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E s,zógyűjtemény bevezető clós·za.vlá;t és a D-::E: k>e~detü cÍlmsza~V~aik<llt lásd az 

ALUTA elózó szálmálhan, az A--C'S /kezldetüelket a seps\iiS':öentgy6r,gyi kiadású GYÖ
KEREK c. i:skola.i folyói~at első és köv. számaiban*. 

F 

facsar 1. csavalf. Facsarj eggyet rajta ! 2. Sodor. Facsarj ety szivart. 
facsargat csav.arg•at. Ne facsargazsd annyit, met elromlik. 
facsarint csavarint, húz egyet a csavaron. 
facsarintás cs,avarintás. 
facsarodik 1. csavarodik. 2. v·alamiVIé lesz. A kicsi árvából milyen kemén 

gyermek facsarodott. 
facsaros eszü c:::avaros, furfangos eszű. 
facsaró viz cs•avaró víz. Tiszta csupa facsaró viz vót a kendőm. 
facska tűzgyújtó szálka, szilánk, fatörmel!ék. Hozz ety facskát, piszkájjam 

ki vele. 
fagy (ige) oly hidegre f01rdul az idő, hogy a föld, a tóc;sa befagy. Az észa 

kos helyeken mán fagy. L. béfagy, lefagy, mekfagy. 
faggyas faggyús. Köhögés ellen tégy faggyas ruhát a mejjire. 
fagylal megfázít. űtösztezsd fel jobban, ne fagyiaid aszt a gyermeket ebb'a 

hidegbe. L. mekfagylal. 
fájin 1. jó, megfe,lelő, alkalmas, szép. 2. rendes, jómodorú. A doktor ur 

igen fájin ember. Fájinul ügyesen. 
fájintos jó, tetszetős, finom. 
fájtat f.ájdalmat érez. Örökére fájtassa a fejit. 
fakalány f·akanál. Ma mekszedlek a fakalánnyal. (Megverlek). 
fakopács harkály. Ma egész nap kopoktatta a fakopács az almafát. 
fal eszik. Minyát indulhatunk, csak fajjunk valamit. 

*) Az E, É €s F kezdetű szavak rendenérseikor jele!1Jt meg Nemes Zo.J.tánné, Gálffy 
Móz•e:s, M!á•rton Gy.U;1iél TOJrjai szójegyzék c. ,gyűjt,eménye• .a Seplsli:Sz,en1Jgyölf'gyi Múzeum 
k iadá:sélban (1974), mely1et attól k•ezodrv;e najg'y hase.onnal foqgattaun és szándékozam 
toVIálblbr.a is ú.tmu·tatóul hasznlá!lni. Néha1i Mál'lton Gyula emlékét fo;g~ja őr~zni az a 
néhány levél is, melyet útbaigazításul küldött szóanyagom rendezésel~or S. S. 
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falás l. fa:liéit, hariapásnyi darab. Aggy ety falás kenyeret. 2. lticsi, kevés. 
Ety falás lisztünk sincs a házba. 

faláska kicsi. Hogy ojan okos az a faláska gyermek? 
falódala fehér~e mes.zeJt fal. Ugy elfehéredett, mind a falódala. 
falu szája pletyka. Nem akarok a falu szájára kerülni. 
falvédő l. faliszőnyeg. 2. előr·erajzolt, majd ki'VIarrt szöveges vászonterítő, 

mely a falat védi a főzőkályháról fröccsenő szennyeződéstől. újabb 
keletű szólás: Okeme sem most szált le a falvédőrol. (Nem tapasz
t.a1atlan fiatal, "nem mai csirke"). 

familija rokonság. Usmerem az egész familijáikot. Taty familija ! (T·ekin
télyes, előkelő család). 

fánc véset, melybe belclllik egy másik crész. Akkorát döndült az ajtó, hogy 
a deszka kiesett a fáncából. 

faragó fészi megkülönbözteiJésül a favágó frészitól így nevezik az ácsok 
széles·ebb v.agófelületű f1ej·széjét. 

faricskál céltalanul farag, pi1szmog a f1aragással. Mind essze faricskálod a 
küszöböt, ;te gy~vmek! 

farhámba ül megmakacsolja magát. Most mán Pisti es farhámba ült, nem 
jó többet. 

