
pout. 
loupiouká lópióca. 
loposán lopakodva, titkon: Loposán 

mént vádáoszni. 
lóretá roletta: Ablaknak á lóretá má-

zágjáorá ákásztotá mágáot. 
lóri kisvasút: Lórin jáor bé. 
lousűtöü marhatök. 
lotykász rendetlen: Te lotykasz, min

dönt széjelhágyó. 
lotyog lötyög: Lotyog á új á hasamba, 
lögdösköüdik könyökével meglök: 

Templomba szokjunk lögdösköünni. 
löhéicsöl liheg: Mit löhéicsölöl f$, még 

mint á kutyó kifálod á nyelved, 
löhéityöl liheg, zihál: Nagy meleg vout, 

löhéityöltek á disznók, 
lömög nem beszél tisztán: Én csak lö-

dübbencs^döbbencs (Ósz) 1. (tréfásan) 
pogácsaféle: Mis sütött anyád, düb-
bencsetl 2. nagy darab (ember): 
Micsoda jegy dübbencs ez a Pali. 

dücskőüzik tuskót ás a földből: Egész 
télen dücsköüzni járunk az erdőüre. 

dűl^döl (Ósz.) ua. 
düllőü^döllőü (Ósz.) egyes határré

szek közneve, főleg földrajzi nevek
ben: Mezeji düllőü. 

düllöng^döllöng (Ósz.) ua. 
dürgés 1. dörgés: Nagy villámlázs, 

dürgés vóut űrnapján. 2. járás, jár
tasság: Ismerem ém mán itt a dür-
gést. 

düröcköl 1. laza talajt keményre dön
göl: Hóunap az asztak hejjét ké 
düröckoni, hogy meglegyen hordásry. 
2. gyomroz, dögönyöz (gyermek a 
felnőttet): Mám második éves, osz 

*Vö. MNyj. XIII, 161—72; XIV, 108—16. 

möktem, miko mácskurá voutám. 
luba sarkantyúvirág. 
lubicskol lubickol. 
lucabúza Luca napján elvetett búza. 

Nr. Tányérba tett földbe vetik. Ka
rácsonyig nagyra kell nőnie. Akié 
magasabbra nő, annak jobb amagja. 
Ezt a búzát átkötik rózsaszínű vagy 
piros szalaggal, és a karácsonyfa alá 
teszik. 

lúdgegéije lúd gégéje. 
lugáor erdész. 
luhátos dohos: Luhátos á máok. 
lűv lő: Lüvi á nyulát. Lűtt, de nem 

tánáolt. 
lüvöüdéik pillangó. 

PENAVIN OLGA 

még midég az annyád düröcköli, egy 
minutát se jakar a főüdön lenni. 

dürückölőü nyéllel ellátott fatuskó, 
amivel a laza talajt döngölik le: 
Mos csinát&m egy ojjan dürückölőut, 
hogy ahova jászt odateszem, ot ke-
mén lessz a főüd. 

dűt^dot (Ósz.) dönt 
düvöüpaszúj nagy szemű, színes virágú 

díszbab. 
ébabráll 1. hasztalanul eltölti az időt: 

Az egész napot ébabrátg* jevvel is 
avval is. 2. unalmát elűzi valamivel: 
Ebabrász $ kerbe mig visszajövök, 
óut mekcsinájuk ászt a vacokságot. 

ébaggat tudogatja, ért hozzá egy keve
set: Pista jebaggattya ja kűmüves 
munkát is. 

ébájmolóudik elbíbelődik: Éktelen tü
relme van ehe ja munkáho. Óurákig 

Szamosszegi szójegyzék* 
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ébájmolóudik vele. 
ebaktat öreges léptekkel továbbmegy: 

Szép csendesen ebaktathat édesapám 
hazafele. 

ebasz 1. elront: Addik piszkáta, mig 
é nem baszta Guszti jászt az óurát. 
2. eltékozol: Ety tehén arád bonsztá 
je Kóupisná ja korcsmában. 

ebattyog ráérősen, csöndes léptekkel 
elmegy: Sog dóugod mellett ebaty-
tyokhatná te jecs csomag cigerettá-
jsr. 

ebereg 1. berregő hangot hallatva el
megy (pl. motoros jármű): Az elébb 
id béregett é Jóuska. 2. berregése 
abbamarad, leáll: Éber eget, mér ki
fogyod belőülle ja benzin. 

