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E szógyűjtemény bevezető előszavát és a D -E kezdetű címszavakat
lásd az ALUTA 1974-75 évi számában, az F kezdetűeket az előző számban.

G-H
gabajodik zavarodik, kúszálódik; belégabajodik b elezavarodik ; beleszeret v alakibe; összegabajadile összekúszálódik. Ha esszl'gabajiltod a fonalat, ililelnapig sem bogozom ki.
gabonás magtár.
gácsér másként bakréce himruca.
gácsérazik a gácsér megtermékenyíti a nőstény rucát.
gácsértoll a gácsér farkából kiálló jellegzetes toll.
gádor, pincegádor pincelejárat, másként pince torka.
gagya alsónadrág férfinek, nlínek egyaránt. ]{if'utott a gagyámból a korc.
gagyaszár-ucca Y-alakú utca. Szilágyiék a Gagyaszár ucca végibe laknak.
gagyás csürke, lyuk tollas lábú csirke, tyúk. Van egy gagyás t yukom, nem adnám semmijélt.
gaj göröngy. Ugy megdobott egy gajjal, a hátam mekkékült.
gajas göröngyös.
gajdul zavarodik jaz esze/; meggaj ul

megzavarodik

jaz eszej. Meggajdultál, hogy igy dörgecc

galambug gal a mbdúc .
galambugos kapu g al ambd úcos kapu. Hejába csináliam galambngos kaput, egy galam' sem kötött belé.
galamfiu, galam{iju galambfióka.
galatyol össze - vissza fecseg, jártatja a száját. Mil galatyalsz itt essze-vissza
galatyo/ás össze-vissza fecsegés, haszontalan beszéd.
.
galuska

gombóc.

Szilvás galuskából huszal es mek tzznnék enni.

gamat mn utálatos, undok, szennyes. Azok ojan gamat népele
gam.atol piszokban vájkál, beszennyezi magát. Ne gamatold fi ssze a karincádol fkötényedetf .
ganci gúnár. Félek a gancitól, met mekszip.

gáng kőház oszlopos tornáca, folyosó. Tiit ki a kocsonyál a gángba, /�oly faggyon meg.
gangos büszke.
gangoson büszkén /jár , lépkedf. Néssze meg, be gangoson jár.
gangoskodik he t yk én jár, ágai. Ne, a kakas, hogy gangoskodik.
ganyé

trágya.

ganyéhányó lik
ganyéhányó

trágyadombra

villa

négyágú

ny íló deszkaablak az ist álló b a n.

vasvilla,

mely

félig

lekopott.

trágyát hord a mezlíre.
ganyézás trágya kihordása a mezőre.
g anyéz ó szekér rövid nyújtóval, egyik oldalán rövid lajtorjával fl. ottf, másik oldalán egy
deszkával ellátott szekér.
ganyézó lajtorja r övid szekér-oldaldeszka, melyet szaga miatt egyébre nem használnak.
garangyos göröngyös. Erőssen garangyos a j'őd.
gangéz

szál
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kotyvaszt. Valamit katymalotok
petróleum. Gászt hasztak a bódba.
gázas petróleumot, kerékzsírt áruló román fuvaros.
gazda 1. birtokos, tulajdonos; 2. vevő. Kerül neki ga zda.
g atymalo l v. katymalol

ebédre.

g áz

3. megtaláló. Aszi mán hejába kere
sed, eddig mán akali gazdája. 4. férj. J ulisné, a gazda lwnnii? f Julis néni, a gazda otthon
van-e? f A gazdám nem haggya. fA férjem nem engedi./ 5. munkaadó. A vó t gazdámék
nitt m iigmal ad zo il a gője.

gazdaember földműves. A Zoltániak örökké jó gazdaemberek vótak.
gazdáskodik, gazdaként viselkedik, otthon érzi magát. Mü osztán ot két héli g gazdáskoliunk.

