
„MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" 
A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK 
ÉVKÖNYVE 

XVIII, 167—72 

1 
DEBRECEN I 

1972. j 

NYELVJÁRÁSI ADATOK 

Szamosszegi szójegyzék* 

gabougyáll 1. szelesen összekuszál, 
összekever: Ez a Jóuskajugy gabóu-
gyája megérni asztat a szalmát, 
hogy az egéssz udvar teli vam vele; 
2. butaságot beszél: Mid gabóu-
gyát mán megérni az a jány ? Jov 
vóun, ha befogná ja száját. 

gabonalap hatósági engedély búza 
őröltetésére a második világháború 
idején: Rossz vóut a. Gabonalapra 
tuttunk csak őürni, jamennyit éppen 
kiszaptak. Sz. Gabonalapos világ 
( = háborús, szűkös időszak). 

gábris kamaszfiúk tréfás megszólítása, 
függetlenül a tényleges keresztnév
től : Na gábris, téged meg mijjer kű-
dött anyád? 

gaccsos 1. félretaposott (lábbeli): Hát 
én nem járok ebbe ja gaccsocs csizs-
mábql Vigye je mekcsinátatnil 2. 
gyenge ízületű, jobbra-balra inga
dozó (láb): Roz gaccsos lába vóut 
neki, majd összejakat menés közbe. 

gácsérfarok hátul a nyaknál fölkun
korodó haj: Jóu lessz émenni má 
Dóuzsáho levágatni ja hajad, mér 
gácsgrfárkod vam má hátull. 

gadli 1. egy század eleji, tótnak mon
dott vándor gubaszegő ember csa
ládi neve; 2. (lenézően) öregember: 
A nyavaja törné ki jászt a vén gadlit 
is. Csak én utánnam leskelőudik 
örökké. 

gádzsóu (lenézően) ismeretlen férfi, 
,,pali": Valami városi gádzsóu járt 
itt, osztán Q régi dóugokrú kérdezőüs-
ködött az is. 

gaggóu lábú ~ gaggóu. (Ósz.) hosszú, 
véznalábú: Nem hittem vóun e, 
hogy az a gaggóu lábú tinóu ßannyid 
bír. Inogott a lába jobra-bára, de 
vitte. 

gágint ~gágént (Ósz.) egyet gágog (a 
liba): Nd. Az apáti legények, libát 
loptak szegények. Nem jóu fokták a 
nyakát, oszt égágintotta magát. 

gagóu, gangaláb (régi) ~ góujaláb két 
rúd, aminek a közepén a láb szá
mára kiképzés van, ráállva seké
lyebb vizén, posványon át lehet vele 
kelni: Endre gagóuva járkát az ud
varom este, hát oszt a jányok nem 
mértek kimenni, mer ojjan nagy vóut, 
hogy az ereszenn is túliért a feje. 

* Vö. MNyj. XIII, 161—72; XIV, 108—16; XV, 137-42; XVI, 127—35. 

167 



gäjdesz (csúfosan) öregember: A vén 
gájdesz még nekem osztogattya ja 
tanáccsqjit. 

gajdol 1. falson, ordítva nótázik: Még 
a kutya jis visítva szalatta kért fele, 
mikor rgszegenn az uccán gajdötatok 
valamék nap. 2. nem kívánatos dol
got elbeszél, elfecseg: Gajdol má 
meginni Pég apám megmonta, hogy 
ne beszőjünk erű. 

gájmóukos ~gájmóus bütykös, gör
csös, görbe: Firgszéjük éjelébb észt 
a fát! Ojjan gájmóukos, hogy így 
nem lehet éhasitani. 

gájmóus lábú—gájmóus lábö (Ósz.) gör
belábú: Még ez a vgn gájmóus lábú 
ßember is kijött utánnunk a határba. 

gájra ment tönkrement, tékozlással el
pusztult: Gájra ment a tinóu ßärq, 
mos meg a tehéné. Mán a házé kö
vetkezik. 

gájz (ritkán) gáz: Árpijékná Debre-
cembe gájz is van a konyhába. Hát 
oszt űk avvafőüznek. 

galamsalátq ~ madársóuska lóheréhez 
hasonló, vörös szárú, sárga virágú 
növény: Ugy ették a galamsalátát 
ezek a puják, mint a sóuskát. Asz 
monygyák, hogy jóu savanyóu. 

