
ingnek), 8. Adfo, 9. e/eye, 10. <#-
ré^o, 11. /rarőfő/e, 12. /%?co&. — E z 
vd//w^ mg. Tfa/MareZ) ve^z»e^ eggy » 
mger, réya a /^/f. 

mgw/ az ing része 
mgvdW ráncos, kivarrt női ing: /íz í; 

mgvdV/o» cjaA: A:̂ ze/ő va». 
m^ö^o ^ mAiö^ö a bőnjjú ing nyakát y< 
gomb helyett összefogó zsineg. N . 
Nyolc szál egyszínű kárászból két 
ágba fonják. A végére rendszerint y< 
bojtot tesznek. 

my/ma fonalra kötött hímzés. N . 
Hárászból varrják ingujjba vagy 
ingkötésbe, férfiingvállba vagy pen-
delybe. — Fajai: ̂ fgyo^, ̂ ^rdzjd^, y; 
/?áMzez^grgz^ á? ajz^/M6aj-rJ-
zfdf. — Ez ve&yző, asz y?mz ̂  gjz 

áoMzáf Stirnfláche: D & z M óoW- d 
záfw d fd/f 6ácafW Aáozá. 

Ó6M&JZÖ7M (-ör, -öA:, -f) ablaküveg: 
Vgö» /eV^zdroj d zá6/d^jzöm, AMd)g-

á^omo/ -̂o/y) forró vízben főz, pu
hít, d 

d^rd^oj' fdrojzfryá (-dof, -dq/áj Fut- d 
tersack: T^^ TY/c^d M^d/rdo6d yd 
zd6rd&oj ^dro^zw^do/, wém Zdofô Z d 

do^rdoMüfozfÁ: munka közben elme- d 
reng: Mf/ö» do6rdo»&)zo, ̂ d &?^-
godüf/ d 

d6ro^z asztalterítő: Terwz^ /é dz 
dazfd/f dz d̂ roj'j'zd. Nr.** Aki ke
zét az abroszba törli, pattanásos 
lesz az arca. Karácsonykor az ab
roszról a morzsákat a kert felé kell 
lerázni, és arrafelé is kell összehaj
togatni, hogy a tyúkok a kert felé 
szokjanak. 

dccre azt se: váccae Aojzrd vüzd, d m ^ 
r^w^? gAor^o^, TMOf még dggydo 
/ % & % / 

* A z do mindenütt kettőshangzó. 
** Rövidítések: Mr.: néprajzi, 5"/.: szólás, Á)M.; 

Adrgoj ̂  ez y&%?zJ j e^z jzz/vamag. 
.Szemre vdf j myfmdmro (a varrás). 

my/mda inyimamintával ellátott: Ez 

gyo vw* ö^ze/br^fVva. 
írdjof előrajzolt mintájú varrottas-

fajta 
ydr 1. kerül, 2. megy: Eárjmgre, W « -

fö^re w y^r Arö^M);. v4zoA: CMzw%#o 
ydmoA; (ti. a férfiak nyáron is). 

yegy ismertetőjel a fehérneműn: Afm-
d'eM fffz fmg»eA: wz» égy V^gy. ^^ 
e« yegyem W r é'ggy em (M). Tfazw-
rw/yeggye/yŐM, Aogy éjmá/yw^ a /»é-
yeM^rw/. 

ywWz6wM^z bokáig érő, ujjatlan és bő 
báránybőr kabát: Moff a^zM» Arez-
^ ê zf a yw/zdz6wrzd#f (viselni). 

CSÁK LÁSZLÓ—GÁLFFY MÓZES 

doűfdomcjw^d Adamsapfel: v4<%&zo/M-
?%dA; mégdM(f d forArdoM d zd/md 
caoporfyd, m^r 6ö^öA: vo#f, Ameö^. 
^4z d̂ zo»};oA;»dA; m'»ca , m^r dzd/-
mdoMdA: d /zwaojdof éYfA:, »ew d 
cjo^o/"(ydof. 

dűfowAd/^0% végrehajtó. 
d^bw/eveV (-r, -yej adóív: Tfww d^b%-
/eWV? 

d&gjz—á^reyz cím (levélen); JVé'm 
fw&?m, f/ya még dz d̂ rejzr. 

dgdor^w^J agár: SbvdoM vdg^o/, m W 
dz dgdorAw^. 

dogdj f'-jdy) faoszlop, cölöp, földbe 
ásott, ácsolt fatörzs, melynek felső 
vége két, illetve három ágban vég
ződik. Ezek tartják a gerendákat 
a régi barona-házakban (régi szó). 
Sz. 71o2/Mogd^r do/. Nr. A tornác 
ágasai cifrák, minden két ágast a 
fent kicifrázott 6wf/zdyfdoj tart ösz-
sze, ami a koszorúfához ér. A fal 
vázát alkotó gerendák közt rézsút 
fdo/Mdjz/dogdj is van, hogy jobban 
tartsa a falat. 