gázlat állatokat áthajt a gázlón;
tékozol, szemetel. Ez a ló mind el gaz(J[ja a drága szénát. Ne gazold bé az udvart, mos'
_
tem ki. Ujabban: bégazol megijed; esszegazol összepiszkit.
ge bbed duzzad, dagad. A sztazsb é, hogy gebbeggyen. Belégebbed, meggebbed. Ebbe a melegbe a
·

.

gazol

.

belé ge bbe tt a

ci p őbe.
/madár/; 2.

sepe r
[ábom

kútgém.
gém 1. gém
gémberedik dermed, zsibbad; meggémberedik. Az ujjaim meggémberiitte/c e b b' a hi degbe .
gép cséplőgé p. Hallod-e, megált a gép.· ·
,
gépel varrógéppel megvarr. Gépeld meg, ahol {iilférceltem.
gere ben lent, kendert finomító fésű.·
giiriibje fagereblye. Részei: éle, foga, nyele.
giiriibjél gabonát, szalmát, szénát gereblyével összegyűjt; elgiirebjél göröngyös földet vazsgii
riibjével elsimít; meggeriibjél egy területet, rakott szekér oldalát.
geriinda gerenda. Tet fel a giiriindába. A mennyezetet képező deszkák és az azokat tartó greren
dák között tenyérnyi hely szokott maradni, ahová naptárt, könyvet, fontosabb ira
tokat szokás eltenni.
g ere zd ribizli - vagy szólófürt. Ve gyé l te es g erezd et, no.
gezemice utálatos, ragacsos folyadék, kotyvalék.

gezemicéz utálatos, ragacsos folyadékkal piszkitja be magát.
geszkenye gesztenye. Nálunk a lyukole a geszkenye{ára ülnek el.
gi ga tréfásan gége. Ha nem haec békinn, mekfogom a g ig ád ot.
gilincs kilincs. A zsebern beléakali a gilindzsbe.
girbic vézna. Aszt a g ir bice t vette el.
girinc hát-, hegygerinc. Vakard meg a girinciimet. Menny végig a gzrznciin.
glancol fényes it. Uty kiglancoltarn a bakkancsomot, hogy ragyog belé.
glicsu korcsolya. Glicsuval vezetem a szánkát.
glicsuz ni ko rcsolyázni. jAz utóbbi 3 szó kiveszőben.)
gombojag gömbölyü; gombojak pityóka fel nem aprózott, főtt burgonya.
gom bo jiU fonalat fel-, leteker. Gyere, go m bo jiccsuk fel a fonala t.
gomoja gombolyag cérnából, fonalból, h�ból, túróbóL Hozz egy gomoja cérnát a bódból. Bédop
luk az ablakot ety hógomojával. JErtsd: betörtük./ Gomoját gyuriarn a t u róból, hog y ne
sz á ra gg yon meg.
gomojitt 1. gombojitt.
Göbböktezs' belé a ruhát a
gö bbökle t v. gübböklelfbelé, meg-J vizbe nyomkod, mártogat.
cseberbe.
gödör 1. gödör; 2 sírgödör; 3 . mélyen fekvő hely a határban. Ez a szép l u ciima o da bé let t a
gödörbe.
gödörásó sirásó. A gödörásóknak étel, pénz s pál ink a jár.
gője koca. A gője megnyomta az ii ggyik malaccát.
g öm bec l. disznófósajt. Tet fel a g öm be cet a füs' re. 2. kövér n6. Nagy gömbec f'ehérnép vót.

nemesitetlen dália.
röfög Ja disznóf; 2. böfög. A retektől örökké görrögök.
mofetta Jszéngázas lé gfürd6 z 6 helyf. Ety hé tig jártam Kovásznára
v ég e tt .

görgina

górrög 1.
gőzlő

a gőzZőbe a rehomám

g ő zs öri tt zsugorít.

gö zsöröd ik zsugorodik, pl.
es
glJzslJrlJg

ess.zegözsörödött,

görnyedten,

a szalonnabór sütéskor; essz eg özsöröd ik összetöpörödik. Jánoz s bá
mind a fonnya lt a lma .

töpörödve jár.
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Menny fel a grádicson s kopoklass.
kú szál ó di k; esszegubancolódik öss zekúszálódik.