farkasfog f.aházak gerendáinak a szögleten trapéz alakú vésetbe való 
összeillesztésének módja, mely az 1930-as években terjedt ell Za
bo1láról, Kovásznáról, a régebbi bütübe rakás helyett, mely aka
dályozta a sarklak sírnára való vakolását. A farkasfogba rakott há
zat ugy le lehet vakoini minha tégJából vóna. 

farkinca az egér f.arka. Bébott a likba, de kimaratt a farkincája. 
farmatring a hám része a ló fara felől. Elszakatt a farmatring. 
farpecsenye keresztasont tájéka. Leszakatt a farpecsenyém. (Fáj a dere

kam a klere:sztcsont tájékán). 
farol, fartal l. oldalra vagy kissé hátra és oldalra csúrszik a jármű sáros, 

jeges úton. Béfartalt a szekér az ódalon. 2. hátrál(-talt). Faroldazsd 
ide a lovakot. 

fáskas fahordó ko·sár. 
faszol kikap, büntetést kap. Haggyátok csak el, met hazajő édesapa s akkor 

faszoltok. Kifaszol: megklapja a m.agáét (a büntetést). 
faszujka, fuszujka paszuly, bab. (A pasmlyt soha nem lehet hallani, a 

babot megértik, de nem használják, leggyakoribb a fuszujka). 
L. fuszujka. 

faszujkakaró l. ka:ró ·a felfutó paszulynatk. 2. gúnyos e[neViezése a nagyon 
sovány férfinek, nőnek. Ez a Sári most es ojan faszujkakaró. L. 
fuszujkakaró. 

fataró homoszexuális. 
fazaka, eszefazaka indulatos kiszolás . Eszedfazaka ! (Értelme : Ne beszélj 

· hülyeséget, menj a fenébe !). 
favilla többnyire két, ritkábbarr három ágiú, villás faágból faragott villa 

gabonaneműek betaimri tásá•ra. 
féder rugó. 
féderes rugós. Vettek ety féderes divánt. 
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feji zsarolja, kihasználja, élősködik raj'ta. Az ör,eget es eleget feji az 
onokája. 

fejel a répa fél,ső VJégét leve1estől levág}a, fejeli a répát. 
fejelágya kisgyermek koponyáján a lágyrész. Mán neki es bénőhetett a 

fejelágya. Értelme : Már megjöhetett volna az esze. 
fejér, fehér l. fehér. 2. fehérnemű. 
fejérnép (fehérnép) l. nő. 2. as,szonynép. 3. feleség. A fejérnépek es min 

kigyültek a kapuba. 
fejért vesz tiszta fehérnem üt ve:sz fel. v ét y fejért, ha doktorhoz méssz. 
fejrevaló ruha fejkendő . Hova lett el a f<ejrevoló ruhám ? 
fejjebb feljebb. 
fejjebbecske kevésse!l feljebb, még feljebb. 
fejjel felül. Tedd fejjel az inget, hogy ne gyürőggyék. 
f~Jjünnen, fejjünnet fen trő l. 
féjt :flélt. Ne féjdzsd met nem leli semmi. 
fekünni, feküszik feküdni, fekszik. Mikor az öreg lefekütt, többet fel sem 

es köt. 
fel tejfel. Ennek a téjnek jó vastag a fele. 
felábaskodik felág,askodik. 
feláll a szél fújni ke2ld a szél. 
felhezget felbi,ztat, ösztökél, uszít. Jól felbezgette a tesvérit. 
felbiggyeszt gondatlanul vagy nevetségesen feltesz. 
felbogozza a farkát felüti az orrát, megsértődik. 
fiUborzitt felborzol. 
felhoszont felbosszant. Ne boszondzsd fel apáclot ! 
fiÚbőgi a falut panaszáv~al fellármázza a falut. 
felhurran hirtelen 'felszátll a madár. A Ieánka megjett (megijedt), met a 

bokorból felburraJnt egy veréb. 
felbuzerál felmérgesít, felheocel. Jól felbuzerálta a nénnyit. 
félcédolás bolondos, nem ép elméjű. Nekem ne hídd ide aszt a félcédolást ! 
felcsinál teherbe ejt. Katonaság előtt felcsinálta a lejánt. 