;.; közmondás. 

Kórógyi szójegyzék* 
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áogájW(%<#&: f-wzfy) a ló két hátulsó 
lábára áll: /4»»);W áogá^o/J%űk^ 
á /(%/ 

áo^ázáf rokonság: Aügrgj^w áz áo^á-
zá^of. 

áo^gMfMozfA; konfirmálásra való elő
készítésen vesz részt. 

ág rossz, romlott: ̂ 4& Awj v<%f á Ae»-
ö̂j?ze. Nr. H a a kisgyereket meg
igézték, akkor az anyja újhold va
sárnapján, éjfélkor beleteszi a gye
reket egy fazékba, a tűzhöz teszi 
(még a szenesházban!), a szakács 
meg keveri. Közben az anyja levet
kőzik meztelenre, s így háromszor 
megkerüli a házat. Minden fordu
lóban beszól a szenesházba: „Mzf 
y#z ?" A szakács felel rá: „,4& W f / " 
Ezután a szakács meg az édesanya 
kiviszi a fazékban a gyereket egy 
szemétlapáton, és a szemétdombra 
bontja. H a ez megtörtént, beviszik 
a házba a gyereket, lapátra teszik, 
és bedobják a kemencébe. Három
szor teszik be és veszik ki. Utána a 
bölcsőbe teszik, lekötözik. H a mind
ezt pontosan elvégzik,biztosan meg
gyógyul a gyerek. 

agár f-o/J nagyjából összevarr: JVe 
caá& ü dgázM/, w W meg (gö/z aze-
/%)»/ 

ág/áo/zy vénlány. 
ágro»dw7M állatorvos: j4g/YWw/M»á& 

fMOf%#&, áo/áforvos vdwf .Bw&ováp-
roM. 

áA:jáog akadály: Fá/ámf á/rsáogg};wM, 
OfZf M6/M TMgM Á &)/og. 

áog_y (újabban használják!) Bett: O/w? 
gymge, ̂ wr_y m'gg az ápg^áf se oín 
/Mégyg^m". Sz. Mggve^f áz ápgyár 
(lefekvésre előkészít, fölkelés után 
rendbehozza). M W áz ápgyáf /eAr-
szf (betegeskedik). 4̂og);MáA: ejfA: 
(megbetegszik). K m . ̂  m m r vefz' 
áogyáo^, w á&zf áz áo/máof. Nr. 
Régi alakja: két kecskeláb, ezeken 
keresztülfektetve deszkák. Rajtuk 
szalma, erre szalmatakaró vagy 
szalmapárna kerül, erre négy &fc.» 
fá&kpd/Tzá (derékalj) egymás mel

lett, /?o»vá felébe (nem vesszős, ha
nem pamutos), 3 vánkos, dunyha. 
A tetejét veaszój ̂ ?o»vá takarja be, 
rajta /c/cjf va^oj, díszpárna. Ágy-
gyal álmodni, betegség. A lakoda
lomban a fektetéskor a koma az 
ágy fölé, a gerenda alá szúrja a 
komabotot. Vége a megbízatásnak. 
(Haraszti.) A menyasszony ágyát 
ünnepélyesen szállítják el a búcsúz
tató után. 

ágyáZ agyba-főbe ver: 6>6&WMe%, ̂ gyöm, 
Mof, ág^á/ZA: égyfMáojf. 

áp&yápjof a kévéket rugatáskor körbe 
lerakja: M#zy%M& ápgyápsom'/ 

ápgj/^szM az ágynemű védelmére az 
ágy és a fal közé tett deszka. 

á"g/g& — ZáogyeW az emberi test 
része, a comb hajlatai közé eső és 
a hastól lefelé terjedő táj, a nemi 
szervek tájéka: [7 yáq/ é'f á /zájám 
/áogy'^&áooá. 

ágyofz/wv ("-óV, -óVf̂  lőfegyverrel rá
lőve, megöl: /4gyoM/wvöff mmaKöMf, 
ámff á^árf. 

á M igenléskor vagy meglepődéskor 
használatos indulatszó: A ü vd%r 
e^eö? — y4M/ 

á^wcsoM amint, amiképpen: JE/MOMdbfM 
áAwcsd/z fWom. váAwcfOM Meó'v, ü 
/róVfA: meg a jzeő/eőf. 

