
dörfwfyö/ dörgölve mos: Dör6z'fyö/f á 
cwAW. 

db%&í%j Aó/TMá dughagyma. 
áwgá/a donga. 
(A&^o/ csavarog: ÖmÁrg cmA; (fw/rAro/, 

Mg/M CJfM^Óo/ ff/Mff. 

(7wA;jzo/ fejjel öklelőzik. 
awaw pléhből készült kanásztülök. 
^M^e/zj; fekete színű koporsó, 
awfe^ a szántóföldön látható eke-

fordítás. 
PENAVIN O L G A 

Tájszavak Balmazújvárosról 

oűWf; a szomszédban. Oooaf va» 

o(/a6o/oW/r (̂ -o/y); haszontalanul oda
hív, odarendel. Adr vdwf f/e» fgw-

oda/e&jzf&.' 'odasüt' értelemben is. 
.Egfz a % M f oaa/e^jz//: a »op. 

o^oíg; leég. Of/a^ge^ a fí̂ zfa. 
o(fm̂ .' addig 
Wop&M/: maga alá vizel 
o(/ajo%/z." odavág, jól odaüt 
odafefz; ágyba, nadrágba vagy valami 

nem kívánatos helyre végzi szük
ségét 

odavan; meghalt 
o&aa7& T-o/).' hány 
oA%&#&; hányás. MeAr^r, m m r Árw(ya 

űz oW^/Wra. (Szm.) 
o^oz^-^o/owa*: félkegyelmű, de akinek 

sokszor talpraesett megállapításai 
vannak 

o&foWr ostoba (gyermeknek mond
ja 

oWw.- az oltógyomorból kivágott da
rabka, melyet a juhtejbe eresztenek 
spárgán a juhtej megaltatására 

o/vaa f-ó/y); számlál. Jow/ m e g o / m ^ W 
a 6;rWf? 

o^ff; katonai elbocsátólevél 
oraa?; sötétszürke 
ór^marm.' közönséges, alpári, gyenge 

minőségű. TVem vg^em & # » # % 
mer cfoÁ: ora'mdr^ Ww/aA. 

argafzaV; óbégat. A^e órga/%ajf/afaA: ffr a 
ar/a; sertésgerinc. Ĵ ő#fzfe/M /ze&/&yd"M 

ar/a/evgjr. 
omzm^o#rr." titokban kelt (a kotló a 

gazdasági udvarban valahol titok
ban eltojt csirkéket költ ki). 

ojforcs%p<%; egy gyermekjáték fajta. 
(8—10 gyerek egy sorba fogódzik; 
az egyik szélső csak körbe topog, 
minél távolabb van a gyerek a köz
ponttól, annál sebesebben kell fut
nia, a legszélső így gyakran „le
szakad".) 

ajfarAegyej; négyes fogatnál az első 
pár jobb szélső lova 

oszM/; osztozkodás hagyatéknál. 
Megvdwf Á%wzf#M& az cuzfay mg& 
/fffzfekfM. 

ojzfo/oz; örökséget feloszt 
oazfoz/k; egymás közt vitatkozik, ve

szekedik. ,Saje /á^am f/g/% /rm^ 
fĝ vírf, eze& m W / g ô ẑ ozMűAr. 

aw6e»ga^ (-67): jajgatva kiabál, ordítva 
énekel 

awcjka; régi 
(%/&%%//; olcsónak tart. TVagyaM ^w-

csoV/am ê zf a 6drű7%v6& f(pÁ:ar. 
d%&?zffWo#: az év utolsó napja 
o2/Ao^^o».' elkerülhetetlen. ÓwAa^af-

/a», Aog); a kíccMrke df »e 6%/zA: a 
/e%c Wfzr a A:MÁ:ár6f. 

0Mdű/6<Wa; a feleség tréfás neve 
JwWárg*; szemüveg. 7/ű(/ vê ze/M /g/ 

e/e»6a az Jw^w&zrew%af. 
awrajf'; órai. f/meMf a Aaf az/rajf va-

awrvá/".' sebes bőrbetegség, inkább 
gyermekeknél 

owz/ágv kirakat 
öÁöm. igen 
á^Őmya/; fehér, fátolyszerű pókháló, 

mely ősszel a levegőben száll 

* Vö. MNyj. VIII, 176—9, IX, 155—64 és X, 138—50. 