Felcsináltatta magát, hogy a legén vegye jel. 
HHcseperedik felJnd. 
fi!lcs~peszkedik fe1lkapa:szkodik. Felcsipeszkettem a nyujtó végire. 
felcsirikol fellánnáz. A verebek mán hajnaiba felcsirikoltak. 
felcsongojodik felkuporodik. Csongojoggy fel te es a tetejibe ! 
felcsütörködik felkapa,szkodik. Ne csütörököggy fel oda, met béesel a ke-

rék alá. 
feldöfőrl feldöfköd. Döfődd fel a bornyut ! (KeHsd fel) . 
feldörget felzörget, felébr<eszt. Az éjjenn es feldörgettek, hogy 

mennyek vagonrakni. 
feldörgöl feltöröl. Feldörgöltem a küszöböt. 
HHdőt feldönt. A szél feldöfötte a szénásszekeret. 
felendeledik 'émelyeg, hányinger'e van. A taxiba (autóbusz) uty 

felendelettem, alig vártam, leszájjak. 
felesleg fölösleg. 
féleszü hóbortos, bo1ondos, gyenge elméjű. Odajött az a féleszü es. 
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félforcsoku csípőfi.oamos. 
felfordulás rendetlenség zűrzavar. Vót ott felfordulás ojan, hogy! 
felfutat felfujtat, ~·evegőt nyom bele. 'Futazs fel a hidgli kerekít. 
felfuvódik bélgézzal megtelik. A tehen bészabadult a lucernába s 

felfuvódott, le kellett vágni. 
felfüllenti megneszeli, meghallja a hírt, pletykát. 

Felfüllentette, hogy jőnek az ellenőrök. 
felháborodik hányingere van. Uty felháborottam a szaktól. 
felhány 1. szemére vet. Mind felhántarn neki, amit ellenem vétett. 

2. felhányto;rgat. Aszt es felhánta, hoty felnevelt. 
felhányódik gondviselés nélkül i lS felnő. Látod-e, az árva es felhányódik 

valahogy. 
felheccel 1. felbiztat. 2. felbossztant. 
Wlhengeredik l. földre esik s ott gurul. 

FeJhengerettem a jégen. 2. elterül földön, ágyban. Csak annyi erőm 
vót, hoty felhengereggyem az ágyba. 3. etpusztul, meghal. Addig 
iszik, ecd:;r a sánc martyán felhengeredik. 

felhérc ·lószekér rész.e, csatlás. 'A lotonn a felhérc elszakatt. 
felht;rgel felmérgesít. Uty felhergelt az a köjök, asz gondoltam, abb'a hej-

be megüt a gut. 
felhompol felhantol. Hompolt fel jól a töröbuza tövit. 
felhuzza a hász főggyit felmossa a padlót. 
felhuzul felbosszankodik. Aminap es uty felbuzultam miánna. 
felhuzza az aarát megorrol, megnehezteil. 
feli fölé. Menny fel az estálló feli, dopj szénát a lovaknak. 
felibe feles művelésbe. Vegye ki a kertünköt felibe ! 
féligen fejjel fe:lénél valamivel több (et tölt egy edénybe, zsákba). 

· Mennyit tocesek ? Féligen fejjel ! 
felis fe1es művelést végző s~emély. A multakba ő es a felisünk vót. 
feljő a napja kedvezőre fordul .a sorsa. Ha kitavaszodhat, a vájogvetőknek 

es feljő a napjik. · 
felkajtat feTkutat. Felkajtattam az egész házat, sehol sincs. 
felkeeskélni a lábát keresztbe mkja a lábát. Felkecskélte a lábát mind az 

urak. 
felkondtorodik felhajlik, felgörbüL A pappírnak a széjje felkondo~odott. 
félkótya bolondos, gyenge eszű. Mit akar az a félkótya töllem ? 
felkot felkelt, felébreszt. Kőccsétel\: fel apátokot, menni kell a gyárba. 
felkucorodik felkuporodik. Kucoroggy fel az ágy végibe. 
felkunkorodik f'elhajük, felgörbüL A vasnak a vége felkunkorodott. 
fellegesedik fellegzik. Fellegesedik az ég, essö Jessz. 
fellép rövid időre benéz valakihez. Fellépek nainnyámhoz. 
felnő feldagad. Mekcsipett a mé, ne hoty felnőtt a heje. 
félódaltog, félódaitok l. féloldalradőhne, 2. félre .csapva, 3. oldalazva. Ne 

nyiss akkora ajtót, gyere félódaitok 
felp13kkol feksomagol, élelemmel j·ól Uá't. Anyám jól felpakkolt 
felsikárol friss sárral feltapasztja a ház föLdjé t. 
felstrófol felcsHV\&r. 
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feisuroi i. dorzsölve felmos. 2. áju1ásból feldörzsöL 
felszeg beszeg. Felszektem a szoknyám ajját. 
felszeg a falu felső vége a vózfo~yá1s szerint. Jóska felszegbe jár vizitába. 