grádics lépcső.
gubancolódik

g11du viz alatti gödiir folyó vagy tó fenekén. Beléléptem egu gudula, abb' a szempillantázsba ellepeit a viz.
gunya felső ruha. Űgyejj a gun yád ra, esztendő ijenkorig mást nem kapsz.

gurigázik gurít, karikával játszik.
guriga-verige vásári szerencsejátékos csalogató mondókájának része. Hézkarikiü kell boros
üveg nyakába dobni. A nyertes elviheti :lZ üveget. A kikiáltó szilvege: Guriga-uerige,
ha megnyeri, lwd uigyc.

guruzsma kuruzslás, igézés. A fokhagyma
h agym a, guruz sma, fok h agym a . . .

cmlegetése megvéd a

gu ruzsmától:

Guruzsma, fok-

guru zsmá l kuruzsol. Űgyejj, mct meggunzzsmállak.

gu sa

golyva.
golyvás. Csúfolódás: Gasás Juli, gusás Juli ...
gusásodik golyvásodik. csomók keletkeznek rajta, benne.
gusztus ízlés. .J ó gusztussa van, szép l ejánt v á l aszt ot t.
gusás

gut gutaütés, agyvérzés. Ne m érgc si ccs , mct ma miigiil a gut.
gzwad v. kuvad dülled; ki guvad v. kik uvad kidülled, kifordul a hclyéhől. lliin' kigzwa/1 a zságból. Hez zám ne üss, met kikuv asz' lak a bőrödbűl.
guvatl szifmü dülledt szemű. Ne es lássam as::l a guvall szemüt.
guzsorodik l. gözsö r ö dik .
gübbent megmerít; belégübbent megmártja. Nincs üdő feredésre, cs ak éppen be l é g ü bbe nt em magam.
gübbenő kátyú. T eli vót az ut gübbenővel.
gübül szennyet kever, folyadékot szennyez, pancsol, Ne gübüjj a levezsbe! Ne gübüld essze
magadot l A ké t kakas vérbe g ü bii lle eg ymást.

gyakorfosás hasmenés.
gyalogfuszujka törpe bab.
gyámbász fogdos, rángat, tép. Hajja,

GY

engem ne gyámbásszon!

gyámfa gerendát feltámasztó oszlop.
gyapju, gyapjas, gyapjat gyapjú, gyapjas, gyapjút.
gyapjufüsüllő gyapjúfésülő műhely, gép, mester.
gyáros gyári munkás. A gyárosokot autóval hozzák s v is zi k .
gyep fü, pázsit. Az udvarikol felv erte a gye p. fEz szégyenletes, mcrl

Justaságra

vall vagy szo-

morú, mert kihaltak a ház lakói/.
g y epes füves.
gyepesedik füvesedik; bégyepiisedik benövi a fü.
gyeplő 1. lószerszám része; 2 ruhaszárító kötél. Vezs'

fel a gyiiplőre, hogy a szél járja.
gyepmester "dögész", sintér.
gyér ritka. Be gyér a husod, lelkem, láccik beteg vólál. fitt: puha/.
gyér i t t ritkít .
guériltő olló a bor b ély ritkító, fogas ol\ója.
gyérül ritkul; meggyérül megritkuL A hajam es meggyérü/l; kigyériil e lko pik , vásik. A
kigyérült a térgyemen.
gyérszita ritka lyukú szita.
"gyermekhalál" az, ami nem való gyermek kezébe,
desanya? Abbion gyermekhalál.

mert ves zé lyes

"gyiiriya" gúnyos neve a náthás gyermek orrváladékának.
"gyilkos" tréfás, haragos szidalom a vásott gyermek felé. Hagy

vagy

nadrák

törékeny. Ammija,'

bélcit a lesvérlcédnek, te ;,gyilkos"'.

