
#%%%&#& mossák. — Af&M&Ag, gye/z-
gw/, »ary ferA (orf (az ingváll). 

Mo&ag Hőse. — ^Wr/Mf/g/z öreg 7e-
gye/M, /MW^M67&^g6o voM. Me&fe&erf 
a Maarog o&zfr (a gatyaszárat). 

Ma&d&JZf/w Hosenriemen. — JVa&aA:-

Magy/o^f^ minta. — N . Bolti ken
dőn levő színnyomásos minta. — 
/4 Á:eWő (=fejkendő) /?%rô , /e/fr, 
f^rgo, ző^, &/& jzmw; Magy/oj?Mj 
A;^roz^dj, Mogyrozfdf, /e/w" faegew 
rozjoj (mintájú). 

/zar_y/b/o minta. — N . Leányok váll-
főjébe varrják. — Eszf Mű/^/b/oMűA; 
moM)/gywÁ:. 

/za^ű6d^ bundával bélelt téli kabát. 
— W Ma^o6^r Ao^zű66. 

yzafy&eWő hárászkendő (1. AamjzAre/z-
(fo, Mafy&&Fz&e/z#) 

MafyA:ê zÁ:eM};ő hárászkendő (1. Aarajz-
AreT^ő) 

Ma^%y^^Mű(yA:%yo nagyalakú kí
gyó minta (1. &zgyo) 

Mggyrozjűj^mg_Kmzjaj négy rózsából 
álló minta 

M/fy/bg/a/afoj 1. o^zWMA 
wyaA; a lajbi nyak körüli gallér nélküli 

része 

a6dWfa; az abállében megfőtt kása. 

a6o//f: disznóöléskor a hurkát, sajtot 
abban főzik, majd kiszedik, s a meg
maradt lében káposztát, kukorica
kását főznek. 

ű6nA;fo/, e/-, meg-; erősen ver, el-, 
meg-. Jo g/bM&fo/fa o gyerá'&fr. 

ac.M»goz;'&, m-; nagyon kíván, megkí-

+M^oArmva/o nyakkendő. — ^ofz/am 
ágy M^A:mvo/dr. Maj/A: Ao6orw o/of 
m a Mf/M Árörö̂ fÁ:. M f va» Sírnom 
m á m o r a , M^a^raWJ? 

M^űArmva/o gyöngy többszörösen fel
fűzött gyöngy, amelyet a lányok a 
nyakukba kötnek. — N . Régen pi
ros színű gránátgyöngyből, m a fe
hér tejgyöngyből is készül. — #ya&-
r a W d gyoM^gy Me&em orőA:^ 6or/%z 
vof( = bordó). 

M^ű/Zrajog cifraság 
+»)/07M^fáyozf WrjoM gyári mintával 
ellátott bársony anyag. — N . Ba-
gazia aljára varrták. 

Mjwjfmy&apoc.s' a kapocsnak az a fele, 
amelybe a horgas rész kapcsolódik. 
— N. Önmagában a lajbi előrészé-
nek két oldalára varrják, hogy a láj-
bikötőt belefűzhessék. 

»};w//dpeM_ygye/^Mjw^eM);gyg/ mintá
val kivarrt pendely. — jRecerozM? 
A;/gyó̂ , &öfgje.y ̂ eM^gyáy. 

M^wM 1. láncfonal, 2. pamut. — Ayw-
M6w/ jzwr/eA: Aa/ jz#e. J(ó/foz^ ga-
fya voűf, 6ügo^a. 

CSÁK LÁSZLÓ—GÁLFFY MÓZES 

ván vmit, főleg ételfélét. % y ra-
űc^mgo^zfom a ^^ő'&ápo^zMm. 

acj/r." nevet. JVá' ac^// W awrymz/ 
ag(fca/a (R.), ag(fc/a; akácfa. 
agacö; akácfa virágja. A gyerekek 

sokszor leszakítják és megeszik, egy
másnak csúfolódva pedig mondják: 
j4gac», Me/céW fzar/A; a cjűĉ f. 

ogacM/ö; akácfa. 