102 



aArgMagz;&; hányingeres görcsei van
nak, de csak hébe-korba jön fel 
valami 

a/k/ disznóölés. ̂ o%Műp a/fj /gaz. 
ö/ő# cjír^e; rántanivaló csirke 
ön#yr6#/%í/o; kártya 
örggapo: a nagyapánál idősebb előd. 

JVe/M fa/M A^MjKű^ öre#o#/a f(/e/f6e 
Á7g/-w/fgA; ẑ k. 

ara/Ma/z^a; a menyasszony anyja lako
dalomkor 

arw; ürü, herélt kos 
örWvá/; ürügyével. ^M/zaA: az örv/vá/ 

g^aff, Aafv f%6»»^f vg&z. 
öMzeejzWM/.' összetákol. Ö^^zcejz-

W6a/fam e^z^ a ^ ü aÁ:/af. 
ö^ze/o% (/ovöA:, /&?zj; összeizzad. 

JVg 6ü//a^oA: wg); öjaze, /Mgrf ö^jze-

öjJz^/w/W" összepállik. Őjfzg/w//grf 
gz a ẑ dA: jzf&f/w. 

öjfze/rá/^^.' összekutat. ŐfJzgAráyfa/-
f a m frfe az gg/jz ̂ Ía/-fa6(fgyaf, 7MgX:jg 
fazza/fam. 

ö^ze^wcom^'A: (-a/); összegörbül, ösz-
szekuporodik. [7^ Aazj6a rw^fa, 
Aogj; ggígzgM ö^ze^wcomab^ wM»»a. 

ö^ze/MűCjWjo^fA;; összecsomósodik. 
Öjjzemacj&ásodbff a M6om. 

á^zg/Marí/r/cá/; két marékkal. /4ffam 
MeArzA: ̂ /zgerz/ ü A:gf á^zgmarí/c^á/. 

á'fjzg/Mggy: összetúrósodik. Ő&szg/Mg/zf 
a ^ . 

öjfzeoagygWfA: (-g/)" összekeveredik. 
Af/Wryg/wffg/M az M^oM6a, á/yza-
/aff fw//gm, o^zf ö^zgó%g^g/eag^ a %#6W. 

/?a66fr; az egyháznak járó természet
beni fizetés 

j9acaMMyr kicsike, igen kicsi 
/?ac&ázz&; félvállról intézi a dolgot, de 

abba sincs köszönet. JVe ^acWzz 
We/w/ 

^acwAa; pongyola, cábár, rendetlen 
öltözetű. #g/M rom /Mggí/-fg/zz, Aagy 
gz a fa&araj ya"»_K Aagy /Mg/zf (/g/z 
/)acw/za g/M6grAg. 

j?agĵ a/.' paskol 
/?agf/Maga//: pancsol. JVg ̂ acfmaga//a-

fa/: aff a f^raa/ 

j?a"a*f/Mg7z/a/M.' deszkapadló 
p a ^ w j ; marhalevél 
j?a/f.- ostoba fiú, vagy olyan legény, 

akit lehet orránál fogva vezetni. 
(Újabb keletű szó lehet az újvárosi 
nép nyelvében.) Afaróza& fa a W f 
g^j9a/f/a. 

^a//a; 1. deszkahíd a vízlevezető árko
kon keresztül, 2. deszkajárda. 
A főbb utcákon volt a múlt század 
végéig. 

/WfzsTza; csalitojás, melyet azért tesz
nek fészekbe, hogy a tyúk oda
szokjék tojni 

^a/Mpwga/: elkényeztetve babusgatva 
öltöztet, csinosít. Öra&&g pa/wpw-
ga/ya a g_ygrgA:gff. 

/%Wz'&a.- szalag (idősebbeknél) 
^a/zyaMM; vállára véve, úgy, hogy az 

ujjába n e m húzza bele a kezét. 
Mg/ggg va», gja& //a/z^AraM (^a/z^-
W r a ) vgjzg/M /g/ a Mag^w/Za^ A 

/%zp; a búzakereszt legfelső kévéje. 
Mz/zg^d/z Arwz gz a ^grg^z^ &?, gfa/r 
a ^?apar fgfzg/M ra. 

paaajzgm; szemüveg. y4gg^afoA ma/z 
fag a ̂ dpa^zgmgf / 

^a^á/; majszolva eszik (gyermek
nyelvi szó) 

^a/>M^afzfMM." halvány színű, beteges 
színű. # g m fa/%, /%*' ram W g , gg&z 
na/7 a/a/z /;á/7MfajzW ra%f. 

