
FiWorpzfgef Vö. 6"eMÁ;(/̂ üggye. 
í%mj&Y7jzá/ow~ P%roj&ojzd/ow/a 1. Vö. Z.e#f//<%ü. 
Kfzz/wz/o/M ̂ w//őü sz. Mintegy 90 hold nagyságú terület. Valamikor vízima

lom volt itt. Kat. térk.: r/z/ma/om. 
Keke/f Vö. JVaryc^ere. 
KéAre/f /rer^g sz. Vékei nagybirtokos tulajdona volt, a falu szélén van. 
Pi&g/f fag sz. A Csendeskert egy része. Vö. Cfenae^erf. 
Zőüa^g A falu belterületének egy része. 
Z c W mezőü re/ĝ z A tsz. baromfitelepe. Vö. Gerge^f fwz_KO. 
ZW/é/y^j^om ̂  Zyg//áreA; /?^A:om/a sz. 

JAKAB LÁSZLÓ 

Tájszavak Balmazújvárosról* 

jw/fa&m." sótalan. ̂ vagyo/% já/fa/aM ez 
űz Ae/. 

ja^fár; vágó, kóser vágó a zsidóknál 
SüWr-zwg volt évtizedeken át a m a 
Jókai-köz neve, mert ott lakott a 
sakter. 

WopdY." hadonászva üt-vág 
W/aMgoj; sallangokkal díszített (do

hányzacskó) 
W / o ; sarló 
jmzco/; kínoz. ̂ oMeó^a o / f / e j ^ , ^ -

(fzg ojou o^zoMy. 
& W o r becenevei: ̂ o W n , ̂ OM^o, ^a-
»X 

^Mfű/zc/rr, fd»fű/fc/r/g^; sántikáló, bi
cegő. Z/fffa/M a^zr o ̂ Mfű/fcAr/eff. 

^ í r , ̂ Aoz/A:.' sopánkodik 
jdmz; sárral játszik 
j&rzjf; olyan katona, akinek már van 

rangja (idősebbeknél) 
jajároz//:.' fel-alá járkál. Fo» A(pe ff 

aojerozm a Adzw«A: e/o^ (idősebbek
nél). 

mMzyo: satnya. ̂ űUM_xa gyárMüc wwr 

^avou^zfh; egészen halványkék (szem) 

je/fá/; üzletel. TVe ̂ e/?e/ mmaVg, m w f 
a zjf(fd/ 

fgggfv^f." nagyon távoli rokon, vagy 
akit szinte rokonnak tart, úgy ra
gaszkodik hozzá. JVafy aeggfWg* ez 

feAw»; sehol 
jeAwM»aM.' sehonnan 
jeAwM»A; sehonnan, f ízre ̂ w w % A w 

^zomífAűfwMA:. 
j#M/Mg&: egyik sem. ̂ e/M/Mgke( ̂ e fa-

/d/o/M. 
jm/c/Aazf; haszontalan. JVe/M raM/om 

eze&er a jeMÁrzAazzaAűf ̂ eAwwe. 
já-o/fW; céltalanul jár-kél. JVá ̂ ára-
/)'W/ ma», AaMg/M lúgozz/ 

jár̂ e." a tetű petéje 
jár&eMfoüoura; ébresztőóra 
fgrfeperfeí/; sürög-forog. JVem rom 

A o W Zeff, oz g/e6 még %r jerfe/fer-
féi/r A:ó'rw/óYre7M. 

^f^zmw; fakószínű, bizonytalan színű 
jéfűVd": órainga 
^rír; sötét, ̂ wfa, m m r a fg/A fcca&o. 
f(/ÓM, jf/ómjK.' ruhásszekrény 
jfgír; nagyon sovány (gyerek) 

* Vö. MNyj. VIU, 176—9; IX, 155—64; X, 138—50; XI, 102—6. 
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jf/dp." szelet. Pdk&ZAM e ^ jz/ap kernyeref. 
jfmMder; sapkaellenző 
jAz/f-og; női felsőruha, az alsó és felső 

rész egybe van varrva 
jM/er; menyasszonyi fátyol 
j/á/fw; a zsidógyerek gúnyneve 
j/epp; uszály 
jJ(/ór; sonka, comb Tfê eA: ou^/o/a 

odorom. 
joAa/%ap/(f» ~ fo&ZMop/cór; sohasem. 