(Udvarolni). 
felszikkarl fölszárad ~a sár). 
felszitat feHtat. ltatós pappirral feJszitattam a téntát. 
feltáccsa a száját kiér, követelőzik. 
feltarisnyál feltarilsznyál, élel'emmel felszerel. A szabaccságos katonát 

othon jól feltarisnyájják. 
feltör, feltörik felhólyagúk a láb, kisebzik a cipőben. A bakkancs feltörte 

a lábom. Feltört a lábom az uj cipöbe. 
feltróbál felpróbál. Tróbáld szá'fel eszt es ! 
felültet felbiztat. Jól felültették az apjikot ellenem. 
felünnet felülről. . 
felütte az aarát megnehezte~t. Ety hapra fe.Jütte az aarát s .elment. 
felvákták a nyelvit l. trurd beszélni, 2. f·elesel. No neked es jól felvákták a 

nyelvedet. 
relveti a fonalat a S·ZÖVÖSzék előkészítése SZÖVéSI'te. 
fi.Hveti eHepi. A házikot veti fel a mocsok. 
felvette a viz ellept~ az ár. A pincénket mán felvette a viz. 
felvevő gunya felső ruha, kimenő öltözék. 
femforgó felszolgáló, intézkedő. Pakucsnitt a torba es ö vót a femforgó. 
femvaló fentvaló, isten. Tuggya ja femvaló ! 
feni a fogát készül; a bosszúva, visszavágársra.. Mán eggy éve feni a fogát. 
fenkő, fénkö kaszrafenő kő. A fenkövern es elkopot mán. 
fennül ébren tölti •a'Z éjsz.arkát. Fen kel üjjek a beteg miján. 
fentebb fennebb. 
fentőfü mezei zsurló. Teli vót a hej fentöfüvel. 
fentö küllő. 
fénkép fénykép. Oda vótunk fénképcsináltatni. 
fényess fényes. 
fére áll a hegye jól tartott majoságrra mondják. A récék jóllaktak, 

fére áll a begyik. 
feredezik gyakran fürdik, lubickol. Feredeznek a récék. 
feredik fürdik. Lekéste a vonatot, met .elferette az üdőt. 
feredö fürdő. Uty fáj a lábom, el kéne mennyek a feredőre. 
fére farag l. mell.ébeszél. Ne farakj fére! 2. féke jár, hűtlenkedik. 

Ott az asszony es, az ernher es fére farag. 
féreg l. egér. űsszel a féreg a mezőröl béjö a faluba. 2. pondró, hernyó. 

Az üdőnn sok a féreg az almába. 
fereglik egérlyuk. 
féregut ra mezei egértől kti:taposcYtt ösvény a gabona-, lucernac-, here

földön. 
féregüttető egérfogó rugós vagy lecsapó szerk,ezet tel. Tegyünk a kamarába 

ety féregüttetőt. 
fére hejt fé'lre eső helyen. Ojan fére hejt laknak. 
férematatfélrre jár, hűtlenkedik. 
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fereszt füröszt. Kifereszt: kiforgat a vagyonából. 
feresztő-tekenyő fürösztő-teknő. Vettem a keresztH5ányomnak 

ety feresztő-tekenyőt nájlonból. 
ferfijakul férfiakként, mint férfiak. Mü férfiakul bort ivánk. 
férfiju férifi. 
férges pondrós, hernyós. Az almának es a férgesse hull le elébb. 
férgész. egerész. A mü macs~ánk szeret férgészni. 
férgésző egerésző. 
fergettyü a szekér ·része, mely a derekat tartja, hogy alatta az első tengely 

térülésnél elfordulhasson. 
fertáj egynegyed. Háromfertáj négy az óra. 
fertéjnyé negyednyi. 
fertájos negyedes. 
fészeg béna, félszeg, megbénult. 
fészegedik, megfészegedik félszeggé válik. Akkor 