Jaj, be "gyilkos" ez a gyerme k l
gy óc s sárgavászon.

gyomoridegessége van. Ha me glá tom , mán
gyömöszöl nyomkod; beerőltet virnit vlhová: bégyömö szöl .

gyomoridege van
de

gyöngyös

mán
hurka

elik

gyom orid egem van tölle.
Valahogy bégyömöszöltem

fért.

a disznó nyelőcsöve.

gy?Jszte, gyöszteg ide, gy?Jszle'sze gyere, gyere ide, gyere

csak.

a

zságba
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győzi bírja; meggyőzi el tudja végezni. Nem kell segiccség, meggyőzzük mü ketten es.
gyujtó öngyújtó. Apámnak vót ety sárgaréz gyujtója.
gyurakodik tülekedik.
gyuródik tülekedik, nyomakodik. Ne gyuróggyanak ugy, nem lássák, gyermekkel vagyok.
gyurva van zsufolásig megtelt. A busz gyurva vót iskolásokkal.
gyür, bégyür, {elgyür, legyür, ráncol, betesz, felhajt, lehajt. Gyür' bé az ingede t a gagyába. Gyiirt
.
fel az ingé'd ujját. Gyür' le a kalapod karimáját.
gyükér gyökér. Husz'ki gyükerestől.
gyülöget lassan gyül. Gyülöget a nép a májálisra.
gyümőcs gyümölcs. Az üdőnn drága lessz a gyümőcs.
gyüszii gyüszü.
gyüsziinné gyűszűnyi. Csd.k e' ggyüszünnét ittam, az es megárloll.
gyüll gyűjt. Gyüiii a pénszt; szénát gyűjt, másként ta kar /1. ott{. 1\-lenyek
Meggyüiii a baját. Ne gyüdzs' meg a bajomat.
gyiillőget 1. gyűjtöget. 2. pénzt tesz félre, takarékoskodik, j avakat

lás:

szépen gyüttögetnek.
gyüttögető takarékos. Malcsalék

szénagyülleni. Szó

szerez magának. A

fijamék

gy iitt ög e t ő népek.

H
habar 1. hadar. 2. kever, liszttel felereszt. Eppen csak bébabarom a levest, s ehetünk.
habarás levesbe járó ereszték.
habarodik zavarodik faz esze/; mekhabarodik eszét veszti; beléhabarodik beleszeret.
Izabog dadog. Mii haboksz ot, nem értem?
habogó, habogás dadogó.
háborodik émelyeg, hányingere van, undor fogja el; {ii/háborodik hányingert kap. Uty felhá
borottam a szaktól, ki kiillett mennyek; mekháborodik elyeszti az eszét. 1\iekháboroltál-if
vaj mi van veled?
fiág, lép, rálép, felmászile A bakkancsávai rejahágott a lábujkámra. Hák' {el a fára.
hágai megtermékenyiti a mén a kancát. A Csillagot el kel vinni hágatni. Mán a csitkó es hághat
nék.
hagyakémzik

végrendelkezik v. utasításokat, tanácsokat ad saját temetésére vagy a halála
utáni tennivalókra vonatkozóan. Nagyapám es kezdet mán hagyakérozni.
hagyakozik ua.
hagyatékazik végrendelkezik.
hájc lovat jobbra terelő szó. Hájc, Bandi, hájc l
hajdomfejt hajadon fővel.
hajhász kerget. Ne hajházd a malacokot l
hajigál dobál. Ma mekhajigállak én tégedet, te rabló J N e hajigájjátok el a pappirt az udvarann J
hajkurász kerget. Minek hajkurászod a csitkót?
hájlad szárad a faedény; mekhájlad összeszárad, folyni kezd. Mekhájlatt a cseber. Tőcs vizel
a kádba, me' mekhájlad.
hajnaloson hajnalban. Hajnaloson indulunk az erdőbe.
hajt 1. lovat, ökröt hajt; 2. elhajt gilisztát, magzatot; 3. elhajt állatot lop. Az éjjenn elhajtot
ták a lovakat. 4. esszehajt összehajtogat; 5. felhajt ruhát rövidít. Hajcsuk fel az ajjál.
6. felhajt keres. Felhajtottam a falut ety falás é/esztőjétt. 7. mekhajl mozgásba hoz gépet,

szerkezetet, megforgat egy kereket, fogantyút.