Afegag&ya TMa/^ ű, — »e /%?' — , 
jo/zaM%/oM/ 

w r ; 1. helyzet, állapot. Jou/mer;; jóra, 
7?e/M römfW/Ár a W » v^/ŰMÁc. 2. ház
sor: ̂Yywgaff'-jór. 

wraf/űM/co^; helytelenkedik, rendet
lenkedik. JVe foraf/űMÁ:oggya^o^ 
W / z / 

JÓrArô zf." egyes alkalmazottaknak csa
ládonként felváltva adott élelme
zés. M é g a múlt század 80-as évei 
elejéig a nőtelen tanítónak is sor
kosztot adtak. 

jóra?; sorra következő. Md/M/wz am 
vag^oA: a jóra? az ̂ /g/főirffgM̂ /. 

ó̂ ur/dz/A:.' sorjában halad nagy gyor
san előre 

jow&zyjdg; sovány. Ez a &7.y/d» ̂ o-
vd/%_yj6zg. 

jregeM; rézsútosan 
^re/azjf; edénytartó polc, állvány 
j/rd/yá; ólakban levő, állatokat elvá

lasztó fa 
jWzja/; őrködik. 7fr ̂ Wz^/yq//OM. 
jfn/M/%; harisnya 
w6fc/r; csizmafényesítő kenőcs 
M/górgar; takarékoskodik, tartogat. 

(̂ tezf6e Jwg&gaf&z, 6/e jzfgyá/^e 

W o p ; a svábok gúnyneve. 
M/mma; összeg. ./#% fwmma /?ffzf vef^ 

^wpnW/; pálcával elver 
^wrc; durva vászonkötény 
JM?&%9; huncutság. Fi^^f Aö^zf# vo-

^wjwa; alamuszi, bárdolatlan. Afo«-
ô/M árz amza& az üfe/% ̂ w^ma/űMaA:, 
ag 6gjzí/Ae^ oMMűA:, Mg/M f2ĉ  cff-
fK#/a. 

jMf̂ orfTró/; sistereg 
jwr; kemence mögötti fekvőhely. 7b-

Á:aroggyafoA: a jW&z/ 
jw/(/őü; serdülő: fw/Wő á̂rfíy, M % 0 -
y ^ 

fwrff f-á/j; sűrűn megjelenik valahol. 
7^ jw^gf fv. ̂ wr/^erj maM egfz ^í/-

jw^er; egy sütésre való lisztmennyiség. 
y4ffa/M MgArz g ^ jwfef /wz^ef ff. 

^üróge^ü." pékféle. Régebben voltak 
olyan asszonyok is, akik pénzért 
másnak is sütöttek kenyeret, ezek 
voltak az ún. j#&)gef#ö&. 

Jzd/Moj; 1. sok. ,Szd/Ma? rzewzqpof &f-
v̂ ÍMoA;. 2. nagyobb legelő jószág, a 
jz^7MOjyJ(fjzdg, amely a legelőn egy 
teljes legelőilletőséget töltött ki. A 
jobbágy világban egy egész telek 
után 8 számos jószágra való legelő
használat illette meg az újvárosi 
jobbágyot, a zsellért csak egy lege
lőilletőség. A z úrbériség megszűnése 
után a volt úrbéresek legelője to
vábbra is az úrbéresekből felszaba
dult szabad parasztokra maradt, s 
az utódok is csak a legeltetési jogot 
adhatták el. 

jzamw&M/." szemlélődve keresgél 
jzapordf/wz; lassú, nehezen dolgozó 
jzqp%/: eredeti jelentése mellett átvitt 

értelemben is használatos 'gyaláz' 
jelentésben. Eg&z 6?fe Erz.% dfz&ydf 
jzopw/fa. 
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jzora&o<#& (̂ -a/j; piszmog 
ẑdrâ zAraAagff.' tüdőbaj (idősebbek
nél) 

jza/YWá/Á%z; olyan gyermekgondozó, 
aki nem szoptat 

jzarazma/aTM." lóval működtetett ma
lom 

azár/zazf; sehonnai, aljas 
j'zarAe^fg; a csizma szegélyéig. Szar-

jzdrMyf&; szélfogó. v4A;A:orm a /ava/r 
W » a jzdrM)/^»(f/ vaamÁr. 