gálic~gálickű 1. vasgálic: Sz. Ijjen ez 
a gálickű, zőüdet mutat, os sárgát 
fest. Nr. A vasgálicot régebben 
kenderfonal festéséhez használták 
az asszonyok. 2. rézgálic: Nr. Porrá 
törve, tejföllel keverve pállás elleni 
kenőcsként használták régen, de a 
baromfifélék ivóvizébe is beletették 
tyúkpestis ellen. 

ganájlik (modorosan) ember, állat 
bélsárt ürít, szarik: Keserüsóut kel
lett a tehembe jönteni, mér nem tu
dót ganájlani. 

garádicskóuróu Chrysanthemum vul
gare: Nr. A szegényebbek ősszel 
kocsiszámra vágták az erdőn, és 
tüzelőnek használták, s gyakran a 
lekvárt is ezzel főzték. Nehezen rot
hadó szára miatt a lápos területeken 
a gázlókat is ebből készítették. 

gárdáiéba hagy gazdátlanul, össze
visszahagy; veszendőben hagy. 

gárzsa (Ósz.) kaszahegyből készült 
kis sarlószerű nyeles vágóeszköz, 
amivel nádat és a kukoricaszárat 
vágják: Ott a gárzsa jaz eresz 
alatt, avvä levákhqtod ászt a lazsna-
kot. 

gatyás tollpamacsos lábú tyúk vagy 
galamb: Ászt a gatyás lábú kokast 
ke mekfogni. 

gatyaszárbq alsónadrágban: Még ga-
tyaszárbq vóutam csak, akkor lep
tem le jaz ágyrú, mg, kupoktatott az 
ablakonn. 

gatyázik fölöslegesen időt tölt, huza-
vonáskodik: Jösz vagy nem? Ne 
gatyáz mán annyit mellette. 

gatyóu baromfiféle, aminek tollpa-
macs van a lábán: A gatyóu meg
marad magnak, mer a jóu. tojóu 
lessz. 

gaz 1. gyom,, dudva: Sz Gasz tesz rá 
(=ellopja). 2. rossz, léha, nem becsü
letes : Azok a gasz cigányok megim 
megdézsmáták a kolompgromot a 
Pécsitagbq. 

gébben: meggebben szomjúságában 
beteggé lesz: Meggebbenek má szom-
jonn. 

gecizgs huzavona, akadékoskodó ha
logatás : Unom má Pistának ászt az 
öröközs gecizésgt. Jöjjgk az ember 
vagy maraggygg, de ja másikot ne 
gátöjajaz okoskodásává. 
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gecizik teketóriázik, huzavonáskodik: 
Ne geciz mán annyit, hanem gyere! 

ggdélget dédelget, kényeztet: Cumisz-
tattam, tejé ggdélgettem a kis macs
kát, hogy az annya megdöglött. 

gedi (Ósz.) kecskegida: Rigm. Gedi, 
gedi kecske, leszalatt a kérbe, meg
ette ja káposztát, ott hatyta ja 
torzsáját. 

genyóu ondó. 
genyóuzás huzavona, teketória, halo

gatás : Mire valóu ßez a genyóuzás ? 
Acc vagy nem acc ? 

genyóuzik téblábol, teketóriázik, ha
logat: Ékesünk, annyid genyóuzik 
ez a Miska fiju. 

géra megsűrűsödött réteg a folyadék 
felszínén (pl. pille a tejen, vékony 
jég a vízen): A förät tejenn ászt a 
JÓVL vastag gérát szeretem. Reggere 
géra lessz a Homoróudonn. 

géráddzik megsűrűsödik a folyadék 
felszíne: Géráddzik mán a lábozsba 
ja tej. Hűvös az időü, géráddzani fog 
reggere ja válubqja viz. 

gérbics 1. gébics, egyfajta madár. 2. 
apró, sovány (gyerek): Ojjan sze
rencsétlen kizs gérbics ez a fiju. 
Csont meg bűr. Nőüni se jakár. Pég 
eszik annyit, egy nagynak sok vóuna. 

gérbuc csontos, sovány: Minden bor
dája kiláccik annak a köjöknek, oj
jan gérbuc. 

gérdou 1. a levágott baromfi hátának 
a nyakfelőli része: Nekem mindig a 
gérdóuja jár, Miska meg a sóuddrt 
kapja? 2. sovány, hús nélküli: Sza
kadásig eszik ez a jány, oszt mégis 
ojjan gérdóu, hogy egy jóu szél éfuj-
ná. 

gereben ~ gerebeny kenderszöszt kár
toló, vasfogazatú eszköz: Kitöre-

dezet mán a gerebenem fogaji. Nem 
tudom a szöszöm mekhuzni rajta. 

