
Szamosszeg: szójegyzék 

A község CsŰRY BÁLINT egykori gyűjtőterületéhez tartozik. Nagyszámú ada
tomból így csak azokat közlöm, melyek nem találhatók meg a Szamosháti Szó
tárban, vagy ott anyagomtól eltér ő jelentésben illetve hangalakban szerepelnek. 
Jelen szójegyzéket ezért mintegy kiegészítő adaléknak tekintjük a Szamosháti 
Szótárhoz. 

A táj szó fogalmának tágabb értelmezésével közölni kívánom azonban azo
kat a szavakat is, melyek CsŰRY-től eltérően, csak egyetlen hangban különböz
nek a megfelelő köznyelvi alakoktól, mert úgy hiszem, a nyelvjárások aprósá
gainak adatolása idővel nagyobb, átfogóbb jellegű nyelvészeti problémák meg
oldásához nyújthat bizonyítékokat. 

A Szamosháti Szótárból nem tűnik ki, hogy a község nyelve nem egységes. 
A z Ójzwaz&a néven ismert falurész nyelvében olyan, a szókincs terén is kimu
tatható sajátságok észlelhetők, melyeknek kimutatása nyelvészeti szempontból 
föltétlenül kívánatos. Ezek jelzését a címszótól ~ jellel elválasztott változat 
után kerek zárójelbe tett Ósz. rövidítéssel tüntetem föl. 

Hangjelölésemben alkalmazkodom a M N y j . II. kötetében DEME LÁSZLÓ 
által megfogalmazott, és hivatalosan kötelezővé tett jelölési módhoz. Közlésem 
formájában a M N y j . ilyen irányú hagyományait tekintem követendőnek, vi
szont a szójegyzékben alkalmazott rövidítéseknél a Szamosháti Szótárban kö
zölt és alkalmazott rövidítések az irányadók. 

aZ%z/gaf üt, ver: O/Y&f a A#/ög, Mazfo-

aWa&jzem az ablakban vagy üveges 
ajtóban lévő üvegtábla egy darabja: 
,4 y^ggjőü vafy AdroAM aMaA^zemef 
vera* 6e. 

a W W szemestakarmánnyal eteti a 
jószágot: /46ra&W & # # jfaazf a 6z-
Adf, Wjy Aaf Mz»a jo6Wz efy &/&?#. 
2. üt, ver: f7j% c?ag W f á a^raA^ö/a^a 
^fyjzagof, / ) ^ afrw rzem/ge/z Afz/A; 
meg. 

a&a&o.s' 1. vászon tarisznya, amibe 
szemestakarmányt téve az állat fe
jére akasztják: /4z e» ZovamMaA^ 
örő&A:^ ya y%/^» Gz a6raAvzj, â e 6fr 
w AwzMzyou/. 2. kis deszkaláda ami
ből az istállóban lévő állat eszi az 

abrakot: 7!e, jaz üfe»f oz a«j;^6ü/ 
CyaA: az wre.%? a6raA:of' m ^ az a M. 

acéZ 1. ua.: /4cé/ e tornám, Mem o//aw 
vaj, m m ^ amf( Xou^a Ga6i jzoArof 
Ára/apa/ga^f Ja mwAe/6e. 2. acélból 
való eszköz: JZasz A;/ ĉ aA: a^zf az 
ac^/ j7eMecf&j'̂ / 3. régi tűzgyújtó 
készség egyik darabja: Nd. /iz 
^ ^ ^ ^ jac^/, Aava, fap/J(j, a m^-
ffg6g jzajz/bn/zfozj 6a»A:(íu. 4. acél
ból való késfenő alkalmatosság: 
Ó(i6Mfw/, a AeMfejfw &§rf#M e/ az 
acg/f, Ao&y a A:áyeA:ĝ  me/c/gMMj/̂ /M a 
aY?zfJ#/W6?re. 

aĉ arff mérgesen szól, rikácsol: /4z ü-
fgf% jg fwgg^a, Aog)/ mf Zéíe. Jifa ̂ z^/-
/oA: Aozzd, ĉ aA: aĉ arff. 2. bőg, sír, 
ordít (a gyerek): Csj/zaj a v W a j?w-
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yawz Wa#wf, mer me^vafzeA:, Aaye-
g & z »a/? fgj; űc^anf. 3. mérgesen csa
hol (a kutya): #)&/& m ű m meg aszf 
a dogöf/ % } ; űMorfr, mz/zfAa meg 
a&arfKzJewH. 

a^orAro^ 1. mérgesen szitkozódik, 
ripakodik: y 4 ű % acjarto^, Aogy 
ae (wzd//om _/bgMz ya ^%(f^f eccer. 
2. követelőzve sír, bőg (a gyerek): 
Aezj meg m^M aszf a g^ermeAief, Mg 
yac^űr/:oggyoM wzfzyfra/ 3. hossza
san, méregből csahol (a kutya): 
M e g z'j mezem, 6ü%fa%m _/(fr WűArz 
ja &erae, mer Mag^oMM acfarA:adzA: 
a #wWf. 

óe^mgdu/^ kíváncsija, kívánója: Sz. 
Ma/ff evezzem űzac^mgou/ű^. (=meg-
verem a kíváncsiskodásért). 

dc.?org(%z tétlenül, kíváncsiskodva, bá
mészkodva álldogáló: j4wzX jaz 
de^orgo^z Xd^jd/éA: e/aörf, /zag_y eg}'-
mdzja# yér a Aié̂ eA:, /?éA: ê aA; efj; 
feAe/z űfpg/ö̂  meg. 

<%&m%z 1. apró termetű, esetlen moz
gású ember: Sz. Epp q//om m m r e(y 
A;ü adoma. 2. tréfás történet, anek
dota : # a AaZ/o^ad vau», /zagy mz/-
ye» _/du jgaaomd^f moMao( Z,acz aa-
f))dm, Adr roM&fe ydü/z ra/fa ye^y 
^arA 3. ragadványnév. 

dgaa 1. vastag faoszlop, culáp: p//azz 
ra^z e/z/zeA: a/?a&m&M#& az ag^^a/z, 
Aagj; ma/ &z'dw/. 2. az udvaron, álta
lában a konyha előtt leásott, fo
gakkal ellátott edénytartó oszlop. 

agár nem tetszését 'ah' indulatszóval 
nyilvánítja: 7#/a"a0 ág#cc, wr^e ĉ z-
máV/om ma^&éjTpeM. 

ag^zar rokonsági leszármazás: A Z/5Ü-
rzVzeeA: meg a D^/zez^eA: eggy agg-
zadaw va&f#&. 

aggaf 1. akasztgat: MegyeA; raW/z, 

ejaÁr meg a Tce/yeArez' agga/am _/e ja 
/ara. 2. hirtelenében összevarr: «/d# 
^du?z, Aa yaggama va/amz'f eze/zzz az 
zz/yâ am, mer egész ^zéZ/emem" az 
e/e/z. 

agjya/ 1. üt, ver: M z W é g agya/a yaz 
ama, mégz.r /zagya/z rajjz ez a /z/w. 
2. kérget javít a lábbelin: y4gyá»f 
jfly Aé»e maM ê zf c^zzfmdr, mer ̂ ere 
va/z a A:^rge, ae maj ĉ aA: e(); /î yfaf 
fegyerz rd Za/z 6df};ám. 

ag_yaa-^zae ̂  agyaa-^aae (Ósz.) durván, 
kíméletlenül: C?ag azz rd Tduj/rdr^, 
ma/ effTZdzya j8w ag^6a-^z%e, Aagy 
«em /ez 6e»7ze A:afzó)zez'. 

dgyez-azzgye^z rendben van, vége: #af 
aA&ar megeggye^z^w/zA: â zz* agyez-
awgye^z. 

agyzwzfd/f 1. üt, ver: ̂ z/d6a agyzwzfd-
jdÁ: a^zf a A:a/Aaf yzaj; mz/z »aj?, cfaA: 
ra^z a. 2. ruhát átszab: JVem aAiar-
mzji/e7z /cafa»a S"afzyz. Mo^r a ^zaaau 
agywzM/a a rwAd^di, de zígy zly d// 
ra/fa, mz/z^Aa rd/a/z/â éA: vd(7Ma. 

