
/ásgnW; lesoványodik. D e /a van jgr-

/gM/zy/a; litánia. 
/éVefe/e/; szőlőt kacsol. 
ÍMzfer (R.): lüszter, vékony, nyári ru

haanyag, általában kék, szürke, fe
kete színben. Ilyen anyagból készült 
kabátot, kötényt viseltek. Z,;'jzfé'r 
A#Wf. JLz'jẑ r &öfő. 

/ o ^ ' beszédes, fecsegő, koravén gyer
mek. D e /tzs ve/z /ofyJ ez a ja. 

W w / ő ; fészek lúdnak, hogy ott tojá
sokon üljön. 

/wferfza; lucerna. 
/ü/w /z7/w; a kotlóst nyugtatják vele, mi

közben a tojásról leveszik, mert 
megetetik stb. 

M Á T É JÓZSEF 

Kórógyi szójegyzék* 

ecőfa? mdqy/e'v (̂ -ô  májjal és apró 
húsdarabkákkal főzött savanyú le
ves: /4zzYfa Mg/M gff 7Máq//^vo^, mzY-
fá zzá'm yo%f Má/z/t. Nr. Többnyire 
disznótorkor szokták főzni. Apró 
húsdarabkákat, májat, tüdőt, gé
gét, zsíros darabokat tesznek bele. 
Babérlevéllel, ecettel ízesítik. Be
rántják. Engednek bele m é g rizst, 
tojást. Tálalnak mellé tormát is. 
Evéskor azt is beleteszik a levesbe. 

&&iozg~##g ez ideig: M é g é'döozg 
Mg/M frf á /MráoW'm. 

gWöfáMj;&á^^dűL9á7zj/f (-r, -^áj szü
lőanya: ^Y##ifzyf&#q/^& ü zgö/2 
jz^ÖM ő(/vöz/zA;. 

e W ö ^ z ' M (-áof, áq/áj vérszerinti apa: 
,Szc»geVzy ^(fösópz'Mq/é% e/ vá/záA: 

* Vö. MNyj. XI, 95—102. 
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Árê g/"ö<fe/, m/'/ro fzzeM^owc má/%c 
mé'g(Zog/ó'f. 

eWoz.9 6eszé(/ f-or, -g^ej kicsinyítő-
képzőkben bővelkedő beszéd: f̂ '-
űflözj Aejzégye van szw/zMgA;, ász Mzo/z-
(/z: jowgorcsá, z%07zcsá, /üzf^e. 

eiűfözj 6or (-f, -o/tj must: /4/'cja e %:/-
esz eí(/özj 6orf / 

ez(föjA:g (-elif, -é^jej szerető: M á s #7#%y 
e/ á f§ eÍ6/öjA:ezW/zö, oszfá mász^ ápo/-
gdz.%/ m é g űrőf, /Mz/to <i Mgz(/áof 
far^ máosz'WA 

ezdoj^e/ (-öf, -ö&, -zj frissen fejt tej 
egrös (-f, -sej 1. egres: M z W á z egrös, 

q/á sáváziyá/ 2. szőlőfajta 
eg^áAiámuj egy akaraton levő: jpb/z-

fos, Awgy egyáMroyjmA: /egyezieA:. 
égy6emégy ("-öA:, -m^gy, -mezíj, össze

gyűlik, összesereglik: M f Wsz/z/áA: 
égy^emé'MfzzMA:, éY_y Arz/omefer /roM-
ẑof Afáo/^ofwMÁr. 

e&y#zz% (-#&, -ö/j egyenletessé, si
mává teszi: ̂ gye?zz7fz' á jzo&Mjyáo/áof, 
ffjz/á ráoMC vouz*. 

e ^ /%z/fo#rá egy hajtásra: A y /zá/z'ou-
rá /M^g/jz/ á 6or^. 

e'Ae'ra éhgyomorra: JFVzeW wz/ á 
VMzArg'^ »é'/M 6zr /Má/ é/zz. 

eAre /%&%?# Ao" ̂ gow/áAozo" Ao" ̂ -z*, /zo-
vűAr, /zova^ márciusi hó: Tavász/e/e, 
mz'A:o m á e/o/v(W á Ao", oszẑ á cság 
z/ jz(Wz/zgo#zz%, a/ró egyom; ez m á 
c?á& eAre zMoso(i Ao", go%/aAozo". 

e W o u z z ^ (̂ o/̂  mindent elad: Marná 
/o^ /7Z/&C voẑ r, e&WbfJLyẑ vTZÁ:. 