fészegerlett meg, mikor leesett a kaszaj hegyiből. 
fészi fejsze, fészinyél fejszenyéL 
feszitt büszkén jár, feszít. Feszitt az uton lefelé. 
fészkes fene szólás : tudja a fészkes fene ; menj a fészkes fenébe. 
feszt áUarudóan, szünet nélkül. Hejába kergetem el, feszt jő vissz1a, 
feteke fekete. 
fetekitt f·eketit. 
Fetekü.gy Feketeügy (folyó). Menyünk kenderásztatni a Fetekügyre. 
fifika furfang, ravasz észjárá's. Aszt nem fogják . meg, met a'naty fifikával 

dolgozik. 
fifikus furfangos, kritizáló, kákán csom-ót kereső. Nem szívesen dolgozom 

neki, met ojan fifikus. 
figura mókás, "jópofa". Ez a gyermek ojan figura ! Fogja a nyári figura. 

(Értelme : fogja a bolondság, kedve van mókázni). 
Vetett ety figurát : csínyt köv;euett el. 

figurázik mók:ázik, ugrat. Avval nem lehet figurázni. 
fijaddzik ellik. A gőlye es mekfijaddzott. 
fijastyúk f!i.astyúk. "Lehozom a fijastyúkot es az égből" . . 
fijatalbbja, fiatalja a fi,atalok, az ifjúság. Nálunk a fiatalja gyárba jár. 
fijatal az üdő korán v.an. Hova sietsz, még fijatal az üdő. 
fiju fiók•a. Ojan kényes mind ety pujkafiju. Csóré verébfiju. 
fikarcné a semmivel egJ~en11ő. Ez a köntös mán fikarcnét sem ér. 
filigrám aprótermetű, karcsú, de ügyes. Kicsi filigrám asszon vót. 
finomul finoman, művésziesen. Flinomul kidolgozta a bőrt. 
fintorog fintorg.atja az orrá,t, kényeskedik, nem tetszését nyilván.ítja. 

Mit fintorogsz, más nincs. 

...'l i 

.',Í 

finyiH, finyelődik kúszál, gabalyít, kúszálódik. Ugyejj, mind esszefinyeied 
a fonalat. A kutya beléfinyelődött a láncába. 
Kifinyelődik: kiművelődik. Jól kifinyelődött, mihóta a vározsba 
került. 

firhang függöny. Gyujcs világot s huszd elé a firhangot. 
firkol (a kuty.a) sűrű farkcsóvál<ással hízelegve körül ug~ándozza gazdáját. 
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Ne firkojj a lábam között, met rejádlépek. · 
firtat állhatatosan kérdezősködik, kutat. Hejába firtatod, uccsem mondont 

meg. 
fityeg 1. lóg, osüng. Fityeg a cérna a rokojádról. 2. ok nélkül veJe van. 

örökkére ot fityeg az annya mellet. 3. Hogy ityeg a fityeg? 
Tréfás kérdés : hogy vagyunk, hogy vagyunk ? 

fityektet l. Mbál, lóga1t, csünget. Egéssz uton fityektette a kezibe a nec
cet. 2. Ok nélkül rn.atgával visz v-alak'it. Örökké fityekteti maga után 
akárhova menyen. 

fityelék cafat, hús:cafat, csüngő darab, valamihez tartozó apróbb járulék, 
tartozék. v ó t ott jó nagy darab es, de fityelék es elég. 

fizet l. mekfizet. 
fizura haljviselet, fdzura. Vágas rövid fizurát. 
fittyen osüng, rJ.elmnyul. Hejába igazittom, lefittyen a karimája a kala

pomnak 
flanc f·ényűzés. Nálik nagyba menyen a flanc. 
flancol hivalkodán öltözködik. Azétt nem fussa jó kosztra, met örökké 

flancol. 
fiánel flanel, vastag, bo1,yhos pamutszövet. 
flangéroz sétál; .cél nélkül, magát fitogtatva járkál. Oi flangérosztunk le 

s fel a bót előtt. Béflangéroz a vározsba: ok nélkül beutazik falu
ról a városba!. 

flaszter l. aszfaltozott út. 2. járda. Ne lép le a f.laszterről, met elüt valami. 
flaszterez, -oz aszfaltoz. A kösségháza előtt, ki van flaszterozva. 
flaszterkoptató tréfásan : n.aiplopó, aki munka nélkül sétál a já,rdákon. 
Nem akarom, hoty flaszterkoptató légy. 
fód foltoz, fold. Fódd meg az ujjasom. L. mekfód. 
fog (ige) l. awnos a köznyel,vivel. 2. vizet gyűjt. Fogjunk essovizet haj

mosni. 3. embert ug.a!t a kutya. Valaki járt az udvarba, met az éj
jenn a kutya erőssen fogott. 4. kedv;et érez valamihez. Fogja a nyári 
figura. Ma nem fog a tanulás. 

