
A halmágyi nyelvjárás-sziget. 

Hosszabb ideje foglalkozom a hétfalusi csángó nyelvjárás 
tanulmányozásával, s a reávonatkozó irodalom átvizsgálása köz
ben többször úgy tetszett, mintha egyes nyelvjárási sajátságok 
közösen elválasztanák a szókelységtől Hétfalut és Halmágyot. Leg
inkább meglepett az, hogy STEUBE JÁNOS A székely hangrendszer 
czímű czikkéhez csatolt térképén (Nyr. 22 : 256) Halmágyot, Hosszú
falut és Gyímest, mint összetartozó nyelvjárás-szigeteket, egyfor
mán zöld színnel jelöli. Már akkor elhatároztam magamban, hogy 
Hétfalura vonatkozó tanulmányaim befejezése után okvetetlenül 
felkeresem még Halmágyot is, mert sejtettem, hogy nyelve érde
mes lesz részletesebJ>4anulmányozásra, és tudtam, hogy eddig jó
formán semmit sem tudunk róla. Az a kevés, mit KRIZA JÁNOS a 
Vadrózsákban (560. 1.) Halmágy nyelvéről mond, nagyon zavaró 
s a mi megbízhatót STEUER JÁNOS a halmágyi kettőshangzókról több 
helyen is közöl, az még éppen nem mondható soknak. 

A múlt óv tavaszán EOZSONDAI ISTVÁN halmágyi ág. ev. segéd
lelkész úr a Magyar Nyelv Szótárának új kiadása számára az Aka
démiának száznál több halmágyi tájszót küldött be, a melyeknek 
nagy része nem volt megtalálható a Czímszójegyzékben. Az eddig 
ismeretlenek között több merőben új, meglepően érdekes is talál
kozott s ez a körülmény arra indította az Akadémia Szótári Bizott
ságát, hogy felhívja figyelmemet Halmágyra és nyelvének behatóbb 
vizsgálatára. Ennek a felszólításnak természetesen lelkes örömmel 
engedelmeskedtem és az elmúlt év júliusában tíz napot, majd no
vemberében négy napot Halmágyon töltöttem, minden időmet a 
néppel való érintkezésre s a hallott nyelvjárási sajátságoknak lehe
tőleg pontos feljegyzésére fordítva. S mert ebben a nyelvjárásban 
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nemcsak sok érdekeset, hanem sok újat is találtam, azért, az isme
retesebb Hétfalut későbbre halasztva, legelőbb halmágyi tapaszta
lataimmal akarok beszámolni. 

Halmágy Nagyküküllőmegye déli szélén, közel Fogarashoz, 
az Olt völgyében fekszik. A Helységnévtár szerint 1097 magyar és 
oláh lakosa van. A túlnyomó többség a magyar; az oláhok jóval 
kevesebben vannak és, minthogy a falunak csak szélein laknak, 
bizonyára újabb időkben telepedtek be a faluba. Szászok ma nem 
laknak Halmágyon, de ha végig tekintünk a templom udvarán 
összegyűlt férfiakon, akkor közöttük nem egy határozottan szász 
arczot és termetet fogunk észrevenni. S ebből nagy valószínűséggel 
arra lehet következtetni, hogy a községnek régebben, ha talán nem 
is sok, de némi szász lakossága is lehetett, a mely idők folyamán 
beolvadt a magyarságba, a mint pl. viszont a szomszédos Ugra és 
Szász-Tyukos magyar kisebbsége az utóbbi 50 esztendő alatt elszá-
szosodott. Erre mutat talán a férfiak felső kabátjának szabása, a 
leányok ünnepi fejdísze s a házépítés módja is. A szász (ós oláh) 
hatás nyoma kimutatható természetesen a nyelvben is. Lutherá
nus vallása miatt egyházi tekintetben még ma is az erdélyi szász 
egyházkerülethez tartozik a halmágyi magyarság. 

Ezt az idegen hatást természetesnek is fogjuk találni, ha 
meggondoljuk, hogy Halmágy mindenfelől szász és oláh községek
kel van körülvéve és jókora távolságra esik a székely nyelvterület
től. A brassói és a kőhalmi vásárokon kívül alig-alig érintkezik a 
többi szókelységgel. A közelben csak egyetlenegy magyar falu van, 
Kóbor, de oda is jó három óra az út kocsin. Hogy hogyan kelet
kezett ez a magyar község, olyan távol a székely területtől, magyar 
szomszédok nélkül, arra nézve, mint magam is meggyőződtem róla, 
az az érdekes monda járja a nép között, hogy a székelyek küldték 
őket ide, réges-régen, még mikor a szászok beköltözködtek, hogy 
lessék meg, mit akarnak itt a szászok és mihez fognak. Hogy csak
ugyan a község keletkezése módjának halavány emléke-e ez, vagy 
csak az egyedülvalóság érzete költette velük ennek az egyedülvaló
ságnak magyarázatára? —ki tudná ma már eldönteni! 

Annyi bizonyos, hogy Halmágy valamikor a székelységből 
telepedett ki. Nyelve ugyanis, a mint azt már ottlétem első nap
jaiban könnyen észrevehettem, alapjában véve megegyezik a szé
kely nyelvjárásokkal. De éppen elzárt földrajzi helyzete, a többi 
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székelységgel való gyakori érintkezés nehézsége, majdnem lehetet
lensége, hozta magával azt is, hogy Halmágy nyelve sok tekintet
ben elmaradt a székely nyelvjárások természetes