gerebenez~gerebenyez szöszt kártol: 
Ot van a sütőube, mozs gerebenyezi 
ja szöszt. 

gerebenezés — gerebenyezes a kender
szösz kártolása a gereben nevű esz
közön: A gerebenyezissé most ék£s-
tem, mer a tengerit kellett eléb le
szedni. 

gerincre fektet 1. birkózásban legyőz: 
Gerincre fektet a téged, híjába vagy 
ojjan nagy máhóuk. 2. teherbeejt, 
közösül: Marit izs gerincre fektette 
mán QZ ember. Domborodik az eleji. 

gerjed: fégérjed megneheztel; méltat
lankodva fölcsattan: Mék fegérjet, 
hogy montam neki ászt a búza dóu-
got. Pék hát QZ ű tehene legéte le. 

gérjesztőü a tűz begyújtásához való 
aprófa, gyújtós, szilánk: Venasz-
szon 7 Htemre még gérjesztőüt is ne
kem Kellet vágni, hoty tüzet rakhas
sak. 

gésli gersli, korpás héjától megtisztí
tott gabonaféle, rizs pótlására: A 
háború ßalat nem vóut riskása, hád 
gé~síivé, meg burizzsé tőütöttük a 
káposztát. Nr. Régen hatalmas fa-
mozsárban házilag tisztították meg 
az árpát a héjától. 

gethes ~göthös beteges, köhécselős: 
Ngzzedmán te Pirka, az a v£n gethes 
ember még ászt akarná, hogy hozzá-
mennyek. 

gezérnyás beteges, hűléses: Ebbe jaz 
esőüs időübe mindek taknyozs, ge
zérnyás az ember. 

gibicéi pénzzel hazárdjátékot játszik: 
Od gibicétünk a Kóusa Gabi mühéje 
jelőütt. Két-három pengőüt ém min
dig nyertem. 
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gibicelés 1. pénzzel való nyerő-játék. 
2. huzavona, teketória. 

gili vékony (láb): Nem gondötam, 
hogy avval a gili lábává haza bír 
jönni Szálkám. 

gilimonyi sovány, vékony (ember): 
Ebbe ja gilimonyi köjögbe csak ety 
szál hurka van. 

giminázijom gimnázium. 
gincsöl gyomroz, dögönyöz: Addig 

gincsöta ja kismacskát a jányom, 
hogy a végem megdöglött. 

glóucház üvegház (növények számára): 
A báróu glóucházába Dobosom mám 
májuzsba jis vóud dinnye. 

góujahutykouróu Dipsacas laciniatus 
L.: A néphit szerint, ha a levelei tö
vén összegyűlt esővízben vagy har
matban megmosakszanak, elmú
lik az arcról a szeplő. 

góujavirág Caltha palustris L.: Ta
vasszá mentünk a Csíki laposra 
góujavirágot szedni. 

gombajitóufa ~ gombajétóufa, kóu tics 
(Ósz.) kb. 50 centiméter hosszú, 3 — 
4 cm. átmérőjű bot, amire a tekerőü 
nevű eszközről a kenderfonalat ju-
kazsgobajgg-ba. csavarják: Akkor 
kell a gombajitóufa, mikor jukazs-
gombajggba tekerjük afonált. 

gombozás gyerekjáték, amikor a gom
bot a falhoz ütik, s az a másiktól 
egy araszra pattan el, nyert. 

gombozik 2L gombozás nevű játékot 
játssza. 

gomoja juhsajt: A Nyirenn, ahom bá-
ránt is tartanak nyájba, csinánag go-
moját. Börnyu béllé bejóuttyák a te
jet, kifűtik turóunak. Hegyes vá-
szonzacskóuba teszik, oszt ety hét 
mülva felakasztva má meg is érik, 
lehet enni. 

gdrc 1. a háztető csúcsa: A gdrcánn is 
átment a tetöünek. 2. hátszerű ki
emelkedés a szántóföld hosszában: 
Csak a görcán tuttam végigmenni, 
mer egyebüt viz van. Nem tom, mi
kor lehet fészántqni. 

góuré 1. kukorica tároló léces helyi
ség: Tizenkét szekér tengeri vóut 
a göurémba. Nr. Újabban lécekből 
készül az oldala ennek a helyiség
nek, de régebben sövényszerű fo
nással fűzfavesszőből készítették. 
2. (újabban) főnök, fölöttes sze
mély: Nem tom minek harakszik 
rám a góuré. 