j?apa/; sokat beszél. JVg j?aj?a// a/z/ẑ ff, 
m W a ya'r/íA a Agzga". 

j7á)7pa; az apa gyermeknyelvi neve 
faj>r^; a községtől északnyugatra 

eső határrész neve 
/%zpja/f; a mályva zöld állapotban levő 

termése, melyet a gyermekek szíve
sen eszegetnek 

^araVza/; vízzel magcsapkod, hogy a 
vasalás könnyebb legyen 

j?arg; paraj 
j?^rga/: gőzöl. fa/f a /%/g, /MgApar-

ga/fam »g^f, g/a"//aff. 
^rfwz." parázs 
/?a*Jz/Maja/z." szakaszosan. fajz/M^a/z 

ĝ gff a ygg a J%fa/z. 
^a"^zfar6ír; a pásztor fizetése 
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/)afá7za.' lárma, lármás veszekedés. 
MfcfOd&z paM/m^ cfapo6f Wa'/Ze/ 

/?arzÁra; gyógyszertár 
j W & a ; házak előtti lóca. Régen az 

esti munkák után sorjában kiültek 
az öregek, gyermekek a padkára, 
odajöttek a szomszédok tanyázni, 
s úgy 9—10 óra tájig elbeszélgettek. 
M a már ez a szokás kihalófélben 
van. 

^af&awp/z; fáradságpénz. JVa, mag 
ame//eff # » ? % % a&aff efy Árü /?af-

^eceA:; hegyes fadarabka, különféle 
rendeltetéssel 

^ec&dj; cséplőgépnél a fűtő. ̂ /mgMrem 
/?ecWf»aA: a ^Va(y ^Maar ge/?f"Ae. 

/wc&ejg*; egyenesen. M e g mműffA: 
^ecArejeM yar ez a váz em6er/ 

j?eejz; a hús gyermeknyelvi elnevezése. 
ÁJCM j?eĉ f wafy j^apa (kis hús, nagy 
kenyér). 

êa'zg/eTz. pedig 
^e^W/aMaWzz^; célzásokat tesz. C%z& 

/7e*/a^MMaWza^, Aagy aggyal yzê z, 
(/e é»M w(y feffe/%, mm^Ao nem 
ê rfeTzzm. 

/?e»va." pelyva, polyva. 4̂ ^mvar ü 
6e/z6rfw&. 

/?emefe; tengeri csuhajból készült sep
rűféle, mellyel a fűtött kemence 
kövezett sütőrészét elseprik 

^eme^wz." a kemence előtt egy edény
ben víz áll, melybe a fűtőeszközöket 
használat után belemártják, hogy 
el ne égjenek. 

/;#%#/; hosszú női ing 
/?eWá/&mmmy; szabad kémény. Afaj-

md» Tzem jza^aa^^eMűKá/ÁreVM/wy^ ejz-
zzá/m". 

^eMÍJzvWg; csenevész gyermek. Mz'/M 
j9#zf.s%vWg a WameMTzyz/ 

peM/za; írótoll 
^ereeTZ/; kis, percegő hangot ad az 

óra, jelzi, hogy rövidesen követke
zik az óraütés. Perceni az owra. 

/perepwffy.' a rokonság tréfás megneve
zése, ̂ ofzio magam/ az egwz pere-

^ár/z^e; a szalma hamuja. Pff Arz a 

^em^er a ga/zera/ Z/aejaZ/aíaA: /e 
a /?erMŷ /fV, Aagy á/ zze vfg^e a gze*%// 

/?erf/f." cipőfűző. (Idősebbeknél, a fia
talok már /aaza#-nek nevezik.) 

^eazra; nagyobbacska lányka, aki 
kisebb gyermekre ügyel fel, s azt 
hordozza, gondozza 

/?ejzfa»&a; ugyanaz, mint a j?e^zra, 
csak kisebb lányka 

/7ê zra"/; kisgyermeket gondoz 
pí (píf, /?f/zeyl; pehely. F M / M g & y meg, 

iüz/a /?/ a /za/aaV 
j)(cmW.' kicsike 
/?f'cm." kicsike (gyermeknyelvben) 
/?f'Aej." pelyhes. M , a &zj ̂ z'Aej", meg 

mzY «em akarna/ 
/̂//íy; kenyér vége. #aggyafa& meg 
w ^ e m aj?z//Wi/ 

^z//aMgo ; lepke 
/7fpaA:ffjfg.' a pipához való eszközök, 

felszerelések 
^%pa&%pa&; pipafedő 
/7f)?ajzar/á6a.' nagyon vékony lábszárú 
/?zpa^zwrWMw." díszes, csavaros fejű 

egyenes drót, mellyel az eldugult 
pipát takarítják. Ehhez hasonlítják 
a vékony lábat is O/am vz&arzy a 
M6a, m m f a ^ajzwrW/aw. 