e/áoM (-o/yl 1. jókívánságokkal el
áraszt : jE%WdbfdfM fá/z' sdgorf fáo/ 
zzá/7̂ 0. 2. megáld: E/áo/gyá áz efe/f 
á &éré'jzz'ápá MAo6Za/om6á. 

e/6MojMo/ f/-o/yl elbujkál. E / M a W -
Mo/VzáA:, ojzfá A;z zwgyá Awcjo, mere 
váTzáA:. 



e/cygV6e elsőbe, először: /í reMf/űü gaz
da á A:ocj/f e/-gMűfo/f e/c?ef6e, o^zfá 
az ejfáo/o(j6á # # % ergM^OM/ a /ová-
A:of. 

e/W)gMyfyo/ (-o/j elpiszkol: f & o -
6e«j;^o/f á cz/)pű̂ //f, ̂ wcoAáfom. 

g/MW/zfáo/ (-fj elárverez: MWöfz/e'f 
wfd/áorá g/MWMfáo/zA:, á/z};/ á(&%z.yáo-
gá váM. 

emgM};/ ihol, itt, látod: Enzefzyz gr aza-
/ád a ?zjw// 

e/zgejzf (-e/J olvaszt (zsírt): E^gg^jzö/: 
a zj/rf, öreg föpőrföüf Ar/jẑ gyoA:, áp-
rá/áof Aw/"A:áo6a f̂ gyöA;. 

e/zj/g^A: f-ej enyhely, árnyékos hely: 
^űKg f&f az e»};gűfeíg6e. 

g^öm^g 1. földieper, 2. Maulbeer 
eprecs&ao/ (-o/J 1. elront: 4̂ várou 

é/7recjMo/fá á fzoA;7Z);áoyM. 2. mag
zatot elhajt: ^4 ẑ /AzW g^w^ergzW 
Aá/f/A: #; ̂ rec^áo/zA: e a g};ergÁ:öf. 

efrzeZo/M (-mór, -möÁrJ előérzet: O/OM 
^rze/fMőr áabf az /yfe/z, Ao/a/z ro^z 
gírze/möm vouf, Awgj; mgÁrAá/. 

&sYz#zeyz este: ̂Afű/zg/z vouf »áo/fA; üü-

ê zA:e (-̂ if, -^f/ej eszecske: # g ford az 
ejz&ef&f/ 

g z ^ / ő w ^ (-o^ izzik, n e m ég lánggal: 
^ z a gere/zí/la m^g of ̂ fe/őü̂ /zA:, /zem 
á/wf g. 

^ve/ evés közben, tele szájjal: Ejvg/ 
6efz^/ö/, Mgm árföm. 

gzwfá ezentúl, a jövőben: jEzwfá »g/M 
m^gyo/ odü/ 

_/ao6/fo^ f-fj favágóhely: ̂ Toz 6e_/ao-
6/fourM /brgáocjof/ Nr. Itt raktá
rozzák a fát, itt található a favágó-
tuskó is. A palántaneveléshez az it
teni vakondtúrásból kell venni föl
det. Ez a föld azért megfelelő, mert 
a fűrészpor, tyúkpiszok belemosó

dik a földbe és termékenyebbé teszi. 
yaA:ppogáfou harkály: Á7fzg^e a ̂ ao-

6w/ á Aw&ácof á^aA#pogáfJ#. 
âA;// (/aArz/yo/zJ színét veszti: Afwzf 
^'jzod A:/ a Azáprá, Awf_y yaÂ fj/o/z ? 

/%/ (-o/J egy keveset eszik: fa/f de 
Aigfőüf, de /zá'm jo&áf. 

/a/w/áomoj (-jáj a lakodalom harma
dik napján a falubeliek csoportos fel
keresése : Esf öreí& MA#da//Máo6a 
»á'/M wwf â/z(/áo/-áô . Nr. A lako
dalmasok, főleg a férfiak a lakoda
lom harmadik napján csoportosan, 
zeneszó mellett táncolva megláto
gatják a lakodalomban résztvevő
ket. A vendégeket az udvarra kitett 
asztalon vágott, sózott retek, bor, 
aludttej várja. A mulatság kedvéért 
diót öntenek szét szakajtóból az ud
varon, a n e m éppen józan vendégek 
felkapkodják, közben tréfás dula
kodást rendeznek, aludttejjel ösz-
szekenik egymás arcát. Paprikafu-
zért akasztanak észrevétlenül egy
más nyakába, kitömött nyúlbőrt 
akasztanak dróttal hátul a kabát-
jukra. A zenészek is velük vannak, 
pedig már azok is alig állnak a lá
bukon. A falujárók mindent ellop
nak, ami a kezük ügyébe akad. 
A tyúkokat lelövöldözik. Néha igen 
eldurvul a tréfa. 

yamzow (\/aJ fán található moha: Ze-
jzgffgTM a_/ÖAMow;of. 

yar/záofM (\/aJ a női viseletben a farra 
kötött pántlika: JWez/óh vá» y & -
M o m , /%iofzf//A%W a /ar/Ará A;ofzAr, 
A%(gy á /7rágácfá Mföü/e Mg Aioco/z. 