^gyy^g?^ 1- vitatkozik, szenvedélye
sen érvel: Óu, 0eggyz% a//am mz/zf a 
md̂ z'A:. C^aA: ag^vég^ez/zeA:, jdr̂ aẑ y-
^aA: a jzd/a&#d, â e m/zc^ a/z»aA: aa-
/za jemmzjereaméM^e. 2. csoportos 
játékhoz társat választ úgy, hogy az 
egyik játékvezető azt mondja, hogy 
aggy, mire a másik így válaszol: 
végy/ Ekkor az első játékvezető ki
választ egy játékost. Ezután a máso
dik játékvezető mondja az aggy-ot 
és ő választ játékost, és ez így megy, 
míg az összes játékosok helyet nem 
kaptak. 

a/za igen, úgy van: (7fy W/affam fe 
jzj me/zm" jaAar^z e^e^zWy60. — 
/4Aa, jzéji/'é7ze'ze& ma» é/z z'j e(y Arz-
efzY. 

162 



a/ 1. szoknya: T/z/caaa a jef éf/íré/c a//af 
ve^ye^aye/Zér 6/wjzAo. 2. alom: ̂ e/z 
eẑ y kz j a/ ̂ z ^/a" _^ youjzdg 0&f, ̂ er 
a ej'z/pâ z AzaVdjam/eAuzzA:. 3. lapos 
fekvésű terület: Of /ezz/z oz a/a<? ̂ a/c 
a d W w z , /eAef fzeazzz' ya âz'jzzz JuzzaA:. 

q//űf 1. aljas, becstelen: X//aj ez a 
aa"(/̂ â . Aef ybrmfa ^éppe^ vJ»(/ 6e-
efapm'yeze/cef ű^w/d&of. 2. alacsony 
fekvésű: M a j ^ a Jzdr0&Mzg6#yo66 ez 
az 6%/af/oü(f. 

o/fw/7 becéz, babusgat: ^am6a/, Aa 
mem vejzz'A: /e. D e m o n ^ m az az7_y-
/ẑ aTẐ A:, Aogy »em &é mz'/za'ég a/Md/zz, 
mer r̂ JzoA:/A:. 

a/vű/ a keserű belenyugvás indulatsza
va: X/va// TVem ffArgrw^. D e Aa"f em-
aer tervez, z.yfe/z végez. 

aAia^z^ 1. függeszt: /(jzf a fwrö&özőüf 
meg mér /zem űA:afz(o<f a /zekére? 
2. akasztással kivégez: Sz. jdAiaaz-
íam' ra/ou gazember. 3. játékfélesé
get művel, melyben a bicskát csak 
derékszögben nyitják ki, s a levegő
ben megpörgetve a földbe akaszt
ják. Minden típusú akadásnak szám
értéke van: Afa.? /zagy (%/am^w/zaya 
/owa^ ezeAr a j7Z(/̂ A: m m a ^ g a^ű^z^a-
zzaA;. 

aA;aüMzza// kelletlenül gondolkozik va
lami mellett: # a ejaA; a"A#am"za7/z#z& 
eme//er^ a a?jzM(f me//e^, aA;/car A:̂ r 
zzapz'A: je /efz /Me&&a7vA%fzv0. 

ű/űmw^zra sunyi, alattomos: /4jz m'/z-
»e(/a /fevé^ ̂ e ̂ wggya /e/zr/zz, /?eg yzem 
6w^a, ê a/c a&ZTMWJzfo, o^z Aa »em 
zzéze/c oao, ma/M m e g z'j e^fW^ayam/f 
aArarr. 

a M 1. hálálkodik, a segítségért dicsér: 
ügé&rz é/e^é6e ya"/â zm' /bg/a, mer a 
6a/6w j8w /mázra A:/. 2. szid, átkoz: 
Mif mazzM M a M u Jo/aMM^, /zagy 

azzM^zrayd/a^az wee^M. Tazz cjw/oraa^? 
a/Wuja"g Sz. JVem a&aajag. ( = tűrhe

tetlen állapot). 
a/% bizonygat: fz'jfa ya^zf a//zccs#, 

/zagy w Mrf0 f a/zY ,Sza/A%m/z. 
a"//a"aA:a állni tanuló kisgyerek számára 

készült ülőke nélküli székkeret: Zaa-
^am m^f /ez" /e/zef ve/zm' ̂ é/zz/ca"̂  gz 
a"//a"̂ A:á6w, mer wgy z'j /z/â  ma"zz a"m. 

a"%daza"ajzz/ a ló kantárjának az áll 
alatt keresztülfutó rögzítő szíja: 
# a g y a77 ̂ z a &a/zfar (tzazi/z a /ava/z ? 
Caafáa* 6e^az d%a^a^zzji/af/ 

a/m^j" 1. reszelt almával töltött süte
mény: E z a /?zz/a mázz ĉ a/r a/ma^ 
m e g /eArv^razj ae/ej Aagya^. 2. al
mafával beültetett gyümölcsös: (%-
rzzm' /te// az a/maaf, mer /a/ya"A;, m e g 
á^zefarzA: a/%/a"f. 3. fehér foltokkal 
tarkázott színű ló. 

aWz#zg kedv, mánia: M a ^ m e g ara 
yá'^ ̂ /zawzzg/a, /zac? cf zWar vegyzv/zA:. 

r̂n̂ z' átok szó: ,4z a"/zfz' ̂ zar/a /e/ 
a/?ra/?e/zalá// haragszik valamiért, zo

konvesz valamit, neheztel: Twgy-
gya^az aregazz/z^a, Aagy mz' /e"fe. ̂ 4/?-
raAezza(f/ va/amz/ér, j?ég egy rajjz 
^zau^ je mam^am zzeAiz. 

a/7raz7/au^zag baromfi, házi szárnyas: 
Fa» zYf apro%/(í(Zfzdg a z m m ; /z/j^, 
/raeja, ê zrAre. 

aprauma/e kukoricalisztből készült, 
vastagabb palacsintához hasonló, 
zsírban sült sütemény: Tezzzzap fe»-
gerzW a42ra"^^zmA: a ma/am6a, /Wf 
m a m á m azz_yamzzaA:, Aa(y föffá'm 
maVz efy /cz'j aprd{ima/ef. E ^ fa"//a 
jwfáW, ae eẑ y jzemef je /zafyfw/zg 6e-
/aö//e. 

aram6azz_y0 jó jövedelmet biztosító gaz
daság: v4ramaavzy#yaz ayaűa^, ezre-
je/ceűí z^e6éAea^ ae ae/aiz//e. 
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drefzaláj bérelt, bérbevett: F#%f mekz' 
yof Aoua' ̂ re/zaa^ /oü(f zj. 

6&%%&ű% -6&%*%/o (Ósz.) árpakalász: 
/ira&íf wfa?M mz/z^g mgf%fMM& drp#-
^ ^ze^zz ya ía//̂ (ir̂ . 

arz/^ Sz. /4z í̂rz/e zieArea' oz az avaj 
(=penis neked). 

drv^c^zWr árvacsalán; Ballota niagra 
L., Urtica urens L.: ̂ ege/z verfe/r az 
drv^cfzMdr( orvaMdgM^A;. 

a^zo^aj a gabonafelék között növő 
tüskeiele gyomnövény: Maro^ze-
^ ^ o r fe/zmezif a &ezem a?zoffa&s#z', 
m z m o ^ /Me^ égeM/zyejeae^. 

a.szparafw.s'z asparagus. 
a^z^r 1. vízbe rak oldás céljából: #ar-

wa, yajzf^zj 6e ma/z e/y ̂ zzj ̂ /zco^, 
o^z y?e/-mefezzz7A: meg a /wgasf. 2. 
vízben puhít: fe7 ef(e y ^ z ^ ^ a m a 
M60/M, /M̂ ZJ" Á:g/MgMM}' ez a ^MÁr-
jzem. 3. vízben rothaszt: Mz'Aor aüz-
f̂ foa' ma/z (& /reTzaer/ Züwzjz' ? Azz m d 
vzz az% ̂ wA:^/M. 