Tájszavak Heves községből 
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ű&yá?; nyomtatásra kitett rozsbúza. 
MevvefföA: (megvetettük) az dgy^f a 
ZaMaA; a »yomfafa.s7w. 

aggyfg." addig. 
űgywfzfd^ag^fwzM/, meg-; 1. javít, 
rendbehoz, megjavít. Mqro&ywszfd-
fa a efemer. 2. ver, el-, meg-. Ja e/-
agywjz&ffa ojz^ a ra^z A:w/A:áV. 

a/d~a/w/, meg-; megjnházik, meghú
zódó, csendes lesz. jFTo^zw zafe/fg 
6efeg vaf, ô zf fígy TMéga/wM. 

a/mar//om (R.): konyhaszekrény. 4̂ 
AaM^aAréWáMcéY Aí̂ a"A: a/mw//om-

a W ; alsószoknya. 7̂ e/véYrem az a W -
mof. 

oMgűMef; angin. Feffem aMgwzAof, 
TMé'vvűírrű̂ ofM, ô zf dfwrAéVfem W e 
a regf fwr6wg6w a % # % . 

a M g X ^ ' & testvérbátyja felesége. PVa* 
m a e/ a fe/ê  á"»gy/Mmo/ 

áTZg^J (R.): öregebb parasztasszony 
megszólítása volt. #ova mégy, a/%-
g^J? 

a»j/dg - a^/ag; kén. 
űMj/ogoz - g j/dgoz; kénez (hordót). 

#óMop A:/ &e/ze m a a^/agazMf a Aar-
a"dÁrar w. 

OM^dm^JzoMj; (R.): anyós. v4z ay%^-
Jw/zÁro/ A/^wA: a»j;ama^zoMMaA:. 

aMj/djM^e/v; sansevieria (szobanö
vény). 

ara; arra, -felé. j4ra wffam/e/efé'A:. 
dr/a; dallama, hangja (vmely ének

nek). JVem az dr/d» e/zeAe/. 
ara/re/ea; gyermekjáték. A z árkot át

ugrálva játsszák. 
oazoff; szúrós gyomnövény, aszat. Af-

me/zfeÁ: ajzor/a^ fz^rW/zX a Wza7)M. 
â A:z/-d/Arafawff; gyermekjáték. Főleg 
fiúk játsszák. 

6 a W # m p d r ; gülbaba, krumplifajta. 
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6d6aÁraA:aj; tenyésztésre nem alkal
mas csirke. 0/a» fenernyeree, fenem 
W%za. 

6doag; ivóedény. /4ggya m d egy W o o g 
Wzef/ 

ô/Zda'/Ár; vajúdik. Mozj 6q//&#& jzé-
ge»_y af^zo. 

6a/a^z^6aw^z (R.): a kukoricacső 
végén levő selymes szálak. Aw&on-
ea/bjz(dfA:or c^máfzmA: magw»A:7%a^, 
mz gyeré'A:eA:, 6o/z^zf. 

6̂ /0*; bál. v4 /eg^eA: e/vz'MeA: 6eMmV»-
A;áY a Aa'/a'Aa. 

^aziaz^z; kancsal. Ó, o"e 6aMoza7 ez a 

Wr^o/zAra; árvácska. 
6a^w (R.): batyu. ̂ afw6a Aró^em a A;a-

jaraf. 
6az^a/fA;a; bazsalikom. 
6ej[/agaz, mé/gj-; vmilyen megkülön

böztető jeggyel megjelöl, megje
gyez. AfmewfwMA; a g^mwye^ me66e}-
yagazMj/f-

6e/rq/a/; berúg, lerészegedik. Ja 6eA;a-
/a^ a /agzz'6a, 

6eA:avar; sok és sokféle munkát meg
kezd, akar elvégezni aránylag rövid 
idő alatt. 5 b W 6eA:avarfam mám
m á &?. 

6e/:ever; bepiszkít, összepiszkol. JVeW 
e, Aogy 6e&everfe a rẑ zá[/ár/ 

6eÁráYz' magár; vmilyen ürüggyel be
megy vhová. 

6e/mer A:e»^ő; nagy, gyapjú vállken
dő. 

Wfé)?erfa; a disznó belén levő hájból 
kisütött tepertő. 

6e/zge; szüretkor, betakarításkor elha
gyott gyümölcs, termés. 

6éMgejzz%~6e/zgezf'Ar; elhagyott ter
més, gyümölcs után nézelődik, ke
res. Á2me/z#M& a ̂ za//aae, űjzf 6e/z-



gá?zfzaz&, W ? (még) faMafwMA;. 
MrAe/ (tréfásan is): lop, elvesz. 
6érAé'j; aki lop, lopós, ragad a keze. 
6efa/e^a/; sáros lábbal bemegy vhová, 

beviszi a sarat. JVa, ez a Ja/z' MéyzzyJ 
6efo/cjo/fa a /zazaf. 