/arM/ farol 
yaroj Aáoz (-af, -áj olyan nádtetős ré

gi ház, melynek teteje elől, hátul 
csapott és náddal fedett 
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^ar%mgo/fáf f-o/J farsang idején a fiúk 
szánkáztatják a lányokat: jRfrmM-

/arfaf ̂ -o/yl faggat: JVe/ar/á^oTz, e/MOM-
&>/M m a g á m é / M. 

j%rfo/ farával oldalt jobbra vagy balra 
megy (jószág): j4r#J%rfo/á /d far-
^q// (mondják a lónak, tehénnek, 
hogy mellé lehessen állni) 

_/arfw/&?zf& oldalvást megy (a ló) 
/ajzóo/z/zg ^-^áj faszilánk: ̂ %Jzáo/z7zg 

mgMf á A;ezz6e. 
/ W z száj (gyny.) 
yeza^r^zc^M rugós bicska 
/e/ffr e/MMrpr^ácjá fehér vászonból 

készült melles vagy félkötény férfiak
nak. Nr. Aratáskor, lakodalom
ban, disznótorkor kőtik maguk elé 
a férfiak. 

/f/áirjzf& f-o/y) fehér lesz: O/á jz^fp 

/g/eír ̂ zer (-zj fehér vászonból készült 
csárdás gatya és ing 

/f/etr jzercü paraszt 
ye/&ó/7m);á koponyacsont: T"(Wofá& á 

^zá/zcj6á ^yg/^ópzVzyáof. 
/eg^ó-y -̂óYy) gyakran, hosszabb ideig 

fekszik: Afz'&o Mzó/w^M& ámfj^6w/, 
w w ^ ef ygg(/ö^M»Ár. 

/g«Z)Mzroj^ 1. biztosítást köt: fe/z-
6Mzfojffom a /ova^, we /egyg/z M ó 
rom. 2. gondoskodik valamiről: 
f#Z VÁM 6fJZfOJM/ Á JZ^MO, /fAZ W/% 

yfM6o6orcjez/roz felhólyagosodik: fe%-
6o6orc^^ozo^ a 6z7/"o/?z, áAzm mő/:-
cjzpfe a cm//áoMg. 

/gMCjá/ar ^-o/^ felteker 
ygwcjwpáo/ ̂ -o^) felszaggat: Cjwpóo/á-

foÁr/gyz 6á6oA 
ye/zÁrá^cáo&0(/& kiöltözik: feWrápm-

o&o(/of Jw/z, me« e/. 

ye/7/?w/)%M hólyagos lesz: ff/zpz</)%/ẑ  a 
/a/ mejze/ef^ wfá. 

/eMáo/ou/'áM fennállva: ̂ ZMe&%/'ó7c /e-
MáoM%/áM á ff'ze(//A; ̂ zc^áre/ÓV. 

yy^f/re fecske: Fzcj&^i/M, /y&M&eifM, 
vzW g/ /eWec^gm/ 

/zrAá/zgof gámooycá héjában főtt vagy 
sült krumpli 

/Yfywgáf (-o/y) rázza a csípőjét (járás 
közben): fYfywgóff á /amof. 

ybgífoz ("-ó/J fogdos: # 2 /bg^oz^ á 

/b^voMj/ou harapófogóval fogat húzó 
paraszt ember: v4 /q^vwzyou/zo me/z-
fg/M, mer zgŐM-zgö/z /aq/^ a /bgám. 

yoAef/e/z -/ove^/gM forralatlan: O/a yo(z/ 
gföf az a yoAef/eM fe/, q/á rza&yof 
zYám 6g/w/e. 

yre/zfáo/ ̂ -o/j koldul: Meme^/áof7%z& 
-̂e/zfaoZ/zz' á /rdűKáyoÁr. 

/re/zfo.? elnyomorodott,deformálódott: 
frenfo^ /rezw. 

/Wojou igen gyorsan forgó orsó: Fan 
^gy zgo/z yoy /wrojoyMA:. 