üzar^; rogyásig, bőven 
jzafymg." fűtő, szalag 
szavaz; köznyelvi jelentésben is, de 

'szaval' értelemben is használatos 
fzavozo^; 'előadói készség' értelemben 

is. Tâ f jzavozaffya vaM g»MeAr a Ga-
6ama/c. 

^zaz/gva/ou; száz körüli. 6"zaz/gmMu 
egeír fza/af A:/ a gdrái a/d//. 

& e g ; határrész-név az újvárosi határ
ban 

azege/ef." utcasarok, sarok. 6 b W g aa" 
6gjz%e^ifMÁ: a veM^/a'ü azege/efeM. 

jzegrw/-v^7"M/; távolról. 6"zegrw/-v^rw/ 
mAroMoA: &? vagyfazA:. 

fzeAifroz; bosszant. JV*g ̂ zgArfroz ma/% 
a/7M_y/ra/ 

jzg^jzemoMm; holmi. Kie/e vaur oz 
ggíyz jze^ze/MOMfa/a, wg}; meMf á/. 

jzemfc^m/; nagyon keveset szedeget 
valamiből. JVem va^í eiWgyo», ĉ aA; 
fZg/MfCJ^/^g/M. 

fzg»fAeváralá/ »a/?; pihenő nap, iparo
soknál a hétfő volt ilyen 

&z#zf Vdmoj a/űfomáMz.- vendégségben 
a búcsú pohár ital. JVa, fgywA: yweg 

fzgM^eM^gr; úrvacsorai kenyér 
ẑár.' 1. kész valamire. 5"zer az m m -
a*e/%rg, Aa AwzcwWgrw/ va% ̂ zou. 2. 

Régen falurész neve volt, ill. vala
mely földbirtokrészt jelöltek ezzel a 
névvel (a XVIII. században a Bos-
sányi-szer, Désán-szer). 

jzerecse/z: néger vagy feketebőrű em
ber 

fzere^a: szerda 
jzereaasv tarisznya. MegraA:^am a ̂ze-

r e & W y o ü z m W o u ^wgenvá/. 
^ze^epa^/; piszmog, ellopja az időt. 

% y /̂ (wggya az w a % ̂ ze^fpa(ya/-
«// 

S"z/gef, .Szfgef&erf; a község északi ré
szén a Kadarcs által körülfolyt rész 
neve. M a már betelepült. Egyik ré
sze a Rácokszigetje, mely a X V — 
XVI. században itt élt, de többsé
gükben a XVI. század végén Bö
szörménybe, Dorogra és Rácfehér
tóra távozott rácokról vette a ne
vét. 

fz(gy#zW6e.' szégyenében. <Sz(gyf/7/e-

fz/Á̂ /öA:.' a Nagyszikbe menő szikes 
vízlevezető vízfolyások, melyeket az 
eső és belvíz vájt ki 

Szik; nagy, mintegy 800 holdas szikes 
vízállás. Egyik része, a Nagyszík 
m a is megvan. Keleti szélében a Ke
leti Főcsatorna halad át. A Kisszík 
már teljesen betelepült. A z Árpád-, 
Szoboszlai-, Pacsirta és Nádudvari 
utcák által bezárt területen volt víz
állás. 

jzf&Wf; 'sovány, szívós ember' érte
lemben is. Ó/cm azf&Wf e m W vaaf, 
m m ^ ez a M/Aa/. 

jzf/rm; eredeti jelentése mellett tagadó 
mondatban 'egy csepp sem, semmi' 
értelemben is. Z%y az/Ara vw jf/zcj 
a /Z6fZM(f/. 