óq/ ("-o/j váj, ás: Jd% mé/ góWróV áq// 
/4q/o/M á ̂ Yáo^. Sz. góWor áq/m' = 
sírt ásni. 

á/áA; (á/áA;or, á/á/ráy) Kinn: O/á/z 
/?á^ÁMáoj vá» áz á/áArámoM. /4z 
á/áA:(Wm &%g á Aojjz/ fg'szfá. 

áq/'Aro/ kiásni, kikaparni: Mwzcrá áq/-
Áro/fA: á / o ^ á ̂ o/:. 

áM(f/A; akadály: f cság áYr áA:(WzA:Má^ 
váy?. 

áMszfoü/a czmöre 1. elvetemült, köt
nivaló gazember, 2. jómadár (tré
fás): #%M vágyó #%á, fg áMsz^M^á 
cfmó're, AMMjáomí? 

áMjzfd% A:ápcj horgas kapocs. 
á&&wráfwj ravasz: 0/á» á&&wráf%j, 

TMfM^ á /"d%W. 
á^Má 1. kémény. Nr. A z akna a régi 

házban a szabad tűzhely; majd 

96 



egész szélességében nyúlik felfelé, 
körben folytonosan keskenyedve. 
Dorongokból készült váza van, 
amit ágakkal befonnak, besároznak, 
lesimítanak. Keresztben alkalma
zott dorongok feszítik ki, hogy 
össze ne dűljön. Ezekre a rudakra 
akasztják a füstölni való húsféle
ségeket, szalonnát. A háztetőn kívül 
deszkával borítják be, a legtete
jén kis tető van rajta. A kémény a 
házhoz képest magas; 2. kályhacső, 
3. téglából rakott kémény (újabb), 
4. robbanó lövedék. 

«&»d#%)r(?# -, d&Mdjgpro% kémény
seprő: 0/d» .szurkos vágyó/, m W 
áz d&Mdjó/?m#. 

d W — <%W (régi) (-f, ̂ dj 1. a disz
nóól külső, födetlen része, kifu
tója, vályú is van benne: #&*/-
W d o & d <#JZMd&df áz á&ó/M; 2. 
rudakból, szálfákból összerótt ke
rítéssel elkerített hely a trágyadom
bon, ahova a teheneket, marhákat 
zárják, hogy tapodják a trágyát, 
mert akkor jobban érik. 

ó/á/MMfzz ügyetlen: Q/d/z áM/M%pzf, 
nem ^rf jgfMfMf/zZ ae, wem fw&yá d 
</dgof. 

doM (-ô  felköszönt: M á vd» d 
fZW/g^JÖ/M 7Zd#/d, Mg/M áo/^o/? 

d// - W / T-o/y) 1. steht: A do/r d 
ydowdo/ füfd., 2. tart, folyik: M e # 
do/ d & W . , 3. valamilyen állapotban 
van: TVd Awc^d% áo/w»A;? (kérdezi 
a később jövő a már dolgozótól, pl. 
aratáskor, szántáskor): j&wszw/ dq/-
ywMÁ: (nincs pénzünk)., 4. tűr, kibír: 
do/z d jzfű&iojf., 5. illik: # e m y d W 
do/ we^f d ̂ zoÁ:M);áq/á., 6. ért vala
mihez: TVem do/ d ÁrezfAö., 7. mu
tatkozik valami, beáll a cselekvés: 
E%mre do/ áz w^o#., 8. ér valamed
dig: d jg/e/MM»A:w /e^efe, d̂ reÁrzg 
do/. 

d// ,̂ do/á Kinn: M á / /éejö^ áz áp/á 
Nr. A pici, pár hónapos gyereket 
úgy szórakoztatják, hogy a felnőtt 
a gyerek állára mutat, és mondja: 
dp//, szájára: fdpfz, orrára: ,yzorfyz, 

szemére: /?;'//, homlokára: jf& mezp, 
fejére: ArereÁ: era^, e66e /á^máA: d 
vfWüzMáA: d &wc#á/ 

áo/ápor terhesség: Z,docz'A: áz áoM-
po^yd. 

á/g/w/á álmos, fáradt, kedvetlen: Sz. 
P/dm vágyoÁr, m/w/ <%z á/g/w/á. 

do/ArőVp 4 — 5 c m széles fehér vászon
csík, amivel felkötik a halott állát. 
Nr. A z állkötőt a ravatalozáskor 
vagy temetéskor a halott lábához 
teszik. 

dp//d^ ^ <W/ow&á 1. A z evőszék te
tejére kerek lyukat vágnak, ebbe 
állítják bele az állni tanuló gyere
ket: .BgMáp/ffWm d j?orofzy&yof áz 
do//d6d., 2. valamely időhosszúság 
nyomatékául szolgáló szó; teljes, 
egész: J%y áp/# A e % gfó^ áz g^ő. 

do/fáf (-o/y) állít: J(dWo^og6d áo/fá^A: 
d A:f vf A:e/. 

do//d%/d» állva: d meMyd^zo/zy á»»};á 
do//d%7dM áyzz'A:. 