göcshös beteges, rossz egészségi álla
potban levő: Elég göcshös mán 
szegén, dehát hetvenesztendőüs mült 
a nyáron. 

göcsöri fejlődésében visszamaradt (fa, 
ritkán gyerek): A kért végirű ßaszt 
a kizs göcsöri fát ki ke vágni. Nem 
nőü ßa mek soha. 

göm csomó, görcs (fán, madzagon): 
Out ki mán a guzsajom maddzagjárul 
észt a gömötl 

gömös 1. rácsomózott: Hát észt a gö-
mös nyüstöt nem lehet kibontani. 
2. forradás-helyes, csomós (fa): 
Máj beletört a firész, mig é tuttam 
vágni jasztat a gömös akácfát. 3. 
csomókásan összeállott, összefőtt 
(étel): Nagyon gömös puliszkát főü-
zött ez a te jányod. 

gönc a testre fölvett sok ruhaféle: 
Szed le magadra ßaszt a sog gön
cöt, nincs má fagy ás! így mek se 
tucc moccanni. 

gönygyblszösz henger alakúra csavart 
másodrendű kenderszösz: Három 
gönygyölszösz hosztam, de mámmá 
meg is akarom fonni. 
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görcs 1. csomó a fában: Gördzsbe ment 
afirész azér nehéz. 2. rög, göröngy: 
Fékapott egy görcsöt, oszt hozzá-
vákta. 3. apró termetű ember (lené
zően) : Asztat a kizs görcsöt haza ké 
kűdeni. Nem bír a rendesen dóugozni. 
4. fájdalmas ínhúzódás, merevedés. 
Sz. A görcs húzza jössze (átok). 

görönygyi béka varangy: Teli van a 
verem görönygyi békával, oszt ez a 
jámfél lemenni tüllök. 

gőüzibe főüt kolomp gr karikára vag
dalt krumpli hagymás, paprikás 
zsírban párában megfőve. 

gözü~gözö (Osz.) güzü, mezei rágcsá
ló: Sz. Ojjam mint a gözü ( = arra a 
személyre mondják, aki üres kézzel 
soha sem tud hazamenni). 

gözüll~ gőzöl (Ósz.) güzül, gyűjt. Any-
nyid gözűt mán, hogy élig vóuna 
hacs családnak. 

griccél pénznek vonalra való dobásá
val nyerő játékot játszik: Egéz dél
után csag griccétünk a szekérszgnbe, 
hogy esett az esőn. 

gubaszegőü (régi szó) vándor iparos, 
aki faluról-falura járva a guba szé
lét színes textíliával, főként pirossal, 
beszegte. Nr. A hagyomány Gadli 
bácsi néven emlékezik a legutolsó 
szlovák származású gubaszegőre a 
századforduló tájáról. 

guga golyva: Kusza Gyulánénak ojjan 
gugája nőütt a nyakam, mint egy 
görögdinnye. 

gumóu. kinövés, bütyök, duzzanat: 
Ojjan gumóu nőütt a fej gm, mint az 
öklöm. 

gürdáj gyomnövény, aminek magas a 
szára: A hászhátáná nyakig grőü 
mán a gürdáj. Evvel a pújává ki
tépethetnéd valamék nap onnét. 

gúzs 1. megcsavart fűzfavessző köte
lék: Csavard meg gúzsnak ászt a 
vesszőüt, ugy nem törik. 2. vasból 
vagy vesszőből készült karika, ami
vel az oldalrudat a kocsi lőcsére erő
sítik : Kerezs meg a gúzsokat, míg 
előü hozom az óudarudat! 

guzsájmaddzag madzagból készült át
tétel a rokka kereke és orsója kö
zött. 

guzsájpáca a fonókészségnek az a kb. 
150 cm hosszú rúdja, amire a szöszt 
kötözik. Nr. Általában díszesre 
szokták esztergályozni, főképp a 
lányokét. Idősebbeké szilvafa haj
tásból is készült, de ezt a hídlás 
alatti vizeletben pácolták néhány 
hétig, hogy szúmentes és szép piros 
színű legyen. 

guzsäjszallag kb. 100 cm hosszú, 1—2 
cm széles szalag a guzsájpáca felső
végén, amivel a szöszt kötözik föl. 
Nr. Leginkább piros színű gyári ké
szítésű szalagot használtak, de ré
gebben kartonból hasított, házilag 
beszegett csíkot is alkalmaztak erre 
a célra. 

guzsájszék alacsony háromlábú, kerek 
szék, aminek közepén levő furatába 
erősítik a székezsguzsáj pálcáját. 