ébérmáll nem rendes nevén nevezi: 
Marika je, de jébérmáták Katinak. 

ébeszéll 1. elmond, elmesél: Júcsa né
ném beszéte jé, hogy mi vóut. 2. be
széddel eltereli a figyelmet: Mont-
hacc amit akárz, de nekem nem 
beszéled é ja szász forintomat. 

ebinygyerget ujjai közt sodorgat: 
Egész nap ébinygyergeti ja bajusszát 
tétlenül. 

ébliccU elszalaszt: A jóu vásárt éblic-
cétük mammon. 

ébök elszól, akaratlanul elárul (pl. 
titkot): Sanyi véletlenül ébökte, hogy 
ärafele jártam, oszt ezen kezdőüdött 
a baj. 

ébötyög öreges léptekkel elmegy: 
Nagyapám ébötyögött a Homoróut-
hátrg,. 

éburit^éborét (Ósz.) 1. eldönt, elbo
rít: Nem éburitotta jez a kisz szél 
a lúhere bogjámot! 2. gyommal benő: 
A répádot egéssz éborétotta ja páré 
(Ósz.). 

eccájg evőeszköz. 

écigánkodik 1. elkér, elkönyörög: Csak 
écigánkodot tüllem ez a büdös köjök 
húsz forintot. 2. hízelkedik, körül
hízeleg: Hogy écigánkodik veled ez 
a púja. 

ecsámborog elkószál, elcsavarog: Ebbe 
jaz esőiis időübe jithom marattung, 
de nem tom, hova csámbbrgott é jez 
az ember. 

écsap 1. csapkodva elveszít: Ecsaptam 
a jóu szijostoromot, osz nem tanál
lom semmére. 2. elbocsát, szerződést 
felbont, kiadja az utat: Ecsaptak a 
jóu hejrü, mér más pájázott oda. Sz. 
Ecsapta, mint isten a legyet (semmi 
gondja rá.). 

écsararambukdl~écsarambukol bá
mészkodva elkószál: Nyitva vóut a 
kisajtóu ßoszt a kisfijußecsararam-
buköt valahova. 

écsárog elpletykál: Tudom, hogy Zsu
zsika néném csárokta jé. 

écsászkáll elcsavarog: Megén écsász-
kátak ezek a Pistájék valahova. 

écsecseréll 1. elpiszmog: Ecsecseréte 
jaz időüt avval a rekesszé. 2. elcicá
zik nővel: Erzsussä csecserélli jel az 
egész napot. 

écselleng időt tölt el hasztalanul: Mám-
mg, jis ecsellengi ja tehenétetést. 2. 
elkóborol, elmarad a többitől: Hova 
csellenget é megénn ez ajány? 

écsináll magzatot elhajtat, abortál: 
Mán a harmadik pujács csináta jé, 
mijóuta megesküttek. 

écsipeget 1. körömmel apró darabokra 
tép: Ne vágja ma kenyeret csak a 
tésztács csipegetem é, josz kész az 
ebéd. 2. foghegyről, étvágy nélkül 
eszeget: Mos ma jobbam van. Écsi
peget ety kis kalácsot. 

écsühbl elver: Tennap is ecsühote jaz 
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asszont. 
édanol 1. elénekel: Danöd el a nóutá-

motl 2. elpocsékol, elpazarol: Ko
vács Imre jis édanöta jaz egész va
gyonát. 

édéböl tönkretesz: Jóu vóut a, de jé-
déböta jez a púja. 

edény es cserépedényárus: Öcs csuprot 
vettem, mikor it vóut Szálkám ßaz 
edényes. 