&//a^/ W a ; még a X V . században 
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megvolt erdő neve az újvárosi ha
tárban 

jzf/vae/aere; szilvából készült habart 
leves 

jzmej-mazo^; hízelkedő, de nem őszin
te 

jz/pírfyaa.- vén banya 
jz/varnaa; szénvonó (kenyérsütéskor 

a fűtéskor használják) 
jzaaAa/faw: pletykás. i*e »e g/zggggyí-

feA: /ae ajzf a ví/% jzau/za/rau^/ 
fzó/Jü." szóda. #ozzafo/c A:ê  üveg 

jzaA&zwzef/ 
azo/MO/Y&z; szomorúan. O/a/z szama

ram TMOMfa, Aogy me^zdMfűm. 
jzo^ór/%X^^; beteges, nyavalyás. v4zfr 

Mem yö^em e/ a mw/( AAe», mer 
egwz Aefem ̂ zo^ómy(/raj vouraw. 

j z ^ o ^ ; szorgalmas. TVagya/7 ̂ zórgo^ 
az öalőü/ 

fzor^ogfor; szívogatja a pipát, mely 
szortyogó hangot ad. JVem azou/f 
ff/MAM;f, cja&r TMfrggfgM Jzórf^oÁrfa^a 
a /?(pa[/a"f. 

jzorw&&?; 1. a legelőn kora ősztől ta
vaszig legelésző jószág bekényszerü-
lése a faluba. 2. székrekedés. M m -
aY& fzorw/^ja va». 

jzorry; ismeretlen jelentésű szó ebben 
a kifejezésben: „Z^Z&em Jzo^/" 

fzofyoj; kásás, a túlérettségtől na
gyon puha: jzofya? /rörre. 

fzd^q/ö; a vasfazék tartására való 
kampós fa, mely a vasfazekat fő
zésnél a tűz felett tartja 

azasz/.- szőke (becézve) Gyere eaak fe 
A: Ár JzaJZf'yaM^a/ 

JzojzA:e.' szőke 
Jzőiyz/Mo/o/.' piszmog, pepecsel 
Jzá?zö/M-6oroM.' olcsón. v 4 f ^ ma/i 

ofzf ̂ zoJzöm-6omM. 
fZM»^ag/a"6w; vékony, hosszúlábú 

jzMr&űfwjzW/; ingerel, bosszant, pisz
kálódik 

fzwjzAra; orrból beszélő, beszédhibás 
azwjz." lélegzet. Ef_y szwfzra e/moM^a 

jzwjzűW/; gyömöszöl, présel 
jz%jzí&; hombár, fából készült liszt

tartó, vagy búza- s egyéb takar
mánytartó 

jzw&fzaMf.- egyet szuszog. #af jzzwz-
fZűMc^ű/M Á:z magam, af (azután) ma/ 
rava6 v/^z# (a terhet). 

fzw(y&o.y; nagyon piszkos, mocskos 
jzwmac^.- szemölcs. Gazaag /ejz, már 

^zümacjály a /reze. 
szw^a"." vászonzacskó 
azwr; eredeti értelme mellett azt is je

lenti, hogy a víz színén úgy dobja a 
kavicsot, hogy az szinte párhuza
mosan repül a víz szintjével, s a víz
ből a kavics fel-felbukkan. A z a 
győztes, akinek a kavicsa többször 
felbukik a vízből. Gyermekek ked
ves víz melletti versengő játéka. 

jzwzaa/zaVry; olyan dohány, melyet ti
tokban termelnek és árusítanak a 
kincstár kijátszásával 

jzwzgw/a: a Hortobágyon olyan gu
lya, amelyikbe bikát nem engednek 
hajtani 

fa"ca; tálca 
fa&ár; arat 
fa&ardö; aratás. v4/övaü /zeffe/% &eza#-

a?& a fagaras. 
fa&arf&; takarékpénztár. Megyei a 

m/carfgaa. 
fa/:árgar; eredeti értelme mellett 'tit

kol, palástol' jelentésben is. S a W g 
fa&árgaffa a W/ag e/aff, de... 

fa^aradfÁr (-a/j; távozóban van. Gw/a, 
míwej raÁraraa*/̂ . (Nd.) 