Á/m&cjoporf almacsutka, melyről az 
ehető részt leették. 

á/#%Uf&: (-(/oA;, -o/, d/mdgywMA:, d/-
/Má»áA:/ á/7M<Wow, á//M6Wo^ d/-
TwWf, d/mdgyoA:, d/md^/ro/c, á/md-
<z%) alvás közben álmot lát: M/f 
d//MdfW? Nr. H a valaki álmában 
gyereket szoptat, akkor valami rosz-
szat várhat. H a a gyerek anyja ál
mában összepiszkolja magát, akkor 
gyalázat éri a családot. 

d/o/M&w&g főf, -ej hirtelen ébredéskor 
érezhető fázás: d/om/ziWege yá/z, 
gyo/w/z ö^rg^ye/z. 

ámá hát: ámá /dozW, Awgy jzwrA:ofo-
g/z/: d 6ám^zÁr_/ao/á/ Mz'zzg wioW/A: 
Aif/eföÁref DdmoMáA:? á m á áz/r, m e 
DfíráoÁ: vdgywzzÁ:. 

dmá zzyz/ hát látod, látja: M f c^rnyáo/ 
of d fárog6á? ó/Má wy// 

dzzgo/ Anglia: dzzgo/6zz/ vd/d/ 
dpzzygyz'M <- doMygyócfá 1. idősebb 

vérrokon feleségének neve, 2. só
gorasszony: dyz&ydcjd vd%f orAo/z, 
y#fg& áz öA:röÁ;,yezzdo/zd/c d ̂ erzzVeare, 
Aroco/z'̂  d A:dpwf. d/zgyóc^d d^zf /»ffe, 
yw/7 vd/dA:/, jzd/d(/, A:ér(//; &mcöm, 
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d W d w g boroshordó kénezésére való 
kénrudacska. 

á»^g»á (új) hullámfogó, rádió, tele
vízió alkatrésze. 

á»f/&áoW (tréfás) rántott leves. 
á/zyávár az anya vére: ^fá gr& áz 

^or&yzw/gfW ü '̂/ á gygrg'Ár. 
ÁMj;fM az anya kedveskedő, becéző-

neve. Sz. áz áM^/Moíf w%/áor/ 
(Káromkodás.) 

ópáf csak ebben a szólásban: Of/záffá 
á ópá^oM/ 1. cserbenhagyta, 2. 
Táncrakérés után a leány otthagyja 
a legényt a poros álláson. 

óp<% ^ dp(%cMi 1. nagyapa vagy 
dédapa, 2. öregember: .RggöM M%r 
cjfz/MÖoj ápoMc^á, 6ocjArorof dpjw-
gjá, ^ícof ópdwg^á, 3. cicázáskor 
ezzel csalogatják a cicát: dpcfwcm, 
ópo^gjá/ 

«/7o%^záMo/ kék virágú szarkaláb. 
(Delphinium consolida L.) 

ópn/fzj W o W o z f k április 1-én bolon
dot járja valakivel. 

ópn/ÁM Aovájgjfeö a bolondos április 
hónapban eső, esővel elegy hó. 

dproM 6or^ tört feketebors. 
ápnWg%& wz/ef szatócsüzlet: á^m%-

M%A: Mz/^(ywAr vo%^. 
dmjzr az oldalt kinyújtott hüvelykujj 

és kisujj hegye közti távolság: % y 
drdjzf Awr&dof <pfr mág. 

ámfow/"g2^/f aratáskor használt rékli. 
áorcmf/zw.y jácint, hyacinthus. 
árcaf/cgóp (régi) pofon üt. 
dor/rwj f-#zj ívpapír: ̂ M/om, Aarcff 

7evg/g( írr f/rmgAr, g^»^c^ írfá, ggüz 

árfo% orsó: ̂ /e/^^g áz árjJwf, /g'M_yí-
zö^, mgg/áofa, Awfy Afw/doáá vá». 

áojowjor egy ásónyomban haladó 
sor: á jWe^ áoj"J%va /gf%áo.yo& 
ágy dowMfor/'á, á möo^fA: áojow.swf 
A:f2kWp/o/M á fz^/^re. 