guzsorodik 1. zsugorodik, összehúzó
dik. 2. rugalmassá válik (a megfony-
nyadt vessző): Mos még tőrig, de ha 
három napig a verembe tartom, gu
zsorodik, oszt nem törik. 

guzsos hajlékony, nem törékeny (vesz-
sző). 

gyakhec gyerünk!: Kész vagy ? Akkor 
gyakhec! 

gyakhecél 1. kutyagol, gyalogosan 
sietve megy: Lemegy a nap minygyá. 
Gyakhecéhetünk a setédbe hazafele. 
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2. közösül: Tudod is te még, hoty 
hom pisinek a jányok. Gyakheceté 
má? 

gyalokpaszüj nem futófajta babféle
ség: Gyalogpaszüjt szoktunk a ten
geribe vetni, mer a nem nyomjajé. 

gyalokszék alacsony, támla nélküli, fú-
rott lábú, házilag készített szék: 
Csinátam ety kizs gyalokszéket. 
Nagyanyám azon szeret űldögéni ja 
póur mellett. 

gyaloktök nem futófajta tök: A gya
loktök ugy nőül bokorba, nincsen 
nekifutása. 

gyanesz gyerünk! futás!: Mos mán 
osztán gyanesz haza. 

gyapár fehér színű ökör neve. 
gyapora szapora, bőven termő: A zsi-

dóuveres kolompgr gyapora vóut, 
nagyon sokat termed, de jenni nem 
vóutjóu. 

gyaporit gyarapít: Pusztít e nem gya
porit. 

gyik (Ósz.) gyík: Km. Akit a csuszóu 
mekcsipett, a gygktö ßisfgl a. 

gyékgmpokróuc házi készítésű gyé
kényszőnyeg, amit a dohánypalán
ta melegágyára terítenek éjszakára: 
A gyikimpokróucot a dohányosz 
szokja csináni. Tűvé-heggyé két-két 
szálat összefogva sorjábq kötözi, óut 
a közepinn átvqrja. 

gyikinda csapolásában meglazult, ide-
oda mozgó (pl. szék): A fene jegye 
meg ászt a gyikinda széket! Majd 
összetört alattam. 

gyima 1. gyáva, félénk: Óu te gyimal 
Hát még attú ßa kis kutyáiul is 
fisz? 2. élhetetlen, ügyetlen: Hogy 
ez a Sanyi mijjen egy gyima jembér! 
Még a kapusarkot se tutta feszegez-
ni. 

gyimáskodik 1. gyáváskodik, bátorta-
lankodik: Ne gyimáskogy má! Nem 
esz meg az a kutya. 2. ügyetlenke
dik : Ogy gyimáskodott eggy óurájig 
avval a vacok rekesszé. 

gyökemedik: meg'gyökemedik megbi
csaklik, visszatörik (kar, láb): Le
csúszott a lábom a küszöbrű, hát 
oszt ojjan szerencsétlenül, hogy úgy 
meggyökemedett, hogy alig birok 
rájáni. 

gyökte nem egyenes, görbe; nyomo
rék: Attú kezve lett ijjen gyökte 
Taplóuzs Berti, hogy a bika meg-
gönygyöte. Hát én észt a kizs gyökte 
fát kivágom innét. 

gyomor 1. gyűr: Ne gyömord ászt a 
ruhát, mér nem irek rá kifele vasäni 
meginn. 2. töm, dug, szuszakol: 
Gyömord a kosárba, mekfér a még 
abba. 

gyöszmékél csoszogva jön-megy: Uj 
má le, ne gyöszmékéj itt körű rajtam. 

gyöszmököl dugdos, nyomkod: Addig 
gyöszmököte, mig bele nem fért a 
zságba. 

gyútóufü^gyötóufü (Ósz.) Linaria 
vulgaris L.: Nr. Főzetével a bőr
lobbot, lázas gyulladásokat gyó
gyítják. 

gyügye gyüge, félbolond. 
gyülis ~ gyölis (Ósz.) gennyesedés: Va

lami gyülis van a sarkamonn, osztán 
nem tudom fehuzni ja csizsmámot. 

gyUllis ~ gyölis (Ósz.) gyűlés, kon
ferencia: Oda van ez az ember vala
mi gyüllizsbe. 

gyümőücsajjafü~gyümőücsajjafü(ósz.) 
Glechoma hederacea L. Nr. Meg
főzve melegpakolásként lázas da
ganatokra teszik. 
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