176 



fa&w<?dzz&; leplezi magát valamivel 
fedi magát. A - z ^ z m W z ^ azzá/^a-
m^zz/^, Aogy... 

fűdü%M%pt%zc; 1. az orr alatti kis mé-
nyedés, 2. taknyos. JVem /z<%ac fe 

^Mű/.- talál 
/ayzd&ozzA:; találkozik. TbMd&o^zro/M 

a fwzfe/ef&y wrrá/. 
fa//d»; olasz 
W / o ; tarló, letarolt mező 
ra/Zozaj.- kalászszedés, elmaradt kalá

szok összeszedegetése 
fa#%z//<?; lábtörlő gyékény 
M/MűűKiy; nagyobb kelés. 7%w%%&&9 /efr 

^awanc^o; tamariszkusz 
M/zga/; támogat, táplál. jPz'jfá/g% M/z-
gd//^ ^/(^. 

fa/z^ac^; tanyázni, beszélgetni össze
járok összessége 

fa/zydzz%; beszélgetni összejön. Azz!/-
^ a M z e/g fwzydz/zz. 

fap/cjW/.' tipeg-topog lucsokban, sár
ban 

fo/"WZM};aAfYM; olyan elvű ember, aki 
fizetésért a véleményét, elveit is haj
landó feladni 

Mffáy; gondviselés. 7#r&Wfr af&z a 
/zazar. 7V/z /árMjra oMa ̂ z a fz-
Mour. 

MfogaMu; oroszlánszáj (kerti virág) 
Mfoj; táltos, tudós. A babonás hie

delemvilágba tartozó alak. 7%fa? 
vowr, ayzf űf űÁrar/a adkz' zze^em a 
rWomaM^ar, de e» /ze/M /effe/M ra. 

fű^a-M^/rva; tárva-nyitva 
fűvayzoM; tavasszal 
re ̂ r^/e v. fe/ej; tej. Fla/z of wzY opr/-

ra»f a fe76e. 
Teg/aveMü: a község nyugati területén 
a Kadaros és a Daru közt a Vágó-

hídtól délre eső rész, valamint a köz
ségtől délre a Magdolna lapos mel
lett a Gutsit halom melletti hely, hol 
a XIX. század végéig téglavető volt 

%%/2/; tejfel 
fg/e/őü; fejős (tehén) 
fe&e; ököl nagyságú, kemény fából 

kifaragott golyó, a fe&e gyermek
játék egyik kelléke 

f e & e W ; a teke hajtására, ütésére szol
gáló bot 

fe&g/w&; a teke részére kivájt gödör, 
ahova a tekét a „kondás" behajtja 

fe&freg; csavarog. #z#z fe&ere&fg/e/ry-

fe/rárgíy; csavargás. 7%&ergí? a &#-
»ygre. 

feArárgJü; csavargó természetű. 7e-
Arárgoü/ze^, cjavargowMű^ farf éYw-
ggTM az egíyz W/dg, (Nd.) 

reArezáy; tekejáték; fiújáték, legények 
is játszották még a század elején 

fe&áz/&; tekével játszik 
TWeÁ^oiW; Telekföld, a község keleti 
részétől a debreceni határig terjedő 
terület a balmazújvárosi-debreceni 
vasútvonaltól, ill. a műúttól délre. 
A z egykori jobbágyi földek. O r W -
n'jfa yoüűfnek is nevezik az öregek. 

fe/f'W/w; kövér, erős testalkatú. 7e/z-
6e/w Arzj/GM_y. 

^/zre; télre. v4zzá/ ̂ ereje/M o fe//re-
Wouf. (Nd.) 

W W e r W z ; teljesen teli. T W W e f W / 
/e^üwÁ: 6ó/Advű/. 

f̂ /v/z zWe/m; télen. JVe/M M e r fg/zM 
A;zre/zzzz a /aÁra^w/ ̂ /vfz We/z». 