Z?e#am/7og; na., de talán durvább ki
fejezés. #af ez az e m W ya W / w w -
/?ogoM azzá/ a /%a(y j^rof /a7>dW. 

6efw/z/a; petúnia. 
6erar#az& (tréf.): beiszik, sokat iszik. 

Aezfére/; kisgyermekkel játsszák úgy, 
hogy a tenyerét cirógatják, közben 
egy mondókát mondanak, a végén 
megcsiklandozzák. 

Mao/ma; birsalma. 
Mceraj; rendetlen, szeles, bolondos. 

D e 6acera.y/avzy ez a A a # / 
Meeira^aaY/r^A^ceiray^agyfÁ: (R.): bo

londozik, rendetlenkedik, ügyetle
nül színészkedik. 

WgaVzcp.- bojtorján. 
6agX azz/va; augusztus közepén érő 

szilva. 
Z?arjzW; lopótök alakú üvegcső, 

amellyel bort szívnak a hordóból. 
W a ? ; posztó házicipő (házilag készí

tették). Kar^aTM 7?W magammak égy 

6őga; lekaszált takarmány, kalászo
sok összegyűjtéséhez használt fa-
gereblye. Volt A:z'f- és Magy6aga. 

fagyára; nudli. 
6 a ^ ö ; bükköny. E/ve^ereÁc-é m a a 

Mreger; denevér. 
6a/gar; bolgárkertész. 
6wzéra*^ a^za/zy (R.): gyógyítással fog

lalkozó parasztasszony. W 6azéra"^ 
awzam mez6e z"éM /arra^z^Araver, 
râ e/zre vaJza»raAara, ô zr #%&ar 

e/ var rarve a /d6am, ra^éY/e, a^zf 
M ^ e Map a/arr méggyagyár. 

eâ w/MpaÁTÁ:.' egészen, mind együttvé
ve, fezya&fam a ^ae^zra mzWéfzf 
eaArampa^A;. 

eéVrér." szvetter, ̂ a" m a zWe a eéffere-
TMef, /zagy vegyem/e// 

ezrére; szilvaleves. Cz6érefyazafr. 
caÁrarWr tarka bab. 
ear& re/; lovat farolásra irányító szó. 
ew^ar; tucat. Tksse&r aw» éc cwfaf /?a-

^/z/af/ 
e^ae^ara; beszédes, fölöslegesen so

kat beszélő. 
eja/e; igába fogott ökröt irányító szó. 
e^a/za^e^aMya (R.): csalán. C^a»ár 

vd^ram a AracswzaÁ:. Ja/, <je méecjz-
/?éVr a caafzya/ 

e^aMyz— cA'aMX̂ agaz'.- cserebogár. /4»y-
yzyz e^aMyzY yaArfzazA: a fz^//a6e, 
/zagy... 

c^ar/a^; parasztszekér, kocsi vas hág
csója, fellépője. 

cjavá?." az edény, amelyben a moslé
kot tartják. 

cje/a; igába fogott ökröt irányító szó. 
c?e&é7; gallyat apróra vág tűzrevaló-
nak. Cfe^é) / W é(y Arzzf ga//^/ 

ejzejej; túlzottan, feltűnően, ízléste
lenül tarka. Z>e ê zeféJ ez a rw/za/ 

e^dj/dm^a (R.): mennyezetre felfüg
gesztett díszes petróleumlámpa. 

ejz^a/zr, 6e-, a^a-; hirtelen záródással 
valami odacsípi (az ujját stb.). jBe-
cazMaMfaffa a /e/Arém a Aiez^ az a/-
f̂ va/. 

ejf^ze^a; nagyobb, lyukacsos szűrő
kanál, a vízben főtt tésztát szedik ki 
vele. 

W / m g ; kis fürt szőlő. 
c»ma; káposztatorzsa. 
efzVza; csikó. 
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cjma »e/ Mg/; csikót hívó szó. 
c^W^wL- köves út. 
ĉ /ra /zo/; vékonyszálú, hitvány, csú

nya haj. Gygrg / & , Aar^/b/ZM^aTM 6e 
űwzf a cjfra Aa/o(/of/ 

ĉ zre CMT-g/; csirkehívogató szó. 
cjoc^a/; csecsemő számára az ételt 

összerágja. Cwc^af yze&z' az a/zw^a. 
c^or6acjz%; csorbafogú (gyerek). C^or-

6aM/A;, mm^g/z fzar6ű Wecjy?. (így 
csúfolják.) 

caw/a; lelógó, lecsüngő, csapott: cjw/a 
yzV/w; 1. lelógó, nagy fűlő disznó, 2. 
nagy fülű ember; caw/a /ca/op; le
konyuló karimájú kalap. 