â á/za/a/ (ragozhatatlan) telhetetlen, 
harácsoló: JVász ĉ aA:, A o ^ ^ z a W 
7Mayf z.y. Mzziae/zf magdMűA: jzereme. 
#bgy ZeAe/ va/aÁ:z' zjf/e/z dfáAaz'd/. 

a#// Sz. ̂ e m ar%/a TMű^f; n e m szé-
gyenli magát. ̂ Vem a W gfy A:z.y ̂ f 
A:e?"7zz\/a JzoMuzedW. 

á^// 1. átpártol: M é g a W w r w zWg-
jéMM aM//o^ az orojzo&Ao. 2. befagy 
a folyó: M d » ZeAe( meMMz\/a 5"zamo^ 
yeg^/% /Mer /é/eje/z/z ̂ /^//a^. 

a(/zYejz 1. átkutat, átvizsgál: ^eccer 
z.9 dz/zfészzem a y?a(fMzf, ae yzem fa-
Mű//om jeAo». 2. átlesekedik: /4 jü-
főü farWM6f ^z/zY^zfem AozzayoA:, 
ofzf aÂ A;or m^g 0/ vd#f m W a A;erMü 

d^zÁroW szűk helyen átdug: ^4aWzg 
o^ojA;oábff, amzg a A:eẑ f ̂ f Mem z'jz-

ű ^ a m m o g ráérősen, ernyedt testtar
tással átmegy: J#p %/am vour m m r 
egy vgm /?Wve,ya/zo&y d&gm/Mogo^ 
OZ WfOMM. 

d / ^ M & z átleskelődik: MzTza^ég f̂/-
A:a«a%9z mW//z#zA:, Aogy mzcj ĉ z-

d/A:a7zA:wr/̂ a%zA: (-ok) forgó mozgást 
végezve átesik: AfeA:c^w^zo^ a z%%, 
mz'Â or a jWdzz&om zW^zorf af /e/e, 
yo^zr %gy ^Ar^mAiwr/^aWzo^ a m̂ Jz'A: 
(fz/â ra, Aogy ma/ /czYorre ya M_yaWf. 

df&#P#rdjz átnyúlkál: JVézze m d m me-
gé»7Z d^a^r^jzo^ az e>z /ayzygye-
rom&z. 

d^r^Zwgyd// átfecseg (vmin keresz
tül), oktondi m ó d o n átcsacsog: Te 
meg mzY A:ara6wg};ajz ̂ f ̂e/e ? #a/a-
Árar̂ z ve/eA: va/amzf, /zdf erzggy o(fa, 
yojz moM^ meg yze&z/e&. 

drAiecmereg 1. szűkös körülmények kö
zött átél (egy időszakot): jE/eg vdur 
afA:ecmeregMz' a fe/ef. 6"e ̂ a, je zjz-
rozJu, ĉ aA: efy A:z'f &ozomper, meg 
e ^ ^ w ê/zgerz. 2. szűk helyen, ké
nyelmetlen testtartásban hosszabb 
időt eltölt: Mdm^gyofr, <wz mégza 
/re/ ̂ eeaW/ ̂ eemereAr/em d"f ̂  A^u-
r^u/(Mg6a. 3. betegesen, vánszorogva 
átmegy: /4z (fgy6M &éf/e. (7f_y W -
/e/ «eA;z' ya jzomjz^60 ya&eemereg-
m', mer »em vdu^ aAz r^wézzeM. 

a&o6oz átkutat: MzTcor jővÜM^ A:z/e/e 
ya &erfészedW, mz/zae/z/czY (f&o6oz-
waA:. JVem z W o m m^r ja/Ma»^& fz3/-
/zvTzA; egy-er_y ̂ z /zagym^/. 

a&ocog 1. könnyedén futva átmegy: 
M e & y?zY);ma//af eMüff (í(A:ocogWMA; 
Aerre, Aogy zae/é6e /zaza/őAe&?z%MA:. 
2. átkopogtat, átzörget: Eyza/rafr 
eMMe& a mzjoumMA:M0/r a c^ergőürw-
ĝ t[/a. (7(y /z^mm d(Z/-a /e/e &ocogy 
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of md» ^ yb/oM, Aof_y ye/é6regg_yeA;. 
dVA#fn& fürgén átszalad: y4 M^ű/ca A:oz-

ze c^op^a/M wf#M az o^röra, (/ejdf/cof-
roff a rásem m/re yo(/o ̂ rfem vJurza. 

d&ör 1. egyik helyről a másikra köt: 
Aoz^dd^ W » (t fe/zem oz eper/a ya/a, 
mer a /Mg/egem va». 2. körülkötöz: 
FaY/d, meg^eA: é» z'j ára ye, e^a/: dr-
Á:öfom ejzf a j?oggy(ffz^ o^zf v^ze/M 
a^of^r^. 3. ruhafélét újraköt: Go»-
^öfam, eto/zfom e^z^ a ̂ zef^erf. Trew 
mq/a*d&óYz. 4. pólyát cserél a seben: 
AojjéfeÁ: #%&% df vg/ameA:őü^ö/: a A:e-
zg/Mgf, mer /?z"jzA;ô  7M«ÍM r#/fa 70 
ro/z^gy. 

drAiw^ago/ gyalog átmegy: Xeccer df 
W / e ^ /rw^agö/zz' Z)o6asnz ̂ azér a va-
coA: reeep^ér. 

df/d6W 1. úszás nélkül, lábbal tapo
gatózva átmegy a folyón: 4̂ ̂ Te»-
derAey/ze Awfmww ^(Íd66öfam a Ŝ za-
moj(. 2. átvészel: /4/zg /d66őfayd^ ̂ z 
/M/w/eMzdf, Awím /Meg a gyomrdvá 
m m va/amf Z%z/a. 

d^/ép 1. átmászik: ^e vouf a /rz^a/Mu 
zífrv̂ , em meg df/é)?fem fq/^a. 2. rö
vid időre átmegy: Far/a m d m meA:, 
ejaA: dr/^eA: fz'^fdAo. 

dffzyom 1. szűk nyíláson átprésel, át
erőszakol: fe/é?zzz};z voucj ĉ aA: a 
réj, megzj dm^om^o ra/^a. 2. átgu-
rít, áttol: A^em W w z d m , Aa ̂ eggzYe-
M^ /ze/rem eazf a jzeA:eref df»);omm' 
âzẑ zyeAiAo. 

afwzfer polcos állvány a kredencen 
porcelán és üvegedények számára: 
Z,e6wrfVo^a jez a Magy marAű yaz 
â wzje/"̂ , o^z /fM^z^a, j^oAdr /»%»(/ 
o^ze^or^. 

dfvdg 1. átmetsz: Mz/zdég avvö 6f,yz-
^aff^a, Aogy a 6 e r e W W eggy écca-
Aayd^vdg^ya zz_yaMr. 2. keresztülás: 

^4jz mozzjxĝ dA;, /zogy a fazẑ o/a/zyaA; 
d^W^MA: a ̂ őü^é^f mzye/őüZ/üTzA;, o^z^ 
azér ̂ o ^ zde ya Wz. 3. átmegy (út 
nélküli területen): Mzjg/ér mmM_yeA; 
é'/z Do6o^ /e/e ? v4fvdgoA: a Grd%/za-
goM/z ojz ̂  oA;&d rövz'de/)6 /ej^z az wf. 

d^vo/zw//1. átmenetel: /c? ĉ aA; a fre/zj;-
»);e vozzüz" df, (tzoA; M romdzzo/r vd(2-
fak. 2. átnedvesedik: Tef /rzye^ &z-
cjzf a AJ^ra, ojz Aa yd^ozzw^, zzem 
förz'A: aTZTzXfayaz a ao/zd. 