«̂ fw/r A z első tengely egy faághoz van 
erősítve, ennek neve d/M% vagy 

ájz/?ámf asparagus. 

á^zoM^ÁM^á (régies) édesanya: á^zoM^-

ájzo»pö^ze férfi létére asszonyi mun
kát végző személy, süt, főz. 

áfá/jz<W(% átszállóhely a villamoson: 
#w» VÁM áz á^á/yzápM% j&%(/a/wrá? 

ázf&g% (gyűjtőnév) azokhoz tartozók, 
azok: ázf&g%MáÁ; Mmc^ j/mz 6á/fAr. 

^P^J# f-f, -^ 1- &% ágynak az a vége, 
ahol az ember feje pihen, 2. ván
kos: áz áp?x/wrg f^rzöm á /g/g/M, 
(/# /ecjw^zf^. Nr. jBüÂ /g áz áp^j^w^g 
á Aá/füf, á W e/öjzfe áz ör^c^ö^. 

ázf/fá ^ ázwfá azóta. 
6 á 6 W szeretője, babája valakinek. 
6á6o/zyá babona: JFcj c m ^ á 6"áom 

Mg/ze 6á6oM_yáq/á. 
6á6org^gMyő% csecsemőnek való tek

nőcske. Nr. Kis, vájt teknő ez, 
amelynek a fenekére egy kevés szé
nát tesznek, mert Krisztus is szé
nában feküdt. Kicsi vánkosba bur
kolják az újszülöttet, gatyamad-
zaggal lekötik a teknőbe. A z így 
elhelyezett gyereket az anya tek
nőstől maga mellé veszi az ágyba. 
Hat hétig fekszik így az anya és 
gyermeke. 

M&wrái a ház alapzatául szolgáló 
tuskó, talpfa. 

6áZwrÁ2 tölteni való paprika. 
6ácáocj aknavető: M f W á /%//#/*& 

e&&?zfe& /wM/w a 6ácáogfoA:Á:(f, ó 
ĉ er»fAröÁ; g/Me»^, »g/M /gf jg AírüAr, 
fg AámvMÁr. 

6ácjf idős férfi, rokon férfi megszólí
tása: 7%fá 6ácff. 

M c j f M rokon férfi megszólítása: 
d/zy/Mo/M fgzfvér/g Mg^öm 6ác^f-
Aóom, ̂ gfá/W% jzo/MJzí(A%d/:áfzo/z-
&)/» 7/é»zf M c f f. 

6ágJÜ/ 1. járkál: (7 /aq/ á Mo6om 
^V( »yí, JoMf 6ágdÜWm., 2. guggol
va előrehalad, pl. a békatáncban. 

Mgfc muslica. 
6ágo/ <^ 6ágo ^ Aá/d/TMáJüo/" ("6ág/of, 

^ éjjeli madár, kuvik, halálmadár: 
.E&ye TMgg á M g ó (tréfás). M/Wö/% 
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fwWáor/Sz. g(/g/z Mgq/ ( = mindig 
éjjel csavarog). K m . JMgq/ moM(/f 
á veré6»gÁ; Máfj/g/w. Nr. H a a ház 
tetejére száll a bagoly, és ott sír, 
meghal valaki abban a házban. 

6ágoz ^ Mg<fz párzik (kutya, macska, 
nyúl): #ágozMá& a A:w^^. 

6á/w 1. gyermekijesztő (tréfás): Még-
e^z á 6á/w/, 2. kisgyerekkel folyta
tott játék. Nr. A felnőtt a szeme elé 
teszi a kezét, és azt mondja: M/w. 
Közben félszemével a gyereket fi
gyeli, hirtelen lekapja a kezét, fejé
vel a kicsi felé bök, s azt mondja: 
W : / Kétszer-háromszor megismétli 
a játékot, míg a kicsi el nem neveti 
magát. 

6á/w&#/ ^ 6dw&o/ i. vonít: JM/w&W á 
&wfy<f. A)á zwcao6á Aá/o^ /é'jz, zgö/z 
6á/wA;o/ vá/áA:/ &M(yJ/á., 2. üvöltözik 
a részeg: á m / W májz/ág, áAr^o 
6á/wA:o/, wvő̂ özfA:. Nr. jBá/üWMá^ á 
A:wf)/oA;, Zé'̂ z Aá/o^, gg^öm, M /g/g/g 
á /g/f, Aá /o»/e/e 6á/wA:o/, /é'jz g);w-
/áoj. 

M M ? gyermekijesztő rém, farkas
szerű: Ffgyóoz, m e vẑ zöM á WAráj, 
f/ögef/k á /?oro»̂ f)/of. JVá' máM); &f, 
evMZMeA: á 6á^ájoA:. 