CJWJZ/7Ű/Z.- babfőzelék. 
crwf&a; kukorica gyökérrésze, miután 

a szárát levágták. Egy ideig a föld
ben maradt. #&M#zfe& c^wfWf ver-
/zyz. 

c^wr; gyermekjátékban a menedék, 
ahol vagy ahogyan a kergető (a ci
ca) n e m foghatja meg társát. 7ff a 
cwr/ Cfwr6g vagyoA:, /ze/w & / 

aar^áW/z; talkedli. 
db/Md; 1. ki nem pattogott kukorica

szem. JVem ^a^ogof A;/ reWé'fgM a 
/rz^onca, o^zf domo/g mararr. 2. ke
nyér kiforrott része. Erz a &#ryár 
(/o/Mq/ű/ jzera/e/M. 

dög/W va»; sok van vmiből. Afoz^ 
dögz'W vJf 6jracA:. 

űfw/ya; dupla. 
awzgb; nagy légy. í/zj W agyon m z ^ 

a a"z//zgdf / 
dwrdÁ:; egy kártyajáték. 
owrd&ozzzz; durákot játszani. 
owrca; a kenyér kiforrott része. v4d 

/ze&é'/M a owrcd/df/ 
dwjá'c (R.): selyemanyag. Kor egy dz/jéc 

rw/zdm. 
Á/e (R.): az anyós neve. /íz wryó&Mm-

A:or AAfw^ wfy, /zogy ede. 
Á/effzw/^TM ( R ) : az anyós, sokszor 

anya, nagyanya. 
6##ry&y: egyenes. 
ágé'/zygff; egyenesen. %á'7Z};e^ yyzgzzf 

az d/Zoma^ra. 
égy/Ma^ g/W f&szne&J; versengve esz

nek. 
áAé'/z va/z; éhes. 
g%é'f." vagyonéhes. 
e/cjéV/e'/zg; 1. jól elvan, elvegyül a töb

bi között pl. nagyobb gyerekek közt, 
2. állat a nyájától elkóborol. 

g/er." gabona. v4 zjaAroj g/efáYyg/Aor/wA: 
a j7adra. 

e&kírr.' elkísér. /̂Myfrfé'ffe aya?z(. 
eM/za^w (wjzó'J; első ízben lesz borja. 

6zep g/ó%aw w^zőf a^wzA: e/ a vd-

e/jóbjzM/yw, -a»; nagyon jó; nagyon 
jól, ügyesen. EW&yzfd/zíofz Aorgo/. 

g/rq/&; a tyúk n e m a megszokott, ha
nem rejtettebb helyre tojik. 

e/zz/; a baromfi éjszakára megszokott 
helyére, legtöbbször ólba tér. 

e W j / & ; fog valamely savanyú ételtől 
(gyümölcstől) érzékennyé válik. 

e/vd&MZ (tranzitívan): vmi érzékennyé 
teszi a fogat. % y g/vdffa a/bga/yzor 
ez a meggy, q/a/z rojjz. 

eM«é7M6e»cfá'7M; édesség, n e m tartal
mas étel. M m d é c j caak az eMCjé'm-
6gMCJé"7MéY ewze. 

gwf/f'j jze/e; a ruhaanyag gyárilag be
szegett széle. v4z gMf//j Jze/zY /ze/M 
&é'//é'd oê zegyzz. 

erzfz'6a6; tarka bab. 
gje/zc; ecet. f/mé'Má'A: a 6dd6a eje/zce. 
&%?ze /cóVő; egy szélből való kötény, 

(ti. amilyen széles volt az anyag). 
Keffz#z& a /ziz/&or eggy é'^ze AróY&e 
va/dr. 
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é&zzjer; pohárszék a szobában, 
e&e^; jó étvágyú (ember, állat). F á m 

7MOjf a ^zo/ywzÁzWÁTzaA: égy q//OM 

^őcf(pa; mézga. 
./ü/ay mű^ma; falbarakott tűzhely. 
_/ö/A:ű̂ z/f; faliszekrény. 
^zarf; fösvény, fukar. D e /aszan 

véTze/M̂ ér/ 
^e/e/; párna. #af _/e/e/r meg egy MO(f 

(&#Wf a^a/M aydMyo/MTMűr/. 
yg/refő; főkötő. Mf&or meA: Arü/á vo-

yeÁromarra-rerem^^e (R.): enyhe, tré
fás szitkozódás. v4z öregapám TMOMfo 
m W e , Aoz^yeAro/MaMorfere/MféMe. 

yéM." gyermekágyas asszony. Tyw&-
Az/̂ /evê r JzoÁrm vzwzz' a /é&ő/ze&. 