hajtogat 1. papírt, vásznat összehajt. Hajtogazsd essze szépen az ingedet. 2. erl5siti, állítja. Asz'
hajtogassu,. hogy ő nem es üsmeri.
halovány sápadt, szinehagyott. Mijen halovány az orcája.
hám lószerszám. Szólásokban: Nem szaggassa hámot: Nem nagyon igyekszik, nem szorgalmas. Farhámba ül: megmakacsolja magát.
hamarébb

hamarább.
hirtelenében. Hamarjába a' sse
hamarosann hamarosan.
hámbár hombár. Kiürültek a hámbárole a
hammas hamus, hamvas, szürke. Hammas
hamarjába

tuttam, merre f'ussak.
gabonázsba.
fazék. Hammas galamb.
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hamu, hammu, hammal hamu. Szel ki a hammal a {ültőből.
hamuszin szürke. O}an hamuszin kendő vót a fejin.
háncsu fakéreg. A nyirf'a háncsujával könyit tüzet rakni. fKönnyüf.
hándra betük kúsza, dülöngélő betűk. Ne ir} ojan hándra biitüköt.
hándrál érthetetlenül beszéL Ne hándráj, me nem értem.
hánkolódik 1. hánykolódik. Nem tuttam ela/unni, csak hánkolóttam az ágyba. 2. henceg, nem bir
magával. Nekem hejába hánkolódik, met én üsmeriim őkemit.
hánt hámoz. Háncs meg vaj két pityókál.
hántat hányni kényszerül. Csak iity falást ettem belölle, még iis meklzánialott.
hántorgal felhány. Nekem ne hántorgassa, hogy mil adott.
hánnya a fe}it fejesedik, kalász képződik rajta. A buza hánnya a fe}it. Aratni kell, met minyá
elhánnya a j"e}il.
hány dob , hajít. Mind ellzántam, ami a kezembe vót. Hánd bé a lapil a disznyóknak. Kihánt ad-e
·
a ganyét alóllik?
hányódik 1. gazdtálanul hever, gondatlanul leledzik. A sok deszka ot hányódik az udvari
leon. 2. felhányódik gonddal-bajjal, kevés gondozással, de felnő. Aggyátok haza as�t a
gyermeket, a mások mellett az iis felhányódik.
hápomyika nyers húson levő hártya. Szed le a hápomyilcát rolla.
hápornyikás hártyás. Ez a hus erőssen hápomyikás.
hapra szempillantásra. Ely hapra meglessz, ha mondom
hárászkendő vastag gyapjú vállkendő, mely nőknél a télikabátot helyettesítette.
harcsa{ürész szaggató fűrész, használatához két ember szü kséges .
harisnya szük, posztóból varrt férfinadrág. Pakucs János búnak még harisnyája vól.
harisnyaszijju nadrágszij.
harizsál parazsat a kemencében elterít.
hártyika, hártyikó vékony hártya a húson.
hártyikás, hártyikós hártyás.
hascsikarás görcsös hasfájás. Esmenl eZéviitt a hascsikarás.
hasitt vág. Hasi'ccsuk két felé. Hasiccs le eggy ágat; elhasitt elszakít. Elhasittoltam a nadrágomot.
hasmánt hason. Csak hasmánt tuttunk bébuni alája.
hasamfele egyik fele. Hasomj"ele az enyim.
hász {őggye földes padló.
hászfőthuzó felmosó rongy.
használ eszik, vesz belőle. Kínáláskor: Hasznájják bátran, met elég van.
haszambér haszonbér. Kiattuk haszombérbe, met nincs ki megmüvejje.
hatannyi sok. Halannyit es megennék belölle.
határpásztor: mezőőr.
hátra, szólásban: elé s hátra előre, hátra, azaz céltalanul. Mit }árkász itt elé s háiJal
lzátramozditió munkában ügyetlen, mást hátráltató. Nekem ne gyere ide hátramozdittónak.
hátrébb hátrább. A}' hátrébb, no.
hátrébbacska kissé hátrább.
hátrunnan, hátrunnél hátulról.
hátul felől hátulról. Kerüjjetek hátul felől.
hátussó hátulsó. Fogjad a hátussó {elit.
havazó havazás. Ne indujj el ebb' a naty havazázsba.
ház 1. ház. 2. szo ba. Ted bé a natyházba. Vid bé a belső házba.
hazacsap hazaenged. Csap' haza a lovakat.
haza járt otthon volt. A tennap haza jártam.
haza huz ragaszkodik az otthonához. Pisti erőssen haza huz.
haza vót otthon járt. A ka to nafijam két nap haza vót.
ház büt eje a ház két rövidebb oldala. Ott az ásó ne, a ház bütejinél.
"háziszőttes" köménymaglével ízesített, édesitett házi pálinka bizalmas megn evezése.
házas