fog (fn) a köznyelvi je,lentés mellett : rajtorja foga (Létrafok), foga van a 
napnak szól:ás : a napsütés ellenére csípös hideg van; fogához veri 
a garast: fösvény. 

fogad l. fogadást teS'z. A gyermeknyelvben gyakori : Fogaggyunk, leszö
köm innőt. Fogaggyunk, mibe, hoty felbirom eszt a zsákot. 2. felfo
gad esküdözik. Felfogattam, hogy többet reja sem nézek. 3. kifogad 
l. ott. 4. mekfogad l. ott. 5. bérel. Fogattunk ety szekeret. 

fogas l. ruha~ogas. 2. szénatartó az istráHóban a já1szol fel'ett'. 3. grúnyos 
megnevezése az előugró (f,első) fogsoTú embernek. Hogy es tutta el
venni aszt a fogast ? 

fogdmeg fehérnép vaskos nőszemély, hal1hat.ó így is : csibmeg-fogmeg fe-
hérnép. 

fogorvas fogorvos. Menyek a fogorvashoz. 
fogvást óta, fogva. Attól fogvást sohasem jött hejre. 
fogy szó1ásban : elfogy az él,ete, meghal. Mahónap kifogyunk belőle. 
fogyaszt harisnya, kesztyű kötésénél keskenyít, kevesebb szemet szed. 
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fogyat vége feié ]ár a munka ; csak klét műve1ettel kapcso~atban hap.lható : 
fogyat a cséplőgép, fogyainak az aratók. Minyá kifogyassuk mü es, 
mán kicsi van. 

fogyatékáro fogytán van. 
fojat a bika megtermékenyíti a tehenet. Viszem a tehenet fojatni. 
fojlik fulLaidozik. Nem tud lisztet szitálni, met fojlik tölle. Uty fojlom, 

nyuvadok meg. 
fojtat híreszt,el, pletykál; elnyújtja a z évő:dést. Maga ne fojtassa, met fiem 

a maga baja. 
fokad fHkad. L. kifokad. 
fokaszt f·akJaszt. L. kifokaszt. 
!okol megméri a: sze·sz, pálinka fokát. 
fokos vastag (könyv). Csak a könyvvel kapcsolatban hallható. Naty fokos 

könyübol olvasott valamit. 
fokoz befűz a tűbe. Fokoz bé, mct én mán nem látok. 
fon dorombol a macska (a tűz nem!) Ojan szépen font az ölembe. 
foncsika rongy. Közs meg ety fonesikávaL (Csíkba vágyott ronggyal). 
Szó'lás : Uj szépen, met ma fonesikába hasitlak Foncsikaszonyeg rongy-

szőnyeg. 
fonnyad s~árad, összeesik, el veszti üdségét. A lucerna mekfonnyad a na

pon, a malacok nem eszik meg. L. megfonnyad. 
fonnyaszt szérít, pörköl. A hagymát éppen csak mek kell fonnyasztani a 

zsirba, akkor jó tokánn~k. . 
forcsok csípőcsont, forgócsont. Uty fáj a forcsokam, elik tudok lépni. 
forgat l. azonos a köznyelviveQ, 2. a lekaszált s:zJénal!'lendeket vnlával a 

másik, még nyirkos felükkel felfelé fordítja. Gyertek forgatni ebb'a 
jóüdobe ! 3. ,az ideiglenes juhkarámot az uga!l"on vagy tadón min
den nap átmkj.a;, átfordítja a még trágyázatlan hel~-re, hogy a 
föJdterüJ,et minden része ka:pjon 1a k,arámban éjszakáZ<Ó Sereg trá
gyájából. A karám neve : kasár (l. ott). Odavót az esztenára kasár
forgatni. 3. má!Sodszor sz án t. Káruj forgat a tanorkapunál. 

forgó. l. örvény. A gát alatt van ety forgó, a'lehuzza az ember·t. 2. ko
paszra nyírt f'iúk f.ején láthaJtó a csigavonalban növő ha,jzat köz
pontja. Ennek a gyermeknek két forgója van. 3. csípő-izület. Éppen 
forgóha tört el a lába. 