J)áMj csúfnév (Ambrusék csúfneve). 
6á^mácfA:á kandúr. 
6ákogáf bakkal ijeszti a gyereket: TVá' 

6á&ogáz.W, m ^ má/ fír/ 
6á&o» félig hízott sertés, marha. 
6á^áo/ szüret után elmaradt szőlőt, 

diót, kukoricatörés után kukoricát, 
burgonyaszedés után burgonyát ke
resgél: E6e /á ^/^6g d|g joMr 
/g'Aĝ Me 6á&#W»z'. Jkz&*Wfá7M »̂g-
ráor. 

6áA:jf hím: Z M W »yw/. 
M^z/f tejeskanna. 
W á 6 á % Hyoscyamus niger L., mérges 

növény. 
M/goj balkezes. 
MA^á^M játék. Hol az olló, komám

asszony ? 
W/a? 1. balkezes, suta, balog: Te 
gyerö^, /Mf/:o /gVr̂  ̂ á' W/oj?, 2. a 
rúd mellett álló ló: á W / o ^ /ová 

6áMgé%rá száradásra ritkásan összera
kott vályogfal. 

M n y ü beteg: O/ám 6á»j;fjo/: á c.MZ#é% / 
6á»yz^o/ betegeskedik, kókadozik. 
M o p á nagybácsi. 
6dpcjá babfőzelék: E/' aW% yo% Wpcjá, 

(göM j(W e ^ / 
M q p M nagybácsi (becéző alak). 
MráMMcow.? 1. garabonciás diák. Nr. 

A garabonciás diákot arról lehe
tett felismerni, hogy a vendéglátó
tól sohasem kért mást, csak tejet., 
2. az, aki szereti a tejet: M á g á fa 
cjá& q/á 6árá6oMcoMj, cmA; á fe/ef 
fJZf. 

Mrá6á'r csavargó (nem sokat törődik 
a külsejével): O/ám ydgyo&, m W a 
6árá6gr. 

6ópjzö/Mö a bab hüvelyében fejlődő 
szemek egyike. 

6árácA;zcá kajszibarack. 
6árá/rá barakk: 2?árá&á&áf gpffé'ffeA; á 
/a/wv^g^e. 

^áoráoM^o^ á M / birkaól. 
6áráp^of barátkozó: ZkWpfoj gm6ör 
Tzm. 

^árápza'/M barázda. 
6árcoM 1. a kukorica virága, címere, 

2. diófa, mogyorófa virága: M a 
/é'Aw/7áffá a aV/w/a a 6árc^áq/fY. 

6árcoMoz/Ár virágzik (a kukorica): 
Mz'&o 6árcoMoz/Á: a ^wArorzcá, ywM 
á/w z'j rá/^á. 

6árAá»);o^ halszálkamintás: ZTzö&ef a 
zmo/roM^ m z W MrMfzyo&páM fzwf-
réÁ:. 

6ár/áA: 1. zászló. Nr. A z esküvő ki
tűzése után a szülők megveszik a 
6ár/á&of, 2. madárijesztő. 

6(WÁ;á szőrme. 
Wnf&áoj szőrmés: ^árd^áo^ Ará^áor. 
6ár»z/ barnává lesz: E»» &s MrmYoA; a 

6áro«á házépítéshez használt dorong. 
6áro»á/a/ ^ 6arwMá/a/ dorongokat 

raknak szorosan egymás fölé, ezt 
azután besározzák kívül-belül. 

M a 1. éppen, pontosan: .Bág ̂ ze/z/rA 
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( W vóM., 2. nyomósításként ^ág 
»g/M fgóz ? Máj' 6óg /zdzWo/. 

M^rf zseblámpa: #e w ^ e ^ f á 6ó^nf/ 
6eáM^ágo7 becsíp, megrészegedik: 

jzom^z^e^/f/zÁ: 6m»/rágo/f á for6ó. 
6g6oroMgózfÁ: beborul, felhősödik: 

Ájgz^ör/ 6e6oro»gdwz»f, á^z A/^em 
e^w /é'jz. 

6gűfwg/7 elzárni: iWwgz'/f ̂  om/M. 
6^/bg^o^ 1. fogással bepiszkít: M? 
/bg^ojj^^oA: 6e áazf á jzoAr^áo^, 
^ 4 / ^ /bgáojoj /gjz., 2. kocsiba 
fog: Mzre e»M v^jzó/őrem, má/bg-
(fo^M 6g á /ovdMf., 3. nyüstbe, bor
dába befogja a fonalat: a ^ ö g < W & 

6^ó^áf berugat valakit. 
W ^ w ^ o j belebújik: ê/ê wűfô ráA: á 
jzá/Máo6á. 