édes megszólításban: anya: Vágjon 
mÚ jety kis kenyeret édes! 

edikicsel elront, tönkretesz: Addig 
okoskodot, mig é nem dikicséte jeszt 
a láptóut. 

edombölmulatozással eltékozol: Száz-
ötvem forintod dombot é ja szövet
kezedbe. 

efacsár vizes ruhát csavarással eltép: 
Janivá se facsar tatom többet a ruhát. 
Avval az erötis kezévé nem efacsárta 
most is a kisján ruháját! 

éfancsarog szűkösen eléldegél: Máj 
csak efancsárgunk avval a kis kolom-
pérrá mek tengerivé ja télenn. 

éfártöl hátulsó részével arrébb húzó
dik : Fártötazsd é mán észt a tehenet, 
mér nem férek a jászölho menni. 

éfillent elhazudik: A hetfüji dóugot is 
éfillentette ja köjök ugyil 

égabbadoz 1. betegen eltámolyog: Ki
köti tt az ágy bú ßoszt égabbadozot 
minállunk. 2. szűkösen eléldegél: 
égabbadozunk vele jegy darabig, óut 
mek csak kerül tám megint valami. 

égecizik haszontalanul időt tölt el: 
Képpes égecizni jaz egész napot. 

égen (Ósz.) igen: Mondok neki, égen, 
égen, mindétik csinájq,cs csak igy, 
máj meglátod mi lessz az eredmény-
nye. 

égibicel 1. hasztalanul időt tölt el: 

Igyekezzetek mán ety kicsit. Egibi-
céjük a féldélelőüttöt, osz semmibű 
nincs semmi. 2. eljátszik, játékkal 
elveszít: Tizenkét forintot égibicé-
tem az este huszoneggyen. 3. eltéko
zol: Egibicéte ja tinóuk árát. 

égurigáddzik 1. karikával eljátszogat: 
Sanyi égisz nap égurigáddzik ma
gába jis az udvaronn. 2. elkerékpá
rozik: Ugy égurigádztg,k a bicikli
vé, hogy észre se vettük üköt. 

eggyezik 1. hozzá hasonló: Eggyezik 
a lapjok. 2. megértik egymást: 
Eggyeznek ük, nincs ű vélek semmi 
báj. 3. vitatkozik: Mit eggyesztek 
má megénn ? Eresetek meg mán egy
mást. 

éhajigáll eldobál: Ehajigáták a puják 
$ kérbe. 

ehájkorász zavarva elterel: Hájkorázd 
é mán & libákot a vetisrű. 

éhalámöl mások elől mohón magának 
veszi el: Mindet éhalámöta. 

éhappöl elhalász, elkanalaz, ellop a má
sik elől: Csakfére nisztem ecs csep
pet, hát nem éhappöta jakköra mind 
a pogácsát a tálbú. 

éhen, ehénn, ehonn itt, ehol: Éhem van 
ni! 

éhenkóuhász szegény, dologtalan csa
vargó: Annyi éhenkóuhász tekereg 
mostanábg, jére. 

éhinyodállelodáz: Mek ké mos csináni, 
ne hinyodájuk é jeszt a dóugot. 

éhuzat 1. elvontat: Huzazsd el az udbú 
ßeszt a szekeret! 2. járművel kitöret: 
Ehuzatta ja kapufélfát & stráfszekér
ré. 3. hegedültet: Na, még éhuzatom 
az én nótámat oszt óutám megyünk 
hazafele. 

éhuzóudik 1. félreeső, védett helyre 
megy: Majd éhuzóuttok valahova, 
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hajesnejaz esőü. 2. sok időbe telik: 
Ehuzóudik a karácsonyig is. 3. el lesz 
húzva: Ne bánd, majd ehuzóudik a 
mikor szükség lesz rá. 4. helyéről 
elmozdul: Mán ety tenyérnyi hizak 
van köszte, jannyira jéhuzóudott egy
mástú. 