/w^őj geicjá Carduus nutans L. 
g á c # W -̂o//) lábát menés közben be

felé rakja 
^á^ou/a gólya: #o.szz' /áo6w gágouja 

w%Waor w/ az á/c/záoM. 
gá/a%yz}% 1. liszttel összekevert zsírban 

sült tojás: /fotma/? gá/aafryáof föj'-
^ÜM&. 2. sikerületlen étel: Gá/dayz_yá 
W 6e/w/e, m m e M#m Aeverfecf? 

gámoow 1. szöcske: Fouf a rá&e m m -
â /z/̂ /e ̂ /-wcjo/c weg gá/Moo^z. 2. az 
arató kaszára illesztett hárító felsze
relés, hogy a hosszú szárú kalászo
sokat oldalra hárítsa: Aorof a M -
azá gám^oujá. 3. igen magas: O/a 
gá/M&o^ /e^, /MzW az ó#/á. 

^áTzcoj ugrabugráló, rendetlenkedő: 
GdMcos á 77/cm MZ&o%/d. 
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gáráo^/a a tűz meggyújtásához szük
séges száraz fa. Nr. A szenes ház
ban (konyhában) a szabad tűzhely 
mellett tartották, hogy mindig kéz
nél legyen. 

geicm szerbtövis 
gegóü 1. torok: Xfgjge^e á gegóü/;'f á 
^áo/mM. 2. csigatészta: Gegőü wem 
űfWr /evezne. 3. paprikás zsírral 
töltött barátfűle-féle tészta. 

gejfe/~ggjzfő/ kemény héjú (dió) 
gordfáofry ̂ gorváoM); holló 
göcf ("-ör, -c?ej köcsög: Tíe/eẑ  göc^öf 

gocföf ráoM_yfr (-̂ aj virágcserép alá 
való tányérka 

gck/ŐM (-Mye, -zAiy) dög: M m e »em fe-
mf é ê zf á g & & W ? 

gö^őmq/ou sírásó. Nr. A legközeleb
bi rokonok a sírásók, 

gomö/e egy csipetnyi valami, ami 
gömbre nyomható össze. 7e%gy egy 
gömö/e jour aj efe/6e/ 

gömö/emcsr csomó: Joü Mágy gömö-
ye/MCff, q/á m f W áz ö/c/öw. 

gő/MMcm? csomós (a rántás) 
gjyfgq/e pogácsa: Zffroz^ gÖMgö/eír é'f-

fe& óz őrego/:. 
gor/ff ("-ő/j bíztat: Mwf gör/fféW, á^zrá 

cjáA: Myárvog, e/ á M r mé'Mf. 
görfyeH görty-féle hangot ad a koca 

szoptatás közben: JVem ^ görfye/z 
ez á gö6e á má/áccWÁ:. 

gráoMfm bükköny: MeAr/eM W gywfgMf 
á gráoMfcáof ü. 

g ü M penész: J5/ (fe Hverfe á y«/á^ á 
gw6á/ 

gwMofo^A; (-OMfiaJ penészedik 
gwgo^ 1. lyuk: M á j gzá/áf 6e/e óz egeir 

á gwgo»6á. 2. a tornác utcafelőli, be-
mélyesztett bejárata: ̂ 'gwgouM Aw-

zdfáA: á azere/mácök. ̂ gwgro^ á jBár-
»á gwgo%/zgM. 

gw/w6á L tölgyfa gubacsa, 2. színes 
üveggolyó. Nr. N e m szabad be
vinni a házba a gubacsot, mert a 
tyúk nem tojik, nem lesznek kiscsir
kék. 

gügw 1. a kenyér kiforrott része, 2. 
zsírcsomó, daganat: Gwgw rnyőf d 

gyóo^z/eÁrefe nagyon fekete: Gyáo^z-
/e&efe fzoAiMya vouf rá/fa /e/fr 6/w-
zo/. 

gyfgyou silány, fejlődésben elmaradt 
(ember, állat, főleg malac): #<%of 
egyöfM q/a gyfgyo(i, /evóog/oA: e^z^ á 
má/ácof. 

g y m g ^ ^ g X M g ^ 1- erőtlen: O/ágym-
gg, e % 6fr áo/m á Záo6áoM. 2. puha: 
Gywzge /é'gye» á ^jz^d, »g AieméfM. 
3. sápadt: 7gö» gymge ẑÍMÖff vá», 
Mé' &e/ meg/eM. 4. nem erős: Gymge 
ecöfóf c^máq/áo/. 5. nem zsíros: 
,/ou gymge /eveff /oüzöf, gá/ám/e-
veaf. 6. csendes, nem veszckedős 
(ember): Gymge em6ör, Aá^gáfág. 
7. enyhe: GyÖMyőrw gywzge w^w, 70-
W » wyŐMg^ á má/ácoA;. 8. rossz, ke
vés: Gywzge vouf a r'er/MM. 9. nem 
gólképes: Gymge cfápóf áz áMff/á/c 
yw^/cfápá^ya. Sz. Gymge M060M 
áo/ (=beteges), ̂ jfg gymge ĉ z6e 
m á (= olyan lány, aki felett már el
járt az idő). O/á gymge, / w W á Aár-
már (= nagyon gyenge). 