íorgódik forgolódik, jön-megy, intéz, fontoskodik. Aidott nap ot forgórlik 
a kösségházán. 

forma ha1Son1ó valamihez. ljenforma, ojanforma. Bolonforma. 
formálag módon, így, úgy. ljenformálag, ojanformálag. 
formálódik alakul. Elformálódik eltor~ul. 
formázza h31Sonlít ~á. Tisztára az apját formázza. 
forróz forráz. Mikor szürtem le a pityóka levit, leforrósztam a kezem. 
fortéj makr.ancosság, szeszélyesség. Kiverem én belölle a fortéjt. 
fortéjos makrancos, szeszélyes. Elattam aszt a fortéjo:s lovat. 
fortyan l. mozzanatos ige; a fövés első mozzanata: lobban. Mikor eggyet 

fortyan, mán vedd es le a kászrót a tüzrol. 2. fellobarr (fe1imérge
lődik). Uty felfortyant, asz hittem, megüt. 
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fortyog i. buzog, bugyog (a foi}naJd\ék). Mán fortyog a kása s buffog. 2. a 
borviz a forrásából buborélwkat képezve buzog fel. 

fortyogó sz.ámos népi borvízfürdőnek a neve.Rétyen nincs borvfz, tehát 
cs·ak azok használják a szót, akik ilyen helyen jártak. 

fos 1. híg bélsár. 2. pletylm. Azok örökké hordozzák a fost. 
fosik hasmenése van. 
fosika a gyermeknyelíVben a híg bélsár neve. 
fosol pletykál. A két fehérnép· kiált a kapuba, s estig fosolt. 
fo.sos gyomorronrtá,sos, h.a:smenéses. 
fosos szájú pletykás. 
fostat fecskendez, vízsugarat lövel. Hagy békit a szipatóank (szivattyúnak), 

még lefostatod az uj gunyámot. 
fostató vízfeaskendő, tűzoltó-sziv.attyú. Huzzátok az asztag mellé a fos

tatót. L. lefostat. 
foszlik szál1aJnként tépődik (a kalá,os), nem morzsálódik. Jó vót a liszt, 

foszlik a kalács. 
foszló.s sz.álason téphető, nem morzsálódó (kalács). Csak a foszlós kalá-

csot tartják sikerűltnek. Foszlós kalácsot süttem. 
foszt tolJJat tép. L. toJlfosztó. 
fosztol tépi magáról a ruhát. Ne fosztold a gunyát, met elszakad. 
fosztolódik szerelmi gerjedelemben tépi a ruhát a nőről. Hagy nekem bé-

kit, ne fosztológgy ! 
fót folt. Vetek ety fótot reja, s még egy darabig jó lessz. 

(A zsírfolt, gyűmöksfolt neve : pecsét. L. ott). 
fótos foltozott. 
fótoz fol to z. L. fód, mekfódoz, mekfótoz. 
fő 1. lefő (kipállik). 
főd föld, főggy.e földj.e, füd vége a szántófö]d tulsó széle, csürfőggye, bász

főggye, a sütő főggye döngölt és tapasztott földpadló. 
fődesház földipadlés ház. Az öregek a fődesházba laknak. 
fődingás földrengés. Harminckilenc októberbe naty Hidingás vót. 

új.albban gyakoribb a fődrengés. 
fősü fésű, fősiicske, fésücske, fősül fésül. L. mekfősül. 
főtlen fövetlen, forralatllan. 
főtsüket süket mint a föld. 
főtté főtt tej. 
főzet egy főzésre való adag. Aggy ety főzetre való lencsét. 
franc fene. l\'Ienny a francba ! Tuggya a franc. Vaj a franc tugg~.je? 
francija kócs frallleia kulcs. 
frustukol regg€Hzik. Ma még nem es frustukoltunk. 
frustokol reggelizik Ma még nem es frustokoltunk. 
fu l. szól a gyári duda. Tizenkettőre fúttak a lengyárba. 2. fuj aszél. Uty 

futt a mezőn, szakasztott el. Szólások : fut fel a likát (fu j d f<el ... ) : 
kényeztesd csak ; fuhat a platten alá : akkor má[' késő, minden 
hiába ; fujja magát mérgelődik. 

fundamentom, fundamentum épület ,a1apja. 
furcsáll szokatlannak, különösnek, megengedhetetlennek tart. Furcsálom 

a szokásikot. 