éhünnyög 1. dünnyögő orrhangon, kel
letlenül elmond: Ehünnyökte de jén 
ety szóut se jértettem belőülle. 2. 
dünnyögő hangot hallatva elodáz: 
Ehünnyökte csak az egéz dóugot. 

ék 1. ék: Egy jóu. tőütyfa jékké majd 
én ehasitom ászt a dücsköüt. 2. dí
szítek: Férakta ja fära jasztat a vac
kot, oszt asz hiszi, hocs csudaszép ék 
az ott. 

ékabóunyáll 1. a másik elől mohón 
elkapar (ételt): Láss&, mám megénn 
ékabóunyáta jelöüllem Pista ja ká
posztást{sztát. 2. elkever, összefor
gat: Hova jaz égbe kabóunyátad el 
a keszkenőümet! 

ékagymállelkever, összeforgat \Ekagy-
mát&tok a fijóugba megént mindent. 

ékalismáll elkever, összeforgat: Ha 
jékalismátátok a kendőüt, akkor mos 
tessék mekkeresni! 

ékammog oldalogva elmegy: Szeren
cséje, hogy ékammogot, mer végig 
vertem vóun rajta jaz ostora. 

ékankarit elgörbít, elhajlít: Ha lefele 
jékankaritod, akkor nem esik ki. 

ékankurjáddzik a levegőben pörögve 
messze elesik: Mikor Jani meglóud-
ditotta, ugyékankúrjáddzot, hogy alig 
létük meg. 

ékarabugyáll 1. (kedveskedően) elbe
szélget: Ékarabugyátg,m vele tovább 
egy óuráná. 2. elpletykál: Híjába 
montam neki, hogy ne beszéjen, csak 
ékarabugyáta. 

ékarattyöl szószátyárkodik: Félnapo
kat képpes ékarattyöni. 

ékecmecél hasztalan okoskodással el
tölti az időt: Hagyd mán abba, ne 
kécmecéd el az időüt vele. 

ékeshed a viseléstől elfoszlik, kopottá 
válik: Ászt a nadrágot mek kefóud-
dozni, mer ékeshett a térgyénn. 

ékkű^ékkg (Ósz.) ékkő 
ékonslibáll dörzsöléssel elront: A falat 

osz jóul ékonslibátad. 
ékördáll ordít, kiabál: Mit ékördász 

annyira! Nem vagyok én siket. 
éktelen 1. hatalmas, nagy: Ojjan egy 

éktelen góurét épített a téjesz, hogy 
bisztos van tizenöt méter. 2. idom-
talan, csúnya: Köpedelem ránézni 
jara jaz éktelen marhaságra. 

ékopácsölkalapáccsal szétver: Ez apu
ja jékopácsöta ja vider óudalát, mos 
vehetek másikot hejjette. 

ekoslat 1. összevissza szaladgálásba 
elfárad: Ugy ékoslattam magam, 
hogy alig állok a lábomon. 2. pár-
zásban legyengíti magát (kutya): 
Enyullott ugy ékoslatta magát a Be
tyár. 

ékotrik menekülve elfut: Jóu, hogy 
ékotrott innen Esztróuk, mer amott 
jön a barátnőüje, bisztos mektépte 
vóuna. 

ékotyföl 1. kavarva összeforgat: Na 
jeszt jóul ékotyfötad, csak tuggyam 
mos má széjjéválogatni. 2. elront 
(ételt): Hát hajigy ékotyfötad, akkor 
ed meg! 

ékóuvájog elbolyong: Mére kóuvájgott 
é jez a börnyu vajon! Nem látom 
semmére se. 

ékuksöl szűk helyen összehúzódva so
káig marad: Ekuksolunk it mig eláll 
az esőü. 

140 

file:///Ekagy-


ékupog kopogó léptekkel elmegy: Ep-
pem mos kupogott el az ablak alatt. 