em ber nős

hazud hazudik.

férfi.

Ne

Tisztességes liiján házas

hazukkatya hazug ember becsmérlő jelzője.

nem ál szóba.

Te hazukkutya, le l

hazunn at , hazunnól hazulról.
házsártos

em be rrel

higy neki, met a' hhazud.

veszekedős.

Be házsártos
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hiiába v. hejába hiába. Heába kéccinkecc, üsmerlck. (K étszínk cds z: alakoskodsz).
hedegü hegedií. Miska bá csinált magának ety llcdegül.
hedegül hegedül.
hegyesen süt a nap, meredeken, delelőn áll.
h egyez hegyez: ceruzát, karót; a korcsolya heg yé n j ár a jégen; béhifgyez kúposan
födélszerüen befejezi a asztagot. Hegyezze bé az asztagot, mct jő az esső.

vagy

ház-

hej hely, terület. Nem nyomja alább a hejel: nem zavar senkit, senkinek sincs terhére.
hejába v. hitába hiába. Hejába való, no, ne erőlicss.
llejbe s�ólásokban: időhat. nyomb an : ebb' a bej be meglesz, üllő be j ibe mekcsinálla.
hejibe helyében, helyette. En az ő llejibc, oda semmiintem vóna.
hejt helyben. Űj hejt, mondom. TeriHeten: Egy darabka Ire} t miikkapállam az ágyást, de a j'őd
igen erős.
hej telenkedik tréfálkozik, f őként paj z án kod va . Vén ember léttyire nem szég y el li ity h ejt cl en-

kenni.
hektikás tüdőbajos.
h e któ 100 liter.
hengér huncut, arcátlan gyermek ; k u tyap e cé r. Csak fo gja lak meg, le hiingér,