df#z-d^/'ő (Ósz.) 1. az ágy fej felőli 
része: #o(y /%zA#fafo& fz' yeccer. /4z 
d̂ _y/w vwz az q/rd^ye/e. 2. rejtekhely 
a párnák alatt az ágy két véginél: 
Emé(/ye/ a ̂ drwf f o^z m e g / e W a/â -
fa, yaz df){/z%e. 

dz#/eVc 1. levét fölivott tésztaleves: 
C^aA: e(y A:z j az^/éA: e W , /zmc^ e/z/zeA: 
ecj c^ep /eve ae, mz/zí/ e/zYfa. 2. eső
től vízzel átivódott növényi szár (pl. 
szalma): ̂ azf a r o W f dz^/eÁ:of ̂ zéf 
A;é ̂ z^umz. # a meA:^zdr^(/, ,/du /ejz 
még ö/'fzaA:. 

az^aA: összeturkált ételmaradék: 7ö66 
azya&of, Aa^^aA: ezeA: a j)Z(/dA:, mzVzf 
amz^yoüjz^em ^Wf. 

azfa/:o/ összeturkált ételmaradékot 
hagy: Csak azja/:o7 ez a &Ö/0A: /)o-
cjéÁ:ö/a eazf a &dg<?y^w ̂ fe/f. 

dzjgdZ/J^a7Á: (-ok) intrikál, rosszat be
szél: vd/zfzaA: a mo^g6ayefec^ e w -
AiéVze/: meg eccer 6e/bgom a ^zaydf. 
Afzf dzjgd//o(26fz'A: mzM6/eg. 

6aa%?" 1. gúnynév. 2. tehén illetve ökör 
név. 

W á b g 1. zománcozott v. anélküli fém
ből készült bögre: Cywda, Aof_y ̂ ze/-
yé" «em ^w/rA:aM. ̂ 4 AarmWfg 6áobA^ 
fe/ef z'̂ za meA/e/e man. 2. fémlemez, 
pléh: ̂ yaroTz /zagyom me/eg az a ^ a & 
/^, amég 6aaogga vam ye(fve. 
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6og#af 1. nehézkesen, akadozva olvas: 
JKef ojzfd/f ydrf#/M, orz ejag <&#&&#-
rom a 6eröAóY. 2. kicsit ért hozzá: 
Tgaz Aogj/ zzem AiMmövezf, ô e bzggaf 
aAoz z'j. 

^agzow^'Á: a főtt krumpli kihűlés után 
ehetetlenre és kék színűre mereve
dik: M e g reggé meA/#iú'zfe, yojzr 
azJ^/ay/6/ &zgz<fu<#& ez a A:zj Aro/am-
/?er. y4^z A/jzf we/cem A;é". 

W z d u W köhög: j&ff /bg/áA: fe jarz, 
Aory rűo'őü^q/oj vagy, aMM)/f(/ Wzd"#-
Arájz. Deyerfgg}' z'f /ze^em az orvaj/zo 
^e/e ró'A:fó'M». 

6q/mo/du^'A: (-ok) bíbelődik, vesződik: 
JVe 6a//Mo/^uggy mojf avvo/ a Bajzá
vá. TM/^Mz afz AJuwap zly me/:cf f'yzoMf. 

W : 1. hím (őz, nyúl, kecske): KeMem 
m a m m a egy 6aA: rzyw/af. 2. a kötél 
végén lévő hurok. 3. állványzat: 
^ b m va» a 6aAr ? Ery /aj /^f ̂ A:aroA: 
/zr^zéMz. 4. gúnynév. 

Wc&afzf kényszerből sokára választ 
ad: üg&y <?#/?% ̂  6ejz^e/M /zeArz, 
mzg 6aÂ /ca/zfor rd v^/awzY. 

W r o g akadozva beszél, dadog: Cswg 
6aArog, ery fzavd^ je ̂ errem". 

6a&a?Aá'fe/ a végén hurokkal ellátott 
kötél: M o j vam j?eeA:ejA:öre/ zz^, o*e 
r̂ ge/ZM z/zA:d66 a 6a/:o^ore/er ve/-
fwAr, mer ajzf a szarva /zegyzre ZeAe-
fer Awzm'ya magyar mar/zafz#A\ 

6a^za/co^ (-ok) tölti, húzza az időt: 
TVe 6a^zaA:oggy a/z/zyzY avva/ a ra-
rz.9z/zydv̂ , Aa/zem vef/e, oz gyere. 

6a^zAwra//—6a^zAora// bosszant, m o 
lesztál, nyugtalanít: .BaJz&wrdVW 
wgyz, a*e Aa meA:Aara/?,yá'rraA: Aazzam 
az orva^z' Aioüc&yéger. 

6a^zouAa elrontott barázda; az eke, ha 
kibillen a barázdából, szántatlan 
hagy egy darab földet, és ez a 6a-

szouAYz; # o m v^r az ê zea* mz7:or 
jzd/zrarra, ̂ e/ 7e/z' va« az egÁ?z/aüa* 
6a^zduA:ava. Fegyec^ c^aA a Aiapaf 
o^z /rapaa' e". 

Z>â zz/rz tréfás megszólítása a fiatalabb 
fiúknak. Körülbelül megfelel a köz
nyelvi kiskomám kifejezésnek: JVa, 
6a^zwrz' megywMA: e^re^a â orzjö/őü/je ? 

6a//yog kényelmesen, ringó léptekkel 
megy: /4moaa 6arryog epperz. M » e ^ 
am/za/c a*J(zga jo^e. 

W a & f a f 1. gondolkozva, kimért lép
tekkel célhoz ér: C/gy Zárom végre 
^aMzf 6dfyam z'ẑ  6e6a^rafoff aj 
waWra. 2. szemlélődve körüljár egy 
területet: j)e6a&faffam az egéj^z 
C/r&frz'jfdW, ae wfy m'jzem meg «em 
/eAef aramz\/az drpdr. 

6e6a^zz/c (-ok) tönkretesz, akadályozza 
a sikert: Jüz a aVjz»J#vajdY./o'#/ 6e-
6ajzorr yze&ém. Afdm meg zz^ üfog/óY 
/cerrőü. Sz. /4»»aA: m d 6e6ajzorr 
( = annak már vége). 

6e6ere»a/7 1. boronálást befejez: % ? -
j?e» ê a/c /zogy 6e6ereM^(am, ma?z 
zo/zogorr z'f az ejőü. 2. kézzel szórt 
magot a földbe boronál: Jou/ 6e-
6ereMa//om, Aofy /zamorop ẑ/ce/eM. 
3. valamit (pl. gallyat) húzva maga 
után megérkezik: Afbzj 6ere/zdr 6e 
yaz zavara ee^ e^amJ(z ga//a. 

6e6wrw//1. felhős lesz az ég: JVem êz'/c 
e, /zz7d6(& 6wrí?^ 6e. 2. bedől: ita/W 
f z'jra yery ^emeweer, o^z mzre ÁrzYa-
^ajzrorra, 6e6zWf az J(zaa/a. 3. Sz. 
j4Mf%a/( m a 6e6wrz)r (=vége van). 

6eeó'veA:e7 karóval bejáratot elzár: Za-
^ar z'j v^ur a A:err/:a/?WM, ae meg 6e 
yz'j có've&éfe, Aogy »e rzzggyw»/( A;e-
rejzfM/a"r7zz. 

6ee^ám6arag csavargás közben beté
ved: 2?zjzfo.?om 6ee^m6orgaf va/a-
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/zova az a ma/ac az^r »g/M jor Aaza 
ja c^wrA^vé. 

6 e c s w a m 6 w W 1. céltalan c a m m o g ó 
járással végigjár egy területet: Xe6-
zed* g, ^ggjara/M^zz/cöra ywMzzzzzzMÁ: oz 
egáyz Wrz' /za^rr, j?ég nem za ö m 
WzzrzzM/c. 2. céltalan, c a m m o g ó já
rással menve betéved valahová: M / & 
/cerĝ go', Agcjara/M^w/cör 7w/z.s&a/g/t-
Aoz z'j. 