^mefoc^wz; temetőőr 
femzz/zfe/e/z; tömérdek 
^/Mp/omoj; templomba rendszeresen 
járó. 7f/Mp/ofMa? (Wfzoyzj/ vour j(e-
6e/r Mg/zém. 
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?#?%%?.?; lassú, de jó munkát végző 
fA%/ereg f-e/j-' vánszorog, céltalanul 

ődöng 
ferdén; kukorica 
reMg-/ewg v. ejemg-ZeMg; ténfereg, csám

borog céltalanul. Azt is jelenti, hogy 
éppen csak fenntartja magát vala
hogyan. 

fgMfgf; fekszik, alszik (gyermeknyel
ven) 

fgpefroMgy; hasznavehetetlen rongyos 
valami 

fer; a bigézésnél a harmadik ütés neve 
fergeHyéy; megterhelt. % y meg vaw 
/)(zW/m, TMMf e ^ (ár̂ e/%_yá92 jza-
mar. 

ferge/ryezf&; megterhel. Joa/ meg va(y 
fárgeM^ezve. 

reregef ?-^" terítget. 7(«&í^ feregef-
fe/M, /Mfkar gyá^eAr. 

ferír f-á/J; megfordít. Gyere roz^am, 
ferWz^ meg a mf/ze^ e/e/ff/ (Nd.) 

fen%/-/WW/; elmegy-visszajön, s ezt 
többször megismétli 

f & M í W á M f g W ; a látszat kedvéért 
fejfa/; örökül hagy 
^ej^ameMfom; végrendelet (idősebbek 

nyelvhasználatában) 
fayfej; erős testalkatú, nagytestű 
rejfwj: tegeződésben, tegező viszony

ban. Tejfwj vagyok ve/e. 
feféifeM; tetőzve. TlefeüeM a^o a ka-

/ejA 
fef/zá/; színhely. WzaM fef/%éyae» e//aA:-

fáA:. 
re^ef; színlel. ^a/aMMak feffê f ma-

^67aaá/; tétován lépeget ide-oda, bi
zonytalankodik 

fí^z^a/evej; lebbencsleves 
rmfa/aw: a hivatalnok gúnyneve 
r^az; megtép. 7%%%yz/zaffya a /za/af/ 
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T W m p a ; a böszörményi—újvárosi ha
táron egy folyócska neve, mely a 
Hortobágyba folyik. Itt a határon a 
múlt század végéig állott még a 
Tirimpó-csárda. 

fz'jzfáY&adVk f-a/j; lemosakodik 
^z^am; teljesen. 7%?zfara az a^/ara 

w^á^. 
fMzff&Mgá-f; tiszteletére. Kajamaa 

^jzfe^^gzre ;z^ a%gazfa& egz^z wap. 
fívê zfí̂ ; tévedés. TYveazfír — Wrve^z-

fff. 
Mu^r (-a/y); tesz hozzá, told hozzá. 

AfWe/z&z Maa'/rafr f/fa"^a/^ /zazza 
va/a/Mzf, a víg/m maVz ênkz'fe fz/Ma 
wzewzyf' (gaz ae/a//e. 7aMíra"ar w fa-
a*fc«a7M maM W a m z f / 

faAaMj/a; puha, lomha ember 
fa/aj; tojni akaró 
faA[/a"; gyenge bárány, fiatal bárány 
fa/ra^; tolltöves. JVagya/z fakaj ez a 

rwca. 
fapa/zAra; könnyű papucsszerű női ci

pő 
r^gaf." fejtetőn állás 
fafya&aa; elhízott, lomha 
âgye//.- tőgyet ereszt 
fak/é/w; ostoba, nehézfejű 
fá%7Mag; kistermetű 
fa&TMag/aM^a." apró termetű ember 