/é/6óg<9z; fagereblyével a lekaszált ta
karmányt, kalászost összegyűjti. Af-
mé'/z^MA: a fofAroTM^o, o^zf a Wfyám-
mű/ aW/e/o^/e/ M Aőg&zfwÁ: a fa&ar-
ma»^. 

/e/zq/af; félhajas, három oldalú, tető
zött épület. 

/év-ág." egér, patkány stb. y4«»X a/^rég 
MaZ/w/r, Aogy »em (ẑ a/zaA: #zz cjzw&zz' 
fw//e. 

/érf^/oW-yerfa^oW (R.): 24 hold föld. 
y e r f # ^ - ^ r f ^ ( f ^ (R.): 24 hold 

földes, földterülettel rendelkező, 
olyan birtokú. ̂ 4 fzége(/oVzf »em véf-

/&?fő /róYo; kartonszerű anyagból ké
szült kötény (rendszerint kékszínű) 
volt. 

/z/o; a kukorica oldalhajtása. 
y%yWrwj; ügyvéd. #zjg/dj#jWrzwf/ Z)o-

6o Dez^J, o zöreg vor /^g» wafy /w-
Wrwj. 

# # : hederít. J W j e / z ^ . 
yb(/orAa/; sertés ritka hája. 

_/o(/ozo jwjzfér; kontár cipész, csupán 
a cipő javításával foglalkozott, 

/nmz/z (R.):frufru. 
^z/rzz; ua. 
^zn/c; két kerekű targonca. 
/zzn^o/.' furikon szállít. jET/wrzWfa a 

yÜf/wr^ze/Mz. 
ywrW.- palántázó kis görbe fa, egyik 

vége kihegyezett. 
/wrWzfA; furkóval palántál. jE#iw-

Á:^zra/M 7?%Í7My»a réggé/ a y#a%préf. 
yw^wr: fütyül. 
goMű/o/, &z-; 1. a ló ürül, 2. a jószág 

alól a trágyát kiszedve összegyűjti 
az istállóban, 3. kihordja a trágyát 
az istállóból. 

gw%z/d.szz%, /ez-; 1. gazza/o/ 2. és 3. 
ga/zca; krumplis tésztaféle. 
ge6&?z&&#& ̂ ge6ejz&egyfÁr; kapaszko

dik. Az /ze/M ge^z/ré^é/c o/ZMyzV̂  
./%. 

gega; gége. /^ g^g4/^ van; 1- megy le 
neki az étel, ital, 2. jól tud kiabálni, 
3. hangosan síró, ordító csecsemő 
tulajdonsága. De_/o gegd/a wz/z/ 

gerAéj; köhögős. 
geze/Mf'ce; mindenféle, összeszedett 

zöldség. GezefMz'ce 7eve^r/ozo^, mz'zz-
(/é/zf raA:o^ W e . 

gznM(f; görény, 
gínzd"; gerezd. ̂ e/e^éYfe/M a _/oze/eg6e 

égy gz'rz'fẑ ybAi/zűgyTMdf z\y. 
gd/aziyű/c; levestészta. O/wz »zW7z/é'/e 

féyz^a, A;z.wrẑ , yé/rőr̂ e/zAr, /evezne 
Aa^zM6%/a/c. 

goróg z'6q/a; görög viola, estike. 
gwWzc; fonálon bog, csomó. Gw-

6oMcm ő̂frwAr. (7ẑ a/zcof A:örr&M/[ o 
maaWzagm. 

gzz6aMco/; 1. összekuszál, 2. csomót, 
bogot köt fonálra. 

gzazcH." gúnár becézett formája. 
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gza-fm; 1. öv (női ruha derekára), 2. 
puttony vállra akasztó köteléke. 