6ggjdjz^Z/ 1. bekóborol: ^gc^ű^zM-
fa/M a ^za%a/f w W r f , /Mg/ĉ g ra«d-
fa/M egy Mg/cg/M va/(íu c^zzf/M^r. 2. 
járkálással bepiszkít: JVg c^ojzA:oW 
Twfm 6g ja /coM^Aa /oüggyef, m o ^ 
zM^zöfa/M/g. 3. kóborlás közben va
lahová betéved: Tewzqp mz/zaZ/zz/z/c 
zz^ 6ec^dfzWf az öreg. 

6 e c m W z 1. vetőmagot gombátlanít 
vegyszerrel: J9e /céMg c^avazMf'ya 6w-
z^, Aogy 6g ̂ wggyam ve(/2í AouMop 
a^zr a ̂ /oüaef. 2. belekever a baj
ba: fggyzzgj gJZM(fzd/<: zgaz, Jg yazer 
gjzf a /tq//coz Mg/M W/gf W # M Mg/cz' 
JoMMj/zra 6ec^amzMf, Aogy rg/Waür-
/re'zre /tgrzz/ó'/M /Mz/affa. 

6ec^gjzfgf 1. lábbal bepiszkít: jfecjejz-
fe^e gfz^ a ̂ oo'/^r zzgy a ĝ zzjMzdy(f-
va, Aogy Mg/?z 6zromy&9wrö/»'. 2. cso
szogó, lomha járással megérkezik: 
JVa v^gre f&yfayzzf 6ec^g^z^fef m d . 

6ecjzW77 1. gyümölcsöt befőz, télire 
tartósít: TYze/zof zzvg/t j'zz'Ŵ  cfz/zd-
ẑ am 6g. Jou ̂ a M/g/z. 2. betesz (ab
laküveget): ,So/W /ĉ rr az ajzfa/oj, 
o^z Aozzd/b/tfa/M 6ecjz'Ma^m w a g a m 
az &6/a&o&of. 3. berekeszt, elzár, 
megjavít (rést, nyílást): CM/zoW m a 
6g yajzf a yw/taf, a/Mzf a /cwfya rörr a 
/-g/tĝ zgM. 4. beszarik: MosWz/c e^z-
fgMaozly /Md", o"e Mg/M ro/M 6z7z/"g kapar
ni. M é g /MZMO^g 6ggjz"M̂ /A 

&c.yörfef nagy zajjal megérkezik: Xez-
ooüo*z/c /MZMygy^M a czr/czẑ z, M^rz'j 
zzj 6ec^orfgrer Mzd. 

6ec^JjzW7 1. hozzádörzsölve bepisz
kít: Ja/ az z'ĵ gM az aTZ^aaf, avva/ a 
^drozj 6of za /M^ 6ec^ö^zA;őW a azo&-
Myd/Mor. 2. dörzsöléssel bekoptat, 
bereszel :#o"f Mg/M^ggfOfzArőfgya fzg-
7zY a re^zg/őüvé. 

6ga"zíranr 1. belő: Mz/za^/c Az^z^/c egy-
mdjr, Aogy Mg/M f ẑ awa/t Ĵ (z/ g^ZozMz, 
o^zf eccer ̂  /czYe^e Ga6z' a /ca/ap/^f 
ce/zzak. VaMCJz' meg mz/z^ a zcef g^wvg 
6gazzraMfoM a /Wa66a. 2. erősen be
tüzel a kályhába: % y 6go%roMfof-
CwMÁ: a vos&dyW#, Aagy gg&z vere^ 
#ff. 

6e/bg gyereket munkába állít: Még 
/zyJ#c é'vĝ  jzTzcj az a gyér/Még, ae MzJ 
6e/bkra/c k̂ d?zz\/z.y. 

6ggj;^/cea7A: kacérkodva illegeti m a 
gát: 7^%/^/g /g^jz e66ö/ z'f. M e g a 
jgggzVzM a fo/áy/zq/, ae Z7M/Z a /z/z/A: 
W ^ z fzeréá' 6egygjA;ea7zz. 

6 e g y w W 1. bemelegszik, befülled: fbr-
gaj^fo/r TMgg afzrar a 6zzzdr, wzer 
6egywW. 2. gynladásba jön a seb: 
Ajverre _/a ka/ojz ̂  &ezezMgf maroA:-
^ze^/tor, o^zf wgy ^egyzz/aM, Aogy 
orva^/za ̂ eZ/ef mezzzzz. 3. megijed: 7z-
Aozz Jar^rra ja fzdy(ff, mz/cor /Még 
é"mezẑ zzA; a rezz^ürjégre, zzgy 6e-
gyzz/azf, /wgy me/t ̂ g rzzdbr mz/A/cazzTzz. 
4. lángra lobban a tűz: ̂ 4z ̂ rem vg-
ẑzccj-g /Még gjzf a vz'zgf y<í(/ jE%y /g/ 
Mapz/t Áré A:z%yz/tőáMz" ve/g /Mzg 6ggyw-

6g/zq/zgd//1. bedobál: ̂ zou/a/a/z/a^-
zza^, Aogy Mg Aa/zgáyo/M 6g /MZMOgMr a 
/cgrzzéjgfz. 2. elfogyaszt, megeszik: 
Fiár/^, 6g/zq/zgoY/o/M gjzz a /czẑ  dgrg-
/gf OJ'Z /Mgg^g/t gM ZJ. 
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ae/za/W baltával befaragja a kivágan
dó fát, hogy ezzel a dűlését irányít
sa: j4 m^^fA: ozidarw Aq/A:ö(f ae, Aagy 
Mg jaz wfra a%/á'M. 

6&4a/a7Mo7 mohón elfogyaszt, meg
eszik : /4jz Am»g ,/az em6er, Aogy efj; 
Aef J(ifa »em er/, wg}' 6eAa/^mőrű 
yawzf a &%s Zevesf. 

6g/za^ocjo/ mohón, habzsolva ételt fo
gyaszt el: 7a» ̂ zőüröjj a fórkor, Aogy 
c%/oM Aamar ae ^ w ^ W Aqpac^őMí 
yűj"ẑ  az gfe/f. 

6g/zora/zgoz 1. harangozást befejez: 
(̂ üföz w a m mer 6e&zraMgo^zfűA:, 
ojzf e"A:ése/ a re/Mp/om6w. 2. elplety
káz mindenfelé: AM<?»fa/M /ze&f, & 
7Me% Aűza se mewf, AűMem 6eAara»-
go^z(o We_/oz egész/a/wf. 

6eAwz 1. húzva bevisz: jVem 6frfa ya 
/KWrp ve/zm'ya aWv^zs zsd^aa*, a*e 
yaaW/A: /cm/oua'o^ m/g 6e Mem /w.szfa 
Jaz wavara. 2. becsuk: # a ÁrfmeMsz, 
Awz 6e maga<f ̂ faM/z ̂ z a/M^f. 3. be
von: 5z6/? rJuzj^j ̂ /z^agga/ a aez-
7oM( fzs ̂ eAz/sz/dA: MeA:z. 4. betemet: 
v4#& Aw^zMA: 6e ja Sfrgoare^, ma^fA: 
e/M6er wfd» Mézeff az asszam. 5. oda-
üt, odaver: A#&or Aue^őüa" 6eAwza^ 
Mf&z, mmjxgy^M fw^a, Aaf}' Aam va» 
a íopof ma/ac. 6. megiszik: 2?e/zwsz-
fwwA: va(y ̂  Arar^ jerf, aszf aaW66 
d/M»A;. 7. becsap: Masf o^z fa/zwfam. 
jEhgem se Awz 6e fá'66e( a AwMcwccsa-
gav^; Sz. jfe/zwz a esw6e ( = becsap). 

aeAwzaaaVA: 1. be lesz vontatva: #agy-
gyaes csa/r asz/ a szeArerer, /Ma/ ae-
AwzoyaYA; a. 2. huzattal lesz ellátva: 
M a s csak eggyzgawMMa Awza"aaYg ae, 
mer m'/zes fap j?gz a/zyagra. 3. szűk 
helyre bebújik: #e AreZ/er Awza"ua7zz 
efjK A:w^/a W ^ r ^ 6 a wfy sza^aff az 
esaü. 

ae/a/aZZ1. beígér: ̂ fra/Mezrer a/^6e 
ja fe/zewer, ae nem affam. 2. bejava
sol, protezsál: Jou^a ^rou6ar 6e/a-
yâ m' a vzzwfv/za, áe »em s/Arerw/. 