mct kidzwasz/ak

a bőrödből.
heng eredi k gurul; béhiingiiredik legurul a lejtőn ; fellrengeredik leesik a földre, le fek szik az ágyba.
Ha beteg vagy, hengeriity f'el az ágy ba.
hiingiirbózsa bukfenc.
hiingiirbózsál bukfencezik. Gyertek, hengerbózsájjunk a gyepen .
hentereg hempereg. Ne hentereg} a porba l
heppen toppan, hirtelen leül. Eppen vacsoráltak, mikor béhcppenlem lliizzik. Beléhepp e ni a divánba.
herbatea kamilla tea.
herdál tékozol. Mind elherdálta a vagyonát.
herré helyre. Nem jó herré tetted, dugd el jó herr·é.
he rriig mérgesit, ingerel, bosszant. Ne hiirregj a kutyával, met megmar.
hergel mérgesit, uszít; f'iilhiirgel felmérgesít, uszit. Regge l ibe jól f'el h er gelt él .
her gelődik mérgel{ídik. Mit herg elődik, legyen liibb esze.
hergelőd nek
civakodnak, ingerlik egymást. Ne hergé'lőggyetek ör ök ké , iszen rákonyolc vallok.
herget bosszant.
Her kópáte r határozatlan nagy tekintély. Töllem jöhet a Herkópáter es , met én akkor es kimondom az igazat.
hermónika harmónika. vól neki egy gombos hermónikája.
he rmónikázi k harmónikázik.
Mrnyó giliszta, hernyó. Esső után teli van a föd hemyóvalr
herseg hangutánzó szó, kb. rec s eg. A bereiPa hiirsiig a szak állam on .
lzersektet hersegő hangot adva eszik. Be jó foga Pan, hogy uty hersiiktcti az almát. A lovak
csendbe hiirsektettek.
heifü hétfő. Vizbevető het{ü húsvét hé tfő .
hetfünn hétfőn. Szengy örgy ön het{ünn van a h eti vásá r.
lzetüs hetes. Ve szünk ety hathetüs malacot.
Izevet süt a nap hevesen süt, tüzel.
hevitt kemencét füt; miikhevitl befűti a kemencét.
hevillő k em en ce hevítésére szolgáló ágfa, összekötözött rőzse.
hezza hozzá. Szám os igéhez járul: hezzacsap, -fog, -hu z, vesz sth.
hezza se szagol iogalma sincs, nem ért hozzá.
lzezzavesz megüti, megveri, amit cslekszik, alapos an teszi.
hiborca híg sárlé, agyaglé a tapasztáshoz.
hiboreáZni földet, agyagot vízzel keverni, higítani. Hiborcájja essze jól, ne legyen csomojkás.
hide g inget visel aggód ik, fél. Hideg inget viseltem miánnad.
hijja, h it ia hívja, hiv ta . Küggyétiik, met lzijja az annya. Hitták a kössékllázára. Siess, met apád hi.
hijja van hi án yz ik belőle. Ennek egy zzjné hijja van.
lziju, !zi padlás. Fogjunk g ala mbot a hijl!ba. Oda fel van a hiba.
hiju-{eljáró padláslépcső.
hikpalacsinla hígpalac sint a, megkülönböztetésül
lehet, kenyértésztábóL