gyogyou a Harasztiban lakók csúfheve 
gyfrő* gyűrű: ̂ ^ vá/á/cf é'fy A;fje6ef á 

AáofáoM vejz, moWf.' „Gyíro^f ve-
gyeMeA;, gyfrű^^ vegy#ze&/" Á^oz6e 
váWrf áyeMeAr^, áz /Meg w g n W á Ado-
fÓOM. 
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gy&zöü gyűszű: Í#jy gjy&zöÜMjyz vzaz-
A:é]if á/ c^á á WMoMáA:. 

AáoAformá sorok közötti barázda 
Aa/wz/M hagyma 
Aá/áfWzz/c f-o/y) versenyez: #a/áfW-

zw»&-g, &Y ér e/e6 M z á ? 
Aá/Mó/oM hamarjában: Ja/, Mma/o/z 

c^á ̂ egí/WMA:, megreped á ̂ zfv^ 6g/é. 
Mrcjá/if f-á^j kis harcsa 
M r M o c ^ a fa kivágásakor egy fejsze

csapás a fatörzsön a vízszintesnél 
kissé magasabban 

MoformóozfA: f-o/j ormosán kapál: 
îo/za/? /zÁofor/Máozo/r á ̂ ző/őf. 

Aempo/gef f-o/j csigába csavar (ha
jat): #e/#o6d Aempő/ggff á M/áof, 

AgfzcőmAerzcom (̂-oÁ:j mindenfele ha
szontalan apró dísztárgy: 71g/z m » 
á azoWq/á /;gMcöm6eMcó'mmg; 

A/67f-Aw6/f szeles, kapkodó: O/á A/6/f-

gyow. 
Azafgáagy f-a,) az az ágy, melyre ki

terítik a halottat. Nr. A z ilyen ágyat 
fehér lepedővel terítik le. A z ágy ol
dalára otthon szőtt fehér-fekete csí
kos „ponva" kerül. 

A/aegájzfá/ f-#J rögtönzött ravatal 
WeÁ^/bgwoj f-wz^ hidegrázás: E/ove-

jzf /Megmf á Azae/r/agáof, ráozí á A/-
% . 

Aívw/ hűl: vaor/ eA; Ár/cjA, AívzT/ áz áfa/. 
/zwcsv kiscsikó: ATwc^f, Awcj^áom, »é'/ 

Aüve/A:o hüvelyes termény hüvelye: 
4̂ W 6 Awvg/ÁrJ/g fgÖM j-záoráz, /rí /á-

zWőf/e/2Á:g koraszülött: 7a%/#z&e vouf 
^zá'gm, ázfr M/f /Mfg. 

%%efó* madárijesztő: ̂ féfó'A; az f/ö-

gyoMÁr í/őgefŐMgA: óogdjrá, mer / j -
MjKejöaVAr, M jwf á %dp, pjzf /]##& 
f%/e. 

fA;n^A:o tréfás káromkodás: M t / w 
éver/eAr, ájzfáz'W^wAn/ 

f^o^ ikszes, keresztöltéses: Awc&o w -
r W á ferwfaf ? 7A:f öjf e«. 

f'mper (-ó'AJ málna ' 
máofe/ f-o/J ellenkezik: Mműf /wrf 

WoféV, »em Mrom /Má Aá/gáfMf. 
mgyorA:óWfA: f-ó'/)) kötődik vkivel: ̂ z 
á jowgor mwzdfg mgyör/:&ffÁ: ye/em, 
/zem Aagy 6éAre"f%. 

m o » M hinta 
/ro/wM szürkés tarka: TrpmM fíA/a ^ 

vouf. 
w/ra létra (régi szó) 
fapffdo/ kórház 
Mfe/Mpöcj^g krumplis tésztából készült 

nudli, 
jóorá/zm/má paradicsom 
y&/ö^ f-o/J jövöget: 7(eggé v ^ < W & o 

jwao'^MeA á máos/A Aáoz6w/ á Ao^zoA, 
/xto/mAiáoz/zaA:, fré)%oWA\ 

yűWjövöget: C^aA:ywve/f Wc^f'Aá, e % 
óírf/ŐMz. 

PENAVIN OLGA 
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