Z)e/a/rasẑ  1. akasztóhoroggal bezár aj
tót: M m a ^ g maMa*am, Aog}; a^az ae 
jaszf a A:fsa//Ĵ f, mer &fmegy a /f6g. 
2. megüt, megver: v 4 a % aÁrasÁraaVA: 
az a A:a/á'A:, Aagy 6e/aÁrasz/aA: /ze/cz 
/ o M a W / egg);e(. 3. nemi közösülést 
hajt végre rajta: ̂4 cswrae JwcsaM^A; 
wgy 6e/a/rasz/a^ a &ac.Ms, Aaes esaA: 
^gy ragáY. M e g zs Zer/ a ̂ w/d/a. 

6e/aV/1. kijelölt helyére áll: X/ 6e f e # 
a sar6a/ 2. fedél alá húzódik: /íz 
esaü /Waö/ 6e AreZ/er aVzf a eswr eresz-
szeya/a. 3. tagja lesz egyesületnek: 
Jam 6e/a//a^ a Á̂ fSzeseA: Aiozze. 4. 
megkezdődik, beköszönt (időjárás): 
Zassam esag 6e/aV/ ayJw ̂ Waü. 5. ter
mővé válik (pl. a gyümölcsfa): M e g 
efy-&ef e \ az 6e/aV/ az a/mas. y4&A:ar 
/)eg /esz mff aprffam' ja fe/6e Zsw-
zs&a. 

6e/á//zf 1. műszert beigazít: .Be/a"/#faf-
fam az aura/ mos^ aszfdM Me M_yw/ 
Aazza'. 2. váratlanul megérkezik: M e g 
g a W a w se gaMdafw/z&: ra", Aag); ma"/M-
m(& Aaza/ÖM, asz( eeeer csag ae/á/#f 
az a/fauM. 3. bolonddá tesz, becsap: 
*Sza"zeszw /3a, ae/aV/ff az w/y fégealgf, 
Aacs csa& w(y /ws/a/. 4. lerészegül: 
Masf fs Á;d(zvayag meg a^e/em, aM»_yf-
ra Ae/a'/Zf fa^MMÁ: a &arcsma"a#/azesfe. 

6e/fszArafaZ 1. mozgatva, feszegetve 
szűk helyre bedug: Csak a a % a/ras-
A;aaaf m ^ ae ?zem ZszA;a/áfa ja Are-
zér a araaf ^aszr. 2. felturkál, fel
piszkál (bottal, pálcával): jEza/w/a 
ya(/a» eswM^am ae/wzA:a/a/a /e/z»ap 
az esaü jgwíawz j?z Wvar/, Aa/_y &aae-
űfe/em ravzézm". 
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Myog írott vagy égetett jelzés a bőrön 
(pl. állaton): E ^ AoJy4 (K. A.) 6e-
_/o^o^ jöföffÖM& mzM^zeM fmJ^z _/o/"̂ ra. 

6gJogoz írott vagy égetett jellel ellát: 
Moza 6d/oga?zfd& # 7w zzj;aWz, ojz 
zzem /eAe(/ 6e/bgMf, mer a M^ak/Jzf 

6eW7za7zd// hírverést csinál, minden
felé elmond, elpletykál: JVa M^o(/ 
%/em va^y fe. A z émoMZam Mg&e^f 6z-
za/»iafoMM (wzf a aí^ugof, Ze meg 6e-
W/%(fzzd/Zo(/ ve/e ,/az egéaz y a W . 

6éA:a^ kavics: ^4 .Szamozs^a ^a-
MdZ/wM^ zz^Aa 6^ajJ(zr fa. v4z q//azi 
jzé/? ̂ fma, &fre& &w. Tk. MeA: ^ 
M#M o/vao* e/ a Wz6e ? — /4 66A:(wJy. 

6e^ocog 1. könnyedén futva bemegy: 
7f /zen? W(zZ /?eW(i j9a W(Z(&a, /zdW 
6eA:ocogfam a S"zove^ezea*6g. 2. 
megérkezik: M m y g y a m 6e/rocog Ĵ z-
m Jzj, o^zf a/(A;orÁ:gfzAgZZj/w/<:. 3. be
zörget (ablakon): JVem Wmzd/M, A^ 
^e/cocogzza /zo/zza/6a, /Mer árz /zem 6z-

6eA:oWzW//1. beken, bepiszkít: JVa, ẑe 
6eA:o7z^/zW^(favva/ a jzezcer/<:eMŐwĉ -
c W wgy a ./a&zf, Aogy 7eAe( meg^m 
TMg^zéMz. 2. hirtelenében befest: 
JVaggyd7?zí 6e/<:ozzj/zW^am, /zogy zze 
z-z/czccjozz wg_y. 

6e^opacw/ ütögetéssel becsorbít: FeaW 
e m a fw//e ya^zf a ^a/a^dc^of, a ve-
êrzzeA; zz^ 6eA;opdcfőfaywgy a fẑ /zf, 
Aog); q/yam wzVzf a c?zp/ce. 

6 e W W 1. beszaladgál: W z egéfz Ja-
Z W 6eAro^/a^a, oe zzem ^apoz^Z efj; 
fzopzz//^ Waof. 2. bekeres, végig
kutat: faJof, j)Z7zcgZ, AazMor^ 6e-
/coj/aZZa/M e m /Mázz wZ(fMzẑ , mezeje ẑa-
zzaZam meg. 

6e/coZrou<^/( 1. menekülve beszalad: 
Szerencse/e, Aogy 6eto W^íZo^Z ̂ 4W-

7YZz.y 6^Z^zMzzd, zŵ z" végzgverZem 
W(zzz a Wd/z. 2. besöprődik: j8z.rz-
zojom 6bAoZrJu(zo^ az dgy ̂ 7d, reggé 
zMz/cor ZaArarz'ZoíM. 

6ezcoZ^/b71. kavargatás közben beken, 
bepiszkít: S"ô e jzgyé^z waga&a, 
M^jz cfaA;, Aog); &&of%/ozW a v W a 
Aa6ardf^/ a &öfJüac%. 2. tej és hszt 
keverékéből készült habarással ételt 
behabar: Mzjí/ér /cezz^er^zZe/c? ̂ e-
/coZ_X/b/om rözcẑ özz az ̂ ze/f o^zZ eAeẑ -
Zg/c amezzziyz 6e/gZe/c Jgr. 

^e/cő^örcö/ körömmel vagy hegyes 
tárggyal bekarcolgat: Ze zc&g verzzz' 
mzM(f a Züz /cörméf, azzzzji/gz' 6eA:ö-
/)örcőfe Ja &reo#zcq/f(?uZ. 

6g/czz^az kalapálással homorúra for
mál: /4 /g/ö/c/om 6e/g/gr/zg Jwgy 6e-
/cw^á^zZ^ ja mojJ^/azzA: ou&zMz. 

6e&z#)orodz% (-0^ szűk helyre össze
húzódva leül: ̂ e^wpom^oZZ a /raj-
Jar&z, o^zZ m e ^ e moccaMZ S"za/A:a-

6eA;z^z^zZo/ 1. dörzsölés közben be
karcol: j4dWzg cjzzjz/röZa ajzZ a jz-
yb»Z, TMzg 6e zzem Aw^z^zZöZa Jaz oua^-
Mz. 2. dörzsölve bepiszkít: #ogy 
yz^z A;z' ja »a&agy^. ̂ Egéz 6eA:wjzj?z-
ZőZa Ja Jze/:er^greA: járrá. 

6e/apzY becsorbít: Fa/amg& wgy 6e/a/7z-
Zo^a ygzzzzeA: a A:ej»eA: az ^ f , /zogy 
zzem /gAeZ W e vagTzz. 