/?zre; csirkehívogató; /Hre-pzre^m're. 
Néha a csirke neve is. ̂ f/a/oA: a 
^zr^yze/r a"erár? 

/wrwyáw; igen kicsi 
j?;WM%j; pirított kenyér 
/7f'ra»gar (-6/): dorgál. TVem b&zfaffa, 

ê aA: meApzra?zga»a. 
j?z'fír.- erős sugárban ömlik. C^aA: ázy 

/7MÍfaü a Wr. 
/?MzA%f/a; a fűzésnél használatos min

tegy 2 m hosszú akácfa, mely-
lyel a fűtőanyagot piszkálják meg a 
kemencében. .SbvaVzy, mz»f a p/jz-
Ára/a. 

/%jz&Í6/; szid. M z g ai v^wfam, egyre 
/7z"jzÁ:ó/fa a ŷ /zf. 

/7/jz/ra^a^ (-67): szemtelenkedik. 
ffa#a, me»M);íÁ; zwzA, »e j?/jzA:aj-
/ragĝ zA: vez/em/ 

/?z'jzmag (a/): lassan tesz-vesz, szaporát-
lanul dolgozik. AfeaWf'A; ̂ /^zmaga/ 
me%g? 
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/%jzo&/]&zg&; piszkos hely. y4 Aazw/r 
ae maj, m m r e ^ ^fjzo^%zeA:. 

^ár." pitvar, yí /?^ár6a Arerez^, <%&z 

^Yg." lisztből, tojásból, tejből készült 
cukros öntött tészta. 
#e/M W 6e/a//e jg /?ffe, fg má/e. 

f̂Yf'zga/; piszkálgat. Mff/Mffzgd/jz afr? 
pz^mzfA:: gombozik. ̂ Tmr p z ^ m z -

MeA: az a6/aÁ: a/a^. (Idősebbek) 
^/a/Msz; 1. ceruza (idősebbeknél). 

JErőJjeM/bgo^ a/7/a/6^zo. 2. penis 
foc-wfco egy régi utcanév, mely az 

öregek emlékezetében megmaradt 
(kb. a mai Semsey utca helyén), 

^acafk: csúnya, förtelmes 
j9aca^za/á; szikes szájú. TVe egye/ 

a»»vf Mopm^, mgr( ^ocoa /e^z a 

j?oco^ vgre6; kis veréb, amelyet az 
anyja táplál, szikes szájú veréb 

J70CS&Ó/.' vízben játszik, egymást csap
dossa vízzel. JVe/wc9Á:ó#ofo& a víz^e, 

/7ocy&%WMz; szid, gyaláz 
^ocjvaM};." posvány 
/?oAof; pocakos, nagy hasú 
/7aA:Aa^á: nagy hasú, pocakos 
/%#%%?; csomós lábú (ló) 
j70^a; kenyér (gyermeknyelvben) 
j9oro?zg; porond 
para^ d//áf." a legelő jószágok állandó 

helye, ahol a lábukkal felverik a 
földet 

/rafya/.- paskol 
;?a(y&sz; a has tréfás neve. Megra&fa 

a /rofyejzf. 
/%?z/Mo; pózna 
pö//g^; puffad, dagad 
pőrga/f; pörkölt 
/?ra3áy; parádés (kocsis) 
prm<&z; pazaroló. N a ^ prg»&z va%^ az 

az aMzoay vz%//gff'6g/ 
j9rg»űa/.pazarol 
/?/-ezj6fVár: egyháztanácstag a refor

mátusoknál 
j?rez^6^er/am; egyháztanács 
praw6á/ar/aM.- tapasztalatlan. 7a»ácjar 

&ire& e66e a ao/og6a, we/" j?ro%W-

j7m#a/r; tapasztalt 
^M/cmr: meztelen 
j?mjz/zÁr: díszes női mellény az ún. 