Wegbi/Mf/á begónia. 
6e/ez»Á váofzoM); olyan vászon, mely

ben üres, lyukas marad a szövés, 
mert a nyüstben elszakad a mellék. 

6m/Morfy<f bél. 
Wézjwppwz beleesik: j%y &yerö& 6e/e-

zjwppáM^ á víz6e. 
Zw/Má/fgroz a ház falát malterrel be

simítja. 
6emovo^o^ belepi a moha. 
6e.se vércse: M a meg éVy Arfĉ í ̂ //^f 

gv/̂ f á 6eje/ 
6ffíÁ:w/ falat betapaszt: #áH&wcrw& áz 

6 6 z á % W / ^ a fagyon a vászon meg
fehéredik. 

Wff/%xW besüllyed. 
6#er pd^rfM apró, gömbölyű rózsa

paprika. 
6/6ör/:g pajor, kukac: « Aer/b^^w/ /j 

ü vá» 6í6ör/rg. 
6(/e/ fehér (bőrszín) % » 6 f/g/ vowf 

dz orcáow. 
ÁMcóoA: szőlő, uborka, dinnye ko

csány a. 
6 W w M hinta: dpfM, Mg^e M«op 
ye»M^ö^ á 6W%A:áor/ 

6/r^e a fűzfa barkája. 
MrwjM kisliba. 
6wzoj kényes: Ez á cj&/ör q/á /gö/% 

6wzof. 

6/o/M6#wzfáf betömeti a fogát. 
6060/0M paradicsom. 
6060/0M /mv paradicsomleves. 
6o6o/"c^A: pattanás. 
WforcjoM.s' 1. pattanásos: D e W w -
c^Jwf dz orcáo^/, 2. csaláncsípés 
után a hólyagos bőr is ilyen. 

6o6os /?dcg;rfá búbos pacsirta. 
6060JZÁW/& birkózik. 
6ocj^orof 6ogáor káposztabogár, a 
káposztalepke hernyója. 

6ogác^bwrow Atraclytis hirsutior. 
6ogóozfA: állandóan szerbül káromolja 

az istent (bogati!) #áf fg egyezer ̂ e 
^Wo/ c^á^ mWi'g 6ogáozMi/ 

60W0J cfáráp zokni. 
6o&Mf%c? bakancs. 
60/MfCjáor ápoló. 
6om6b»á cw&or cukorka (új). 
60/zc comb. 
6o7?cfwv combtő: ̂ OMC^övfg e»r^ á Wz. 
6oMCf^»r bojt pamutból (sapkán, pa

pucson, ostoron): S"z»ep 6oMcséú-
vd/% á /fp^ög^%/m. 

6orM}MJ márAá borjas tehén. 
Aojz^ÁoMy dinnyeföld: ̂ 4 6ojzfáo/z};6<7 
jz»ep ̂ m^á fgrmöf. 

6oz.?q//&d/M#fzfá borsfű. 
6ögöre egyfülű fazék: E&y 6ögöre 

metz. 
6ü//öMÁ:ö^ ingerkedik: Ó De6orA;á, 

De%o/"A:á ̂  M^áo/, /?e(% (/e jo&rzf 
6ö//ÖMÁ:ö̂ M7zA:/ (Siratás.) 

M % v 1. testtől elálló ruha, 2. gazdag, 
dús: Z?ő#veM ^ermör., 3. termékeny, 
sokat termő: #ő#v gjzfgWü., 4. sok, 
bőséges: Tfár fermö( 6ő#veM 6f/w/e/ 

6öce kisborjú (gyermeknyelv). 
6f%%W szekerce: ̂ rá^vávva/amg/A: Á 
g^/%&W. 

6ráWvá Aiapá nehéz, nagy kapa. 
6re&wjá béka: 7(á/g*pfg/M gg); 6ré'&«-

6wco/ csókol: ó meM^á^jzo/zy 6wco/f" r/z 

6wco/gáfowz/A: csókolózik. 
6wcjáA; sarok: O^ á 6wcfáA;6áM ^ 

6w(/áoA: tompa élű csákány. 
6w/(W üt, ver: #w/W/& wfe/ á &yer&ök. 
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6wgy^r holmi, ruhanemű: Sb& 6wgye%/-f 
magáorá ̂ zeWf fe»/ö». 