ékuszpitöl 1. dörzsölve elkoptat: Mán 
ékuszpitötad a cipőüd irat. 2. el
szennyez: A székemé kenőüccsé 
ékuszpitötam a nadrágomat, tisz-
ticcsa ma ki! 

ékutyagöl elgyalogol: Na mig Bátorba 
jékutyagösz, megnyúthatod az ina
dat. 

eledóu fölös, eladni való: Ha jeledóu, 
szóujá! Engem érdekel ez a tinóu. 

elákóunizáll eltétlenked (időt): Ebbű 
se leszmámmg. prédikácijóus temetés, 
ugy elákóunizátuk az időüt. 

élefetyél elpletykál: Mán elefetyéte, 
amit az este beszégettünk. 

elemészt rossz viselkedésével halálba 
kerget: Elemészt engem evvel a ré
sz egeskedéssé. 

élessarok a lópatkó két végébe csavar
menettel járó hegyes végű szögpár, 
mely óvja az állatot a jeges úton az 
elcsúszástól. 

élézeng elcsavarog: Sehon se látom. 
Csak ajoußisten tudná megmondani, 
hoty hova lézengett é. 

elidétlenkedik ügyetlenkedve elront: 
Elidétlenkette javval a suta kezévé. 

eliszkotöl helyéről elpiszkál: Hova 
jiszkotötad é jászt a kizs dróutot a 
ládábú ? 

elizékel elmorzsál, maradékot csinál 
(ételből): E mán csak moslégba 
valóu ßugy elizékéte ja púja. 

élóuddul 1. hirtelen nekiiramodással 
elindul: Ugy élóuddüt, hogy alig 
vettem észre. 2. ingamozgással el
lendül: Vigyáz, meg ne jüsse ja 
fejedet a kötél végi, ha jélóuddul! 

elóufráll oldalogva elmegy, elcsavarog. 
Kerezs meg Lacit, mer ugy veszem 

észre, megénn élóufrát valahova. 
élőüdik 1. élősködik: Mijóuta hazajött 

a katonasáktú, csak az apja nyakánn 
élőüdik. 2. szűkös anyagi, vagy be
teges körülmények között él: Teng, 
leng, élőüdik valahogy. Nem sokájig 
viszi mán, mer éppen csak hogy 
élőüdik. 

elötyöktet 1. elringat: Egész nap élö-
työkteti jeszt a púját $ bőücsőübe. 
2. lóbálva elcsurgat: Fele se maratt 
meg az étéinek. Ez a jány élötyök-
tette mire kihoszta. 

élű^élo (Ósz.) 1. Elűte ja sog gojóud, 
de mék se tanát eccer se. 2. elront: 
Nem jóu. Elűte jaz okoskodásává 
Jóuska. 

erágóudik 1. el lesz rágva: Ne boncs 
ki ja ráfiját! Erágóudik az amiköra 
ke. 2. önmagát elrágja, elhorzsolja: 
Igazidzs meg a kötelet, mer igy erá
góudik. 3. hosszú ideig eleszeget: 
Három nap is erágóudik ety kis ke
nyerén. 4. sokáig töpreng, gondol
kodik : Napokig érágóudot rajta, hoty 
hocs csinájy. 

ereszkedik 1. magasabbról a mélybe 
száll: TK. Néném asszon széjjé ter
peszkedik, bátyám uram belejeresz-
kedik. Mi jal — Kut, meg a vidér. 
2. lefelé elnyúlik: NH. Megereszke
dett a tököm, esőü lessz. 3. szánkóval 
domboldalról csúszkál: Estig a 
Hóutszamos partyánn ereszkettek. 

eresztőürud3—4méter hosszú, 2—3 cm 
átmérőjű rúd, mely a szövőszék 
hátulsó hasajójának furatába van 
dugva, hogy ezzel annak elfordulá
sát megakadályozzák: Dug be jaz 
eresztőürudat, mér leforog a fo

nál! 
éretlen 1. unreif: Vér hast is kaphatnak 
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attul az éretlen almátú. 2. kedvetlen: 
Valami baja lehet ennek az ember
nek, mer mämmy még midég ojjan 
éretlen vóut. 