magyar ruhához 
/W/f; pult (öregek beszédében) 
pw^aMCf; lobbanékony ember 
/M/á'c&a: tengerilisztből készült vízben 

főtt étel 
/)wr^g: cigánygyerek 
jpwjfó/.- kavarja a szél a havat 
/?wfz/f." férfimellény 
macjarÁro6/z& (-a/): rákiabál, ráordít 
rá6ecjwYfef; kivetteti rá a kár értékét 
mc^op (-a/): levegőből rajtaüt, j&zcsa-
/?a^ a Ae/a a c^/r/rmre. 

rafiAezf/c; megkíván valamit. A^g^yoM 
rae^e^zfem /Md» eg_y &&? 6fr^apŐr-
ga/?re. 

rago^zAúo^Á; (-a/): köznyelvi értelme 
mellett azt is jelenti, hogy kapasz
kodik. J&#ayz&c%&za& /%M/ (a ̂ zeA:e-
re»). 

ragafz^ (-ó/): szerez. v4z (Wem rogűjz-
foffam gfz^ a A:ü /o#def. 

7Y%y<&?; Af'm/aAe/ye^ 
rá/rq/o; létra, ̂ fozzdfo/c ĉ a/c a rá/^o-
# / 

r^opaf." rászoktat. jRd&apaffa a ^a-
A^/z^z^z-a. 

rá/e^z; rááll. JVe/M M ^ a m rojz»űAr a 
<&%gaf, rd/errem. 

rámegy (ram/gy ̂ Wmfcc): rátör 
wgjK ramigy az emberre/ 

ráa/vaj." varázsigéket m o n d rá 
rapór(; kihallgatás (az öregeknél) 
rászoríf (-ó/); rákényszerít. 5"zoríccja 

rá m m f o # r e^z( a Z^e^arr a fanw-
M^ra. /^Aa» g/a& jg ve^zz a Arö»vvef. 

ráfa; földterület, ü&y rd/a7?aM a /a#-
a"w/zÁ:, ojzf így ^öMMyg66eM m g ^ ra-
aa/% waMÁ:a/M/ az avmArí/ w. 

râ AeMÁrga'/A: (-á/); ránehézkedik. TVe 
/g/zf/z^^gy %2gy rá/M/ 

rarê fa/.- ráhagy örökül 
rá/ar/a.- rántotta 
ramÁ:ma/; ráerőszakol, rábeszél 
rfcAr/r." kockázat 
rea*vê ." korhadt 
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re/az; lármázik. JVe rg/azza^oÁ: f^ a 

J(gÁ:^z&; egy ér neve az újvárosi határ 
ban 

rek/f: női hálóing (az idősebbeknél) 
rg#%o?%&z: kiselejtezett katonaló 
re/zgef; ringat. _RgMgez.%f g/ a g^grgArer/ 
repgfd/; kijavít. X A:árryar6f6ű a &erf-

rg^g^ar^w; lenézett, mezítláb járó 
nőszemély 

rg^á//; szégyell. Ángyom rg,sfg//gm 

rer;rd/; meghátrál (öregeknél) 
ref&6?: a piszok, a víz és a szél meg

feketíti a bőrt, s mint a téli retek, 
olyan színűvé válik, erre mondják, 
hogy retkes 

ráze/ő: a pálinkafőzéskor a rézcső
ből kifolyó mintegy fél liternyi 
réz-oxidtól átitatott pálinka, melyet 
n e m szabad egészségügyi szem
pontból meginni 

rezorwf&ZM.- tartalékban (öregeknél). 

rgz6agq/, rász/arzd 6a^q/.' babonás 
hiedelemvilágában élő ártó szellem, 
mellyel a gyerekeket ijesztik: „mgg-
j//, TMgr á/Wfz a rgyz/a^zw 6ag6j/" 

rgz^6g/e^." nyújtott tésztából készült 
béles 

rgzM/fo#ZM.' ferdén 
ng/f, ffggűf/f; tolózár 
r^AroMMc; cigánytánc, nagy ügyessé

get kíván 
ró/így; köznyelvi értelme mellett sem

mirekellőt is jelent. J&wz&ygfM6gr. 
mj^zár^ő#c^.- semmirekellő, nehéz 

természetű 
/wfaWW." annyi mennyiségnyi, amit 

egy rostabéllel ki lehet merni. M g & -
^a^oga^a7?% TzeÁ:^ »fg); rojfaW/g/ &y, 
Aagy eg^gMeA:, á/voMwzA: v^/g ggy 
&zrű6zg. 

rőw/"; régi hosszmérték 
rwca: kacsa. Z w ^ g m g(y ̂ ercez-wc^. 
m g o ^ ; elvált a szoptatástól, jfwgoff 

VARGA ANTAL 
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