a

palacsinlától, mely csak i s köles fkelt et e ttj

7

451

hink h áng , hink-hánk haszontalan, szedte-vette. Nem szerelern az ojan hink-hánk embert.
hintő korpa vagy más, disznóhizlalásra alkalmas őrlemény. Fogy el a hintő.
hól h ire holtának hire. Hól hirit kötötték s még ma es él.
hir§l hiresztel; elhire l elhíresztel.
hiriciil hörög. Szegén gyermek, egéssz éjjen hir ic elt.
hirtelen indulatos, ingerlékeny . Az őrmester hirtelen ember vót.
hirtelennyibe hirtelen. Hirtelennyibe asse tutta, mit mrmgyon.
hitván sovány, rosszul táplált. Van eiy hitván lovik.
hirm hiv. Fuss haza, anyád hiPu.
hizó h ízás ra fogott disznó.
hob hab. Hobol ver a szája, ugy mond.
hobos habos. Mikor hobos a teteje, ved le a iüzről.
lzocca, Izocea sza hozd csak, add csak ide. Hocca sza ide a fészit.
hocca s me te adod az árut, én adom az ellenértékét, hitelbe nem üzletelünk
hocide hozd ide. Hocide a ken ye ret.
hód hold fterületf. Tisz hód· főggyik vót.
hód hold, Hold. Süt a hód.
hó dv ilág holdvilág. Hódvilág van, me hecc bálron.
hódvilágon holdfényes éjszakán, még hajnal előtt. A hó dvi lág on elindulunk, re gge lre odaérünk.
hógomoja hógolyó.
hógomojázik hógolyózik.
hójagos meggy nagyszemü meggy.
hójagos szemíí nagy szcmü. A liijánnak szép nagy, bójagos szeme vót.
hajcos bal felől fogott ló.
homáj áttetsző felhőzet. Mán kél napj a, hogy ijen homáj van.
homájos felhős.
homp dombocska, túrás, hant.
hompol hantol; felhompol felhantol. Hompoli fel a pityóka tövit.
homvaló otthon levő. Jöjje ne k a homvalók es, mind.
hónap 1. hónap; 2. holnap. Jöhecc hónap es, hónap ulánn es.
Iloncsok vakondok.
lzoncsokturás vakondtúrás. J{a sz ál n i es eiig le hel a sok honcsokluráslól.
honn itthon, otthon. Hon' vallok-e? Ki van honn?
harmat, honnét, honnót honnan. H omt ót jösztök?
hónyaj, hónyom ajja hónalj. Még a hónyom a.fjóik sem sem érs:, le hörcsög.
hopocál térdén lovagoltat. llopocá.fia az onokájáf.
hoppon marad lemarad valamiről. Amejik liiján sokat Pálogat, hoppon marad.
hord. visel. Az öregek székiij harisnyát hortak.
hordanak begyüjtik a gabonát. M in den felé hordanak m án .
hordás gabonanemfick beszállítása a mezőről a faluba. Kalákásokot kel bini a hor dásr a
hordáskor gabonabegyüjtés idején. Hordáskor született.
hordoz terhes, másként viselős /1. ott/.
ho rga d görbül; elhorgad, mekhorgad. Elho rg at i a szeg.
horgas görbe. Nehezen fog a horgas ujjával.
horgasina térdhajlata. Reszketett a bo rg asina .
horpac beesett hasú. Má'nnem horpac a lehcn, kigömböjödöll.
hosszasan hosszasan, hosszú ideig. Ne üjj oda hosszasan.
hosszuhus disznó bélszín.
lzosszukó hosszukás. Hosszzzkó f'eje van a gyermeknek.
hosszu[ hosszabbodik. Afán hosszu[ a nap.
hól holt, halott; mekhót meghalt. Annyit ér min' hól lónn a palkó.
hólkoros holdkóros. Az a hólkoros es mos' jfJ ide.
hótszén kialudt parázs. Felirtzzk a falra hótszénncl.
hozalal egy fuvar. Ety hozatal nem lessz elég.
Mbörcsös gödröcskés, nem sima felületü. A kövérséktől höbörcsös a comja.
Mjc lovat balra terelll szó. Höjc, Pali, höjc!
hl5rpent hörpint.
hörpól szürcsöl. Min' btl!örpólte a tejet.
-
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hövejk hüvelyk. Rejavákta m a k alap ác cs al a hövejkemre.
hövejkuj hüvelyk ujj.
hubri szeleburdi. N e légy ojan lmbri !
hugy vizelet.
hugyos "pisis". 1\!lét szerellek uty te lmgyos lejánka!
hugyoz vizel.
huj ne disznókergető szó. Huj ne, f iild őtitek a moslékot.
hullás fáról magától lehullott érett gyümölcs. Szeggyétek fiil a fmllást, me-Jcfőzzük a disznyóknak.
hu llá s alma hullott, nem szedett alma. Van eladó, igaz, csak hullás alma.
huncutul huncut módon, módra. B écsapait hun cutul.

hunyori sűrűn hunyorgató szemü ember.
h úro l belet kifordítva kés fokával tisztít, vakar;

meklnzrol. Elébb a kolbásznak valót hurojjáto k

meg.

hurut köhög.
husét húsvét.

Ne h uruss az otcámba! Jól hurucc.

Ilus éiba lessz az esküvőji k.
ostromolva kér. Hu sz ki a házból ety korcsojáétt.
húz 1. hú z. 2. iszik /nyakas üveghől/. 3. épít /emelj. 4. alszik. 5. ragaszkodik. Huz a hászhoz.
6. nyom a mérlegen. A buza j ól huz.

husz ki a házból

huzalkodik kötrkedik. Ö rökké huzalkodik velem.
huzul összehúzza magát; béhuzul elrejtőzik. Béhuzultam a ka p zz kózi; mekhuzul menedékhelyre
húzódik. Mekhuzultam a fa alatt.
hümmöktet "ühümmel" felel, szepeg; L ajoz s bá csak hümmökletett. Nekem ne llümmökless.
hüppög sírás után a gyennek levegőért kapkod. T öllem hüppökhecc est i g es.
hüppögés sírás utáni csuklás. Elég leg yen a hüppögézsből.
hüte·s, hütös felesküdt, esküdt.
hütes társ, hülös társ hitvestárs. Az én jó hüles t á rsam ithag y ol l .
hüliit tesz esküt tesz. Hütet teszek az életemre.
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