409 

l 



lurdancs fogcuskerékkei hajtható fúró. . . 
furt, furtomfurt mindig, folytan. Furt viszket a láboni szara. 
furl,l, furucska fúró, kis fúró. 
fuserál elhramarkodja a munkát. Nekem ne fuserájj ! 
fusermunka elnagyolt, elham1arkodo.tt munka. Nem szeretem az ijen fuser-

munkát. 
fuszékli férfizokrü. A fuszéklim es kilikatt. 
fuszujka paszuly, bab. L. gyalogfuszujka: bokros, törpe bab; karós fu-

szujka, ződfuszujka, L. még faszujka. 
fuszujkakaró pa-szulylmró. Tréfásan a hórihorgas férfi vagy nő. 
fuszujkaleves bableves. 
fut, futtam szalad. Szólá;s : Fut el a ház rendetlen. 
futat levegőt szivattyúz, fujtat. L. felfutat. 
futikati szelebundi ~~eány. 
futkorász futkároz. Ne futkorász a láborn alatt, met keresztül esem rajtad. 
futos futkos Ot futos a tarnácba. 
fúttak dudála gyár. Mán fúttak es, harangosztak es délre. 
fuv.antás ·a fúvás dső mozzanata. Ety fuvantásra meggyúlt a tüz. 
fuvantásnyi :osekély, amennyit egyetlen frúváss·B.!l ellehet fújni. 

Ety fuvantásnyi lisztem sincs a kamarába. 
fuvint fujdogá:l (a szél). 
fuzsitus szeleburldi, mindent leverő, kiaipkodása miatt feledékeny. 

Erzsi ojan fuzsitus, semmit sem lehet rejabizni. 
fuzsituskodik szelebundiskodik, kapküd. Addik fuzsituskocc, levered a 

poharakot. 
fü fű, szénafű. Menyek a füveskerbe fükaszálni. 
függön függöny. Elébuszta a függönt. Mek kel mosni a függönyököt . 
függöntartó függönyrárna. 
fülbemászó foiff'ioul.a aurk•ulari1a. 
füJönfüggő fülbevaló. Elvesztettem az aran fülönfüggőmöt. 
fürész keretes fünész. Harcsafürész keret nélküli rönkvágó fűrész, kicsi 

fürész, rókafarku fürész félkézbe való kiLsfürészek. 
fürész-reszelő háromszögű vas reszelő. 
fürészkorpa fűrészpor. 
füstlik füstlyuk ; a régi zsenidelyes tetejű faházakban nem volt kémény, 

a füst a kályhacsőből egyenesen a hijjuba (padlásra) ment, ahol 
szétterült, kiválóan konzerválta a tetőszerkeZ'etet és aluról .a zsen
delyt is. A füs't a Zls'endelyek között rés .a tető ud:var fe!lőM riészén 
meghagyott két füstlikon távozott. ú jaJbban a kéménybe v~agy men
ny.ezetbe vágott kerek lyukat is, mellybe .a kélyh:a~aső illeszkedik, 
füstliknak nervezik. 

füstöl cigarettázik, pilpázik. TréM·s1an : béfüstölök neki ellátom a baját. 
füsü fésű, néha fősü. Vettem neki csontfüsüt. 
füsülködik fésülködik. 
füsüllés fésülés. Nem drága a füsüllés. 
füsüllő fésülő. L. gyapjufüsüllő. 1 
füsüllődik fésülköddk. Füsüllőggy meg a sürü füsüvel. •. ." ··· .. 
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füszfa fű:da. Kihajtott a fűszfa es. 
füttő főzőkályha. (Kizáró1agos neve a takaréktűzhelynek). 
füttözik melegszik a kályha mellet.Jövök minyá, csak füttözzem meg. 

L. mekfüttözik. 
füttöződik hosszasabban melegedik a kályha mellett. Az öreg egész nap 

füttöződik. 

fütyöl fütyül. Dénezs ojan szépen fütyöl mnid a madár. Béfütyöl a szél 
a kéménlikorn. 

füttyenget gyakran füttyent az állatoknak. Eggyet-eggyet füttyengettem 
a juhoknak. 

füttyöktet füttyentget. Füttyöktess nekik, met értik. 
füven, néha füheny fövény, homok. Fekügyünk ki a fiivenbe. Fühenyes 

vót a hej. 
füzző, néha füddző cipőfűző. Elszakatt a cipőfüddzőm. 
füzzős cipő magasszárú cipő. 
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