We&<%? 1. nyálat köp bele: J o w ^ a 
meg Gẑ yzZz' Ze/ef-pw/z.yzW^ eZ, Asz 
/zog); Zö66 maragg^ozz 7zeÁ;z, ez a 6o-
/oM(/ Jouj/ra We&öpöZZ. fer^ze oz 
Gz^zZz Tze/M e ^ azzzZdzz 6e/őü//e. 2. 
rosszindulatúan tervét megakadá
lyozza :EzaZZa#z vou/zű Ja c^f/cou^, â e 
Jez a Ze^ergőü 6e/eA:^pöZZ a vdjdr6^. 
Sz. ̂ g/eA;öpöZZ a Zdzzygy^r/a^ ̂ k i 
tolt vele; jól megadta neki). 
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We/e/efyef 1. beleeszik a más ételébe: 
# a 6e/e/e/ei_yéie' a&&or moj#%i» ea* 
meA; ie. 2. belebeszél: 5"o^zor mo»-

em6ereg6ejz^gg);g6e. 
Ae/e^avany/i 1. beleüt, belecsap: Mér

g é é ê/ê ava/î fioii öAö/íe/ oz a6-
7ag6a. 2. (tréfásan) elsavanyít ételt: 
JVaye66eya^a^zw/6ayü^y7 We^ovo-

Wever 1. belekalapál: Ma^a/M vagyoA: 
A:^Mie/em 6e/everm' ,/ei); ̂ zege^, mer 
wgy /a"f<m »mcf aÁrf me/rejm^á. 2. 
ütlegelve belezavar: JWeverfe ja 
a7^zi^A:oi a ̂ /w/bg6aja AraMa% e6-
6e_/a »afy Mü^ég6e, o^z fwJőügyw/a-
a % &#poff a mf/ewA ü. 3. mérgesen 
beledobál: dWzevejzf e& az a&yzafzy-
M^a, yo^zi a M»j)/g};̂ roA;o(f Wever-
^A: egy/?%íy /?a^/a6^. 4. rávesz, rá
beszél : Sariyf ver̂ f 6e/e je66e a ve
iébe, a'e meg fzf 6<ÍMfa/M. 

6e//a^zeg a járomnak a két függőlege
sen álló fáját rögzítő faszeg: ̂ 4 6e/-
yhjze/r ̂ rcjojöjjzgyűz egéjzjar/Mof. 
J^a jez éiorf A:, ^ ze^/é W / az gg^jz. 

6e/ga beszédhibás, dadogós: Óu, ie 
fzeg^m 6e(ga/ Tanw/ meg e/e6 6e-

6e//z asztag, kazal közepét kirakja: 
j%a*yö(/öm/eyaz a/f/w, 6e//f fii az 
a^z^agof. 

6e»geA: (csak többesben) manók, ör
dögök: Sz. Ffgyg& e/ a 6eMgeA;. ( = a 
manók vigyék el). 

6ere/za/eve/ a vasborona három darab
ja közül egy. 

6g/"gze/1. megijed: jBfrezeiéjMgyz, mf-
A:or MeAiea" wgro^ a i W n ? 2. besza
rik: ̂ erezéf a ga^d6g ez a Magy 
ma/2a. 6"oA:a/M v^iaA: a Aaiár6g, 
/oaz Mem meri /egwggőMf. 

6erma// a hivatalos név helyett más 
néven nevezi: Te yw e^ag Mr/wfw" 
iwaaa\ âg _/a rewaej meveM ̂ o^e myoa*. 

6erzeA:aA:aM fiú gyerek nemi szervére 
mondják, ha ujjal játékosan bille
getik: 2?erze&a&Ju, 6erzeW%?#/ 
# % y egyem meg a^zi a cyepp/MJzö-

6ewuz 1. húsfélét sóval konzeivál: 
^Vagyo» Mgy az %Joü, j ^ / ̂ u z 6e 
yayzf a Awj, Aagy meg %e 6wa^^Jogy-
gyfA:. 2. Sz. (7iy ̂ wrWf, mmiAa 6e-
6-oujzia/: vou/za (=idegesen, élénken 
járkál). 3. nemi szervét leköpködi 
és porral beszórja (fiúnak): Of &o-
ie/reaeii ayáMjKaA;A:á,yazaA; meg /eie-
/?er̂ Ar. O^zi ez a 6a/oMaoj /rem meg 
a maM^ái ^ AVveffe, oz 6e^(jjzM/r. 
C^wpa gaMecjag /eff a /?oriw meg a 
&a^&ó'aejf# meg a gaij/a^ y&y. 

6e.wmgo/ árkot, gödröt úgy képez ki, 
hogy az alja szűkülő legyen: ̂ gye-
»ef vJ(ii az J(iaa/a, moMaoA:, ez a 
A:em?myoüa*»em aza&aa*6e, ae c^ag 
6efMMgöm' A:é, mer a /)w/a"& ora/rA;e /e-
iapo^j^A:. 

6ejzmgoj" feneke felé szűkölő (árok, 
gödör, edény): Xzc.«./er a66aya ie-
A:eMaü6e, mer ê a/r a /e/w/e jzé/ezj, 
alg ya ye«eA;e 6ejzmgo.s. 

6eiari 1. szavát állja, ígéretét teljesíti: 
# a ,/ayz mo/zia, Aocj CyöiörföW/zM 
^ /e^z, a^or AfazfojoM ^zam/iAaee 
ra. JLa/z 6e azo&fa iariaw/, amz i m o W . 
2. elegendő lesz egy időszakaszig: 
#a, ye 6eiari Árar^ewM};^ M, q//aM 

6eie^z 1. hivatalba helyezi: MzW#z.y 
6eieiie_/a vaywiAo,ae Tiem ieceei weA:^ 
yo6»a/r Miiy(K yfiAo/z ̂ apam". 2. be
szarik: C?a&/ag/a/a& meg, m'jzfozj 
6eiejzéja gaiya"6g wgy éver/eA;. 
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W y a r o z W főtt étel nélküli koszt :Cra& 
így W^aráMrűbM vogj/ok, /zogj/az 
a^zoM}; éme/zf a jJugore/rAa. D e A;ez-
a7 ma/% MMMf ja gyomrom. 

6eWg 1. megeszik v. iszik: fMrom 
%&%ygy#r zaüf/?afzw/r vdgo^f 6e. f 6 ^ 
wfdm 6evd/cfam efy A^arj^ jar(. 2. a 
célnak megfelel; sikerül: # a jez a 
feAem vdj^r 6evagM#, aA:A:ar re/z(Ae 
jM vouMűM/c. 3. alkalmazni lehet, 
megfelel: Sz. JWdgrwf rejery azo6a-
j^MM^A: (=el tudnád látni a szoba
lányi teendőket is. D e a 4. jelentés 
miatt tréfás célzatú is). 4. megbasz: 
&gy 6evag?zeA: fzeA:z, Aafy ^^/é re-
j7eaMeya/)ecÁ:z. 

6evagaua7A; (-ok) 1. hirtelen megérke
zik: ,Sza6acc.Mfgof &apaff. .Szemü/zAr, 
ẑaVzA:yé7z»aA:ar, mfÁror az ̂ ceaA:a 6e-
vdgauaa^. Sz. ̂ evdg^a^af, m w f efy 
/e/^g/a ( = tréfálkozva mondják a 
váratlanul érkezőnek). 2. elszegő
dik: 7%/Ẑ re meg 6evaga"uaaA: a cs#-
^ou/za A;w6/A:ám'. 