(tréfásan) 
fáTróly; lágyéksérves 
f á W ; nagyfejű 
fampe; tompa. JVagya/z fampe e/e vaw 

ewzek a &e#ze&. 
famz^z; zömök, köpcös 
farek; csépléskor a szalmából vissza

maradó tört szalmadarabkák, me
lyeket a pelyvával együtt használ
nak el 

faríy; 1. a szarvasmarhák szabályos 
lábnyoma. Újvároson a csordajáró 



utcák végén a tehenek szabályos 
mélyedéseket s emelkedéseket vág
nak ki, s mindig ugyanabba a nyom
ba lépnek. A z agyagos talaj megke
ményedik, s hónapokon át megma
rad ez a nyom. Jellegzetes szólás
mondás a makacs emberrel kapcso
latosan : JVem /e/zef &%?#?» a fariz?-
6a// 2. lábfejtörés, melyet szűk csiz
m a okoz 

fó'rMr; aludt vér 
föWj&; tövis 
fávüArezj űf/̂ zfaa; sündisznó 
fra/zka/.' trécsel 
fra^/a; lakoma, kínálgatás, vendéges
kedés. Kaaf-e Tiaf); fra&fo ̂a//az/e/r ? 

fraAfa/.'étellel kínál 
A-aMcpor^Z; irányít. ^ gyerg^e/ce^ oz 

W v w m frdfzcpord/fd&. 
fra^po/.üget 
W u W ; próbál. JVa c^ak a^z W ( z W W 

TMgg/ 
fracc; dac. Mg&fg^e fraazW v̂ /zazAr, 
Aogy 7ze/M györf á/. 

fa6z, fẑ azca; galamb (gyermeknyelvi) 
fWa/M/r; közölték házassági szándékát 
zWaa; táltos ember, táltos 
faW; ostoba, gyenge szellemi képes

ségű. % y go7Z6k?/om gj« az éja fwW 

Wz^űMr; tulipán 
fá/jag; túlzás. JVem kéYae N W g 6 a vz)z-

fafyz-ma^z-' élhetetlen, gyámoltalan 
fő ^öve^fw/ej." tő. C^a&a/a ^zeckf 
fM#zfe&. JF(y M ^e TMaraM. 

fMMó'WzA: r-ö/j." gondolkodik, sokáig 
tűnődik valamin 

f&zofMfzW; közvetlen szomszéd 
fáVw; ital gyermeknyelvi és tréfás neve. 

jzeref/ a fa/af (részeges), 
agraaagra/.' ugrándozik 

á&yaaaá/; még nagyobb mértékben. 
CMfaoffam, â e /zem írf jgmmzY, m^g 
ág_yaaazí/y8/faffa. 

wgyfYo^' az „ugye" egyik formája 
(többesszám második személyű), 
több jelenlevőhöz intézett kérdés 

#ff ^-d/j; eredeti jelentése mellett 
'újságot elmond' értelme is van. JVa 
famfou ár M w//íccj% maa W w m f / 

i%/ay; kabát, Of maraff az z0ajsa a 
/taj/ör/jo. ("Az\y w//af." kiskabát, wagy-
z^/aj; télikabát). 

z0ajzapc.».- ujját szopó gyermek gúny
neve 

anza"/; urat játszik. JVa, Mg arzza/ wá» 
awij/fra/ 

wfáwza va/a"^ydra^: fáradozás 
acca/faa; utcaajtó, kisajtó 
az"ozz/ara zf." utóvégre is. [/raayara w em 

vagyad az arggea6. 

áWa; 1. idő, 2. vihar: Gyö/% az Ma#/ 
a/eL" (nadrág, gatya) feneke. Az/aA:a» 

a aaarag á'/efe. 
argezj; a böszörményiek csúfneve 
a W m e : őkegyelme rövidítése. Gúnyos 

értelemben használatos, vagy sértő 
szándékkal. i?zaa, a W m e zj ya66a/z 
êffe voa/za, Aa 6e/ág/a a ̂ za]/af / 

aMozza/ak; hozzájuk 
wfa/Vak; tőlük 

vacd/zaWzA:.' veti az ágyat, lefekvés
hez készülődik 

vacak; fekvőhely, hevenyészett fekvő
hely 

vaaac; vad, barátságtalan természetű 
va&yogaf f-o/J.' éldegél, megvan. Aa-

^zaaam kára%fY, vagyagafak. 
vakaa/ak; ablakszem nélküli álablak 
vak/d/: félhomályban közelről néz va

lamit 
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m&me/eg; vihart megelőző nyomasztó 
hőség 

va&aefff.' koromsötét idő 
m ^ z e m ; halánték. Fa^zeme/% wfo^%. 
vaAz/M^k, m/amáiA:.' valamelyik 
wf/f/g; untig, eléggé. F a M g e/M/eg^^e, 
Z)g/röve&gzeíí. 