éretlenkedik ügyetlenkedik: Erigy mán 
innét, máj mekcsinállom én, nejéret-
lenkeggy it vele. 

esimull 1. egyenletesen beborul az ég: 
Esimütaz ég, esőü lessz. 2. simává lesz 
(gyűrődés, domborulat): Nem kell 
ászt egyengetni, mer a taposástul ugy 
is esimull. 3. feledésbe merül, baj 
nélkül elintéződik (pörösködés, 
bűn): Hát megvóut, megvóud, de 
majd esimull az időüve, hogy még 
nem is emlékeznek máj rá. 

ésliccöl 1. elszalaszt: Kár vóut ésliccöni 
jeszt a jóu vásárt. 2. észrevétlenül, 
hirtelen eltűnik: Esliccötak mire 
jészrevettük üköt. 

eszkábáll szerkeszt, megcsinál: Kell ez 
a deszka. Majd eszkábállog belőülle 
valamit. 

eszkuzáll mentegetőzik, bizonygat: Ne 
jeszkuzád magad, mér tudom, hoty 
te vóutá. 

étart 1. kezében fogva magától eltart: 
Etártottam észt a vidért magamtú, 
mégis vizes lett a szoknyám gjja. 2. 
elgondoz: Örekségére nekem kellett 
étartani. 3. sokáig ép állapotban 
marad, tartós marad: Cájgot vettem 
nadrágnak, a sokájig étart. 4. ele
gendő lesz hosszú ideig: Ha jity 
fogy, étart vaty hat hóunapig. 

étökéll megmásíthatatlanul elhatároz: 
Régenn étökéltem ma, hogy észt ics 
csinállom. 

étökit 1. gondatlanul elszór: Mindég 
étökitik innen ászt a lapockát. 2. 
ellop: Ügyi hoty te tökitetted é ja 
késem ? 

evág 1. vágóeszközzel elvág: Evágott 
egy darap kenyeret mek szalonnát, 
mintha jén avva ki lennék el'gitve. 
2. megsebez: Csunyánn éváktam a 
lábomat a sallóuva kóuróuvágáskdr. 
3. elszigetel, kapcsolatot megszün
tet: Eváktak a csapatomtul, oszfok-
ságbq, kerütem. 4. fogadást szentesít 
az összekulcsolt kezek szétütésével: 
Na vágd el, oszt áll $ fogadás. 

év an éppen csak, hogy eléldegél: And-
rázs bátyám is évan valahogy. De hát 
má nyóucvan éves. 

éveg (Ósz.) üveg: Fröstökrejeggy évek 
tejet vittem ki, mér nem bírja má ja 
gyomrom a szalonnát. Mondok, hát
ha je jobb lessz. 

évelőüdik 1. láng nélkül szenesedve ég: 
Nincs huzattya jennek a kémmnek, 
osz csak évelőüdig benne ja fa. 2. 
mások előtt nem mutatva mérgelő
dik, emészti magát: Nem monygya, 
hogy mi ja baja, csak évelőüdik ma
gába. 

ezérszérszép virágnév: Primula veris. 
ézetlen 1. ízetlen (étel): Tán sóu sincs 

ebbe ja levezsbe, hogy ojjan ézetlen. 
2. kedvetlen, rossz hangulatú: Mij-
jér vagy ojjan ézetlen'! Tám valami 
bajod van ? 

ézetlenkedik rossz kedvvel, immel-ám-
mal végzi a munkáját: Csinád ren
desen, vagy eriggy innen a nyavajába, 
mit ézetlenkecc itt nekem! 

ezredes 1. katonai rendfokozat: Az 
ezredes úrho kellett menni raportra. 
2. hazug ember (tréfásan): Ezredes 
e, mér csak minden ezredik szavát 
lehet éhinni. 
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