6ever ütlegelve bezavar: M#/ér ver^e^ 
6e ya Zwee/TZ^ag ̂ ajz^ a Zz ̂a'r, ̂ e &ő-
;m? 

aevaMwZZ 1. szolgálati helyére megy: 
Jó'vaü A A e m m á 6e A;e vo/zümja e^a-
pauAa ü&fugozm. Ze/drf ayafyfzűfzer. 
2. katonának megy: Meg/á'M a 6e-
AzWu/a ?&?&&#&. #e(/zaz /bg 6eva-
MMMf. 3. megszáll, elfoglal (területet 
a katonaság): ,4&&or vaur M r o m 
eve^, mf&or az ara^zag 6evoMwfaA:. 

oevaMw/Za^ (Ujabb eredetű) az 1945-ös 
szovjet bejövetel, felszabadulás: ̂ 4 
aevafzwZZá\sA#r vouram a/Zopofof Zjw-
z^fWva, o^z ma» a?zaA:á*m va/z. 

jBzgec^ a falu egyik részének a neve. 
6z/r/z'c értetlen, fafejű: Óu, re 6Z^e, 

érdzj meg m6*, Aogy /(y &é c^mam'. 

6/m6au buta, csacsi (kedveskedve): 
Ja/ re 6zm6^, Adí jzd"u/a". 

omygyergef ujjai között forgat, pödör: 
/ 4 a % omygye/'geW ű^zr a ^jzfár, 
Aa^y ̂ zéji/é" megy a A:ezea%e. 

ozr/zga//1. piszkál, döfköd: M m e g 6z-
rzzgd//o(/ ajz^ az o(%m(. Érá'rz'A: o^z 
veAerü/zA: mafz'Aiaf. 
2. piszkálással idegesít, nyugtalanít: 
Eaej, mo/zygya m ^ »eA:z, Aogy »e 6f-
rzzgá[^ ya /f/emef avva/ a fa//%vő, 
AoaW a/wggyaA: e^y Aizcjzf. 

6zzgaf noszogat, ostorral nógat: 2#z-
gaz?zz Aré̂ ezeArer a ZavaA:af wgy gyar-
fo66om meMMeA:. 

6zzja^6Zz^Z^azzfw 1. liba (gyny.): 
JVezzea* Ze/^em azoA%zf a j"z^ A:zzf 
6/z^a&ar. 2. liba hívogató: 2%z.%z, 6Z-
zja/ JTa/z az e%Ao//ad&ű ma^aA: Ze/zm" 
jazoA: a //6a^, Zzafy Az/a"â  /cf/a6a/ 
Me/cfA: oz em6er. 

AZm^re hasztalan: TVmc^ a66zí jemmz. 
A?% aZZ/zfre »em megyei. 

6/^(/ermei/M lapos, horpadt mellű 
(férfi): C%/wz /opoz^, 6Zd{Jderme//e 
vaM, m m ( a frywfo%záejz&a. 

6o(zaorog csendesen, fejlesütve kóbo
rol: ( M 6^aorgo^ eg^jz Map az er-
a^ü j9a/a/r. JVem fom Aa/őff-é ma». 

^o^rojre/zgerf borítóleveleivel, siská
jával csomóba kötözött és rudakra 
akasztott tengeri: 6"ze<í Ze ya 6o/c-
ro^feMgerfr az ere^z a/Ju/, mer /e-
ye/(yöA: ejfe. 

6J^Mom vagyon: O^z mZ /eff a /zagy 
M u M o m 6 w ? JVeA:f yw an^yz/a vam 
mz»( MeArem. 

6 o m y w - 6 o m y ö (Ósz) borjú. 
6ar^(zW^ lúdbőrös: Fegye^a Tzya^ar 

W z z e va/amz ranygyar, mer ejwpa 
6ar^J(zA;^j vagy. ̂ f^zrajam_/aza. 

6arw//af — 6ara/ar (Ósz) felhősödés, eső-
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felhő képződmény: SYf/eMzm/c a /w-
cfrMagywf&sé, mer jófz a 6orw//af, 
OJZ /Mf^ZZÁl. 

6ődoM csonkakúp alakú zsírtartó edény, 
zsírosbádog: j^pe/z ĉ a/t a yéz%e/cem 
va/z e(y A:zzj ẑ zr a 6á'a6»M/zeÁ:, /?eg 
Tzagy <zwzM(f#f ő/rüzzA. 

6ó)z_ygyor bodor, hullámos: Sz. O/-
ya/M MM^gyö/- a /za/a, /zagy a yü/6a 
/eAeme verm'( = egyenes, vastag szá
lú). 

Aarda'ö üreges, fás szerkezetű növényi 
szárak: Cs%pa Wrdaö ̂ az a /wcema. 
JVem gjzz'A: a66w/ a y^jz^A: aerMfmf. 

6á^ág botladozva lépked, totyog a 
kisgyerek: f^yem a Ze/Aéf »eAz, mz/-

&wz^ átokban valamilyen betegséget 
jelent: v4 6roM( ei'jezz a m%7'ed&e. (vö. 
Szám Sz. 6m«(f sebüszkösödés). 

6rw^ou 1. gyerekjáték. 5—6 c m hosz-
szú, 1 c m átmérőjű vessződarab kö
zépen kifúrva, s a lyukba egy két vé
gén összekötött spárga fűzve. Egy
szer a spárgát sodrossá teszik, s utá
na jobb és balkéz egy-egy ujjába 
akasztva ki és behúzigáfják. Ezzel 
a vessződarab pörögni kezd, és jel
legzetes bruggó hangot ad. 2. ke
nyér (tréfásan): j4/M# 6rwggJ(f wz/z 
a farz'jz?zyd60, % # % eTzezzmA: w*eg. 

6wgg 1. hangot ad a galamb, gerle: D e 
jz^g/M 6wg# a ge^zf e/ẑ e/ím # #e/fce. 
2. hangot ad az üzemeltetett cséplő
gép : # a / W <%zfa 6wgg a gep, Aawar 
everz'A: ajzf a /cz'zj 6wz^^. 3. párosodik 
a sertés: JVa ma/ c%z& Ze^z mdzz Âz.9-

ma/ac. /4jz zMOMfa ya AofzaWj, Aog); 
77%Z/MfM0 ZZ^ 6«ggO^ 6Z /COCa. 

6w7zA%fw buta, csacsi (kedveskedően): 
Te &zz? 6w«AJu, Adf mzj(/̂ r ̂ % z fe 
yeVz ̂ w//em ? A^em eaz/ek e'm meg. 

6wrzYéA: 1. levélboríték: # a me?zjz a 
j9o^f^ra, Aazza" yeg^ 6wrz^/caf, Ao^zW 
zr/hA mwz azz?za/c a /z/őMaA:. 2. külső 
része a kettősajtóknak (Ósz): 7 W 
6eya 6wrz^Aof ẑ , mer Magyozz mWeg 
va/z/ 

6wja/? esetlenül nagy fejű ember: Jóm 
ma"/? ez a 6z/j(fmye/w J d ^ ^ a ^ . #o&y 
az ziyfeTZ Aof); (eremfAef zji/em /e/ef 
Wa/rz/zeA:/ 

^Mza^z^^Mza/o (Ósz.) a búza kalásza: 
Pzv/a /toromba öfvezz-/zafva?z Az/ara 
va/J(z 6wza/w^ z'jz jze^em a W/a{m. 

/jwzafz'jzfz^ tavasszal, a még bokáig 
érő búzavetés gyomtalanítása: SbA 
a fá'vz.f meg a A%mA:a/ a66a ya /tz'zj 
6zzza6(t. ̂ fduMa6 6wzafz"fẑ zVaf /e^z. 

6wzafz,yzfz^ egy méter hosszú, éles 
fémlemezben (általában kasza da
rab) végződő bot, mellyel a búzában 
lévő gyomot kibökdösik: C s W f a m 
egy /<%z Zwzafzjzf zfayf. 5"zé/? egye/zej 
faü^^^w/z/mg g ziye/e, ,/a v^g^(z/a 
me/c A:ayz(f6zí vazz. 

6wa^^z^ajzz^^6wa^ajA:őpaJzw/ (Ósz.) 
babfajta, melynek kénsárga a színe. 
6wa^jMvzr^g^6w^Aővzrag (Ósz.) 
kénpor. 

Mr/a~6er/a~6őr/á (Ósz.) a szekér 
rácsszerű oldala: /4 ^zeAerew /cer 
d#daf az r^ewf, /á/?^J#a Aaja/z/J^ 
j8a 6wr/a. 

BALOGH LÁSZLÓ 
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