujjak felé el
keskenyedő alakú csizma. 

Azmgz színesen kivarr: (A hunyadi 
bujka ki volt) /zzmezve, gyöMgyvW-
gozvo kcwyö&zg. 

AmM/rer^ vállfőminta. 
Aa//»z 1. általában ruhanemű, 2. apró 

háztartási cikkek összessége. 
&<Woz visel: M e & /zó/Y&wzfa (a cond-

rát) az areA: 5"a"7zaar fereMc Aavac^. 
AórgWzorzwrya olyan posztónadrág, 

amelynek a két lábszár összevarrá-
sába varrt zsinórja hátul, a fenék
részen /zargat vof (=girbe-görbe). 

Aórgoj -̂  Aórgj^ minta. N . Szilva
maggal és inyimával együtt hasz
nált lepedő- és ingujjaminta. A z 
ingujjba hárászból, a lepedőbe fe
hér pamutból varrják. — Ez m e & 
jzz/va/Műgoj, /zórgoj. 

Aa^zwa'ereÁiM derékban hosszú: Esz 
Ao^zWer^w, a^z /carz'aa'erg/cw (ing). 

/za&yzwz'fzg nadrágba beköthető, hosz-
szúderekú ing: jfajjzwmgag qya/z a 
/ggáz, w % W a /e/a"» a /wr/taj zYzgag. 

Aojfzw /Mgreva/a" báránybőrből készí
tett, hosszú, gazdagon hímzett uj
jatlan női mellény: ffa&szw wiere-
va&ff a^zoM^oÁ: 6 /e/d/zyaA: vz'já/-

AwwyWz' 6w//:a díszesen kivarrt bujka. 
N . M a főként piros és zöld selyem
mel díszített gépi hímzésű a bujka, 
tulipános, rózsás mintával. A szé
le kereken, barackmaggal díszí
tett. — v4 Azazyaa? aw/&a /eMr, j?z-
rozf, zőf ^ZMTfg/ Az/Mgzve gyá'Mgyw-
rdgazva A:öM};^(g. 4̂ zfg^f/: /tz-
cz/razvo, az gg^jz Aáfo, alergA:a 
Arzvárva. 

M r W elvisel, elszaggat (1. á/6zWy); 
EZ vam 6z^a/va, Aar6a/va (a ruha). 

/zwra& (1. wraÁrJ. 
Awra/ta/^j (1. wra^afgf j 
AazeMZ^rage/' ^ /zwzajfrager nadrág

tartó: Fa/z Az/zajfrager z.y, /aAreM^ 
a gygreAre/cMg/c. 

Az/za" a női lajbi bélését bevonó rátét. 
N . Lájbin zöld, piros vagy mintás 
kázsmírszövetből; ingujja selyem
ből, bársonyból, illetőleg szövetből 
van. 

zzz mintában a virág szárrésze 
z»a,f ^ zM«j olyan minta, amelyben 

z» van: ̂ drga zzzaf. 
m g H e m d . Részei: 1. ga//er/a, 2. /ta-

fa/e, 3. vd//a, 4. zí/a ^ %aya, 5. /?áY-
A(? ^ ^//za ^ /»a//za, 6. jzegJ/e, 7. 
ma/zz^e^a/a (ez nincs mindenik 
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