vdMTZj/aM; beteges, fonnyadt. A«_ye, 
de vűMM^a^ ez a gyerke/ 

varaMg)#oz.?6f&a; varangyos béka 
v&M}^/; varjú 
wzfwW/; varrogat, de ritkán, s nem 
nagy szakértelemmel 

voj/üz%; bogrács 
v d W d ; eredeti értelme mellett a pász
torok nádból készült, s a pásztor
holmik megőrzésére szolgáló szél
fogó fala 

wwfogffá/; főzelék a hús mellé 
Mrzo/WMMfz&a.' könnyű, inkább nők
nek való munka 

MszoM/azíAr; cserépfazék. CfW/fom 
egy váyzofz/azíA: Afüfó&dpojzfdf. 

vafAw^; húskinövés 
ve/re/zg (-e/J; habozik, tanácstalanko-

dik. JVe ve&e/zg/ awzyff rá/^a, W / 
/e^z m/oAogy/ 

vg/e6g/f; egy évfolyambeli 
verece; lécajtó. v4 /?^ar verace/e, /c/j-

várdfA:; tollát hányja el (a tyúk) 
v&szo&v szerencsétlen. JVem (o/M mzejf-

Mű/ a vefzJ&. 
vg^zőÁ^/g/e; szegény feje 
vfgfre/MeAe^r/e»; végeszakadatlan. Ff-

M_ya/z. 
vzgyazo^.' felügyelő. Régebben a neve
lők a különféle utcákra menő gyer
mekek utcai magatartásának ellen
őrzésére a jobb magaviseletű gyer
mekekből vigyázókat állítottak. 

W&o/zyű&wzgd/M ~ WAwzypfzw; vékony 
termetű 

vm^ou; savanyú, rossz bor 
v W g ; koravén. Az/z^e, ̂  A:f\y vWzg 

vagy, Jwn&d/M/ 
vírMy^&ó/; erősen rávartyog (a kotló) 
Wrfwzfásv halott melletti ottmaradás. 

Este összejönnek a hozzátartozók, 
és a halott koporsója mellett üldö
gélve énekelgetnek (halottas éneke
ket, s elbeszélik a halott életének, 
halálának körülményeit). 

Wrfwa&o<#& f-o/); hősködik 
v&MzayzdgdfV.' viszonoz 
vüzA^fíM: fejlődésében visszamaradt 
(csirke) 

Wfez; katona. ^Mr a w f & w Aova 
W ^ ? (régies) 

víz(pwfÁ:a: bürökszárból, fatolóból ál
ló gyermekjáték 

za6zgyere&; törvénytelen gyermek 
zeAámye, zeAárM^áy; zsörtölődő, nehéz 

természetű (ember) 
zoAor^/; zsémbeskedik, zsörtölődik, 

rosszallóan motyog 
zocj&o/; zötyögtet 
zoü(/w/w; tapasztalatlan 
zwgűrryw; búgattyú, gyermekjáték 
zw/#; zsupsz! 
zjocjA:^; zacskó 
zj^g6o/MOC^a; szerencsecsomag 
z^m6e^; zsörtölődős, nehéz természe

tű 
zje7%#ce; aznap ellett tehén összement 

tejéből készült tejtermék 
ZWOJ e/M^ár; az újvárosi nádasokban 

élő babonás hiedelem világába tar
tozó lény. Kzgydzz, 7»ár/ á&ap a zj& 

ẑ frozeí; zsiradéknemű (szalonna, zsír) 
zjorfcü; zsörtölődő VARGA ANTAL 
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