6wm6áor nagyon kövér, erős termetű: 
^ & 6w/M6áor /é'W/ 

6wmv /xiszfz/á ólomecet pirulában. 
6wrzá/a bodzafa. 
6wjzo»)%% fülledt, meleg: ̂ üz^o^ /é'jz 

&%%?#, q/ám 6wjzo»);(í% me/gg váM. 
6wfy batyu: Fg(/ á 6wfyo</, /Mé'fzy/ 
6wzfA:á búza. 
6w/g — 6f/e kocsma: O^ mw/ár á 6z-

6wA^/gMC bukfenc. 
6üfö^A: romlik (a tojás). 
6wför ^ArmoM); záptojás. 
m&or (-r, ^/á, cáArmAlJ patkány: 

ceg&%<W»pá cékla. 
ce^er fonott födeles kosár. 
cerejz»ye cseresznye (régies). 
cerArvmá egyházi adó. 
cerveMg piros. 
c/c (̂-ör, -e, -ö^J karton. 
c/cfM kismacska (becézve). 
cz/mvoMá/dj csíkos: C(//"ávo»á/Áy jzoA:-

c/gáow mó/Mwz horgolt papucs. 
czgáráV/z cigaretta. 
c<gárá'f/fzf& (-oA;, -of/j cigarettázik. 
c/má a vörös- és fokhagyma alsó gyö

kere. 
c/mef (-ör, -f^ej fahéj. 
óvár szivar: Aopor o/dm cWrf, ?MfW 

á j7gfre7zcgrw(f/ 
copóoA: fiatal, sovány (gyerek). 
cw/á szennyes ruha: Gyerfe, meM^ÜM^ 

CM/zJer salakos út: á cMM(/é'rö» w ^ , 
Mg /egy jóoray/ 

c^ppöger tagadást jelezve cuppogat. 
-cjá simulószó, nyomósításra szolgál: 

ó/c^á (̂fg á A:^^ ^rzjfAre/ 
cgó/á/zg urtica dioica. Nr. Pünkösd 
hajnalán szokták szedni a gyógyír
ként használt csalánt. 

cmróp 1. vastag, gyapjúharisnya, 2. 
mindenféle harisnya. Nr. Régen 
Harasztiban a menyasszony anyjá
nak a vőlegény komája ^ó/Mcgám-
/wf ajándékozott. 

cmrífá gulya: X;'mé'Mr a cfárdü. 
cjáofY&i útszéli kocsma. 
cfárdÜA: kukoricagóré. 
CMWrező balkezes, balog. 
c^ár/o% harisnyatartó (kerek gumi, a 

lábszárra húzzák): Ő/ÁM fáog m á ez 
á c^á^w, máo^fW^ A:éV vé'MMf. 

cje&M/ g#foM foszforos gyufa. 
elemez ^-^j mezei poloska. 
cjé'rAé^w^ cserhajú, érdes felületű 

(dinnye, tök). 
cjé'má M v á — A:á/a török módra fő

zött kávé. 
cje'f &í lóterelő. 
cfícfág bojtorján: ̂ e/emgá^ á csicswg 

cjícmgoi'^g/'á olyan krumpli, amelyen 
kis krumplik sarjadnak. 

CMfjőgp aprópénz: J^MMÁM ̂ zéVe^ ájzí á 

eff^ár fösvény: O/á/z c^fMr ew6ör/ 
cjf/roĉ á kiscsikó. 
c^^Mf sikolt: 0/áf cafWMfofáw, Aw(y 

fMg'&&á/ofáo& áz wcóoM w. 
cfmgg labda: Z w c W á c^mge^/ 
c^myá a hordó fenekén a kiálló rész, 

amin az utolsó vaskarika van: 

cf/pper/rö̂ /A: ágaskodik, kapaszkodik: 
CffppgrA;ö^f/M, o^z^á 6#zy&zfgfM áz 

cf(prfAef mindenre kíváncsi, minden 
lében kanál (kisgyerek). 

capporf 1. csutka: D o W e/ á^zf á ̂ ör-
fecaqporfof., 2. kukoricacsutka. 

cfofá a kukorica lemorzsolása után 
maradt csutka, 

caöpör&gi gomba: C^öpörAre /evejf 
^ . 

ĉ öpörÁrgz igen rövid, 
c^wvá lüszterből készült, gyönggyel 

díszített, testhez simuló női téli
kabát, 

de/zgá egy vég (vászon, szövet): #e-
fw/ywA: á vóojzoMj/f ű^Mgóo^á. 

(/^wmoc//á vitatkozás: á W / w g , /Me-
6/fg fárf á (#j&wróocf/á, áAro Aoz/A: a 
máM^á^zoMf á/gg/ygAö. 

(/oroMCf magtól el nem váló: DoroMcf 
6árá^z^. 
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