&yer#&; fiú. ̂ 4 yg, az Mg/M gyergAr, azyg. 
gyzwzye.' dinnye, 
gymfzygre fMe^ Az; dinnyeérés idején 

megy ki. C%7& zẑ drozz mezzr Az a 
gyzzzzzyeef&z, cswA a gyzzzzzye're rnezzf 
Az. 

gywf; gyűjt szénát, takarmányt. 
AűrgyzwzA:apa; kis kerti kapa, 1. kis-

kapa. 
/zagymáffásAa /eve.?; hagymát tésztába 

töltenek, s azt kifőzik levesben. 
/%%/%; gyomnövény. 5"ző//ög/)e azo& 

e/̂ erzMezzzz_yz,ye7 fzoAfwA fe/zzzz a Aard 
vég/re e W A^á/^Aor, o^z m e jzw-
refAor zj of vW^zfA: a A#rd reẑ e/z/z. 
^ze/Mfe/ezz^. 

/zű/zza/zĉ Aa; hajnalka. Fe//zz^ű^űm a 
Aáze/e/zr /zo/zza/zê Â va/. 

Ao/jz; az igába fogott ökröt irányító 
szó. 

W d & z g d ; kuvik. Aíergezj w a e/ a /zo-
M6agor/ — zMozz^ öregazẑ azzz. 

/w/wjAa; galuska, 
zzarr̂ ar/azz W ? ; tarka bab. 
M z ; 1. ház, 2. szoba. G^erÜT) 6e a 
Wz/W 

Adze/eye .folyosó. ̂ zw/rzzzzA a /zdze/e/z6e. 
Ae6reg<%; dadogva beszélő. O/azz /ze/z-

reg&y ez a ̂ azzX gyerek. 
/zeprec.%?re; hebehurgya. 
AeAam (R.): házastársak egymás közt 

megszólítása. 
/zepfzAa ̂  AepZ)/zAa; tüdőbaj. 
Ae/7/fA:aj ̂  Aep/^zAdj; tüdőbajos. 
/zerge/; kakas párosul. 
/zer/Mom&a; harmonika. 
AerzMozzzAdzzAr; harmonikán játszik. 
Aerőee; csöröge. 
W b j ; disznóól, padlós. faaYdj a%z-

zzoo/, M6ozz d//. 

A M a ^ ; istállónak alul üreges deszka
padlózata, és maga a vizeletet tartó 
gödör is. v#/xz gywf a /JMgy. «/o/, ae 
6w(/öf vazz, ere a /W/daf /)wco/WA va-

A/r/jz; lakodalmi szokás. EccaAa zzzezz-
zzeA a zzzezzyojfzozz); wM/z, vzjzzA a vő-
/egezẑ ey AdfzAo az a/dzzí/eAoAa^ a 
me/zyajjzoMj; ve»űfege/z. Ĵ /e/Aor me/z-
zzeA a /zzrzz6e. #oza /z/r/jz/ — e/Az/q/-
ya Twzgdf a zzdyzzzagy, Aű zzzeAemeA/e 
V6ZZZ. 

A/ve/; e/-; hűl, el-. G_yerfé'A W , zzzer̂  
e/A/ve/ az efe// 

/zzvé'j; 1. hűvös. Z>e /zomar A/vé^ /e»! 
2. árnyék. %/efeA /e a A/vé^re/ 

/zdWevwzc; holmi, cókmók. #ze&/ 
ö^ze a /zJ6e/evarze(x/, o^zf zzza me-
Aeee ü a Ad^z/zí/ 

Aom6ar; gabonás rekesz. 
/zoma~/zomo/; sápadt. O/an zzar_y /zo-

zzzóy^zy/ 
Aozzzze; hogyne. 
/zoro/; szőlőt kapál, horolóval dolgo

zik. Azzzzé/zfe& Aoro/zzyz a ̂ ző//ő6e. 
Aoro/o; szőlőkapa. 
/zw/zzíAo/, rá-; lehel, rá-. J&fzzzj/zwWf az 

a6/űAra. 
Azvzz^Au; hol. ̂ /u voZd? 
Au Aogy; mikor hogy. SzoAm faAarzW-

ga/zz)/z, Au Aogy. 
AwzX fe/ Awzzyz re/; kutyaűző, -ker

gető szó. 
Az#%z/%fzzA; gyermekjáték. Egy marék 

sárba lyukat fúrnak, földhöz vágják, 
s az nagyot szól (huppan). 

/zwjo/o~/z%Jo/o rwAa; állandóan hasz
nált, kopottabb, hitványabb ruha. 
Kez.%/ /e o yo rwAa(/or, oazf véY /e/ a 
Aw^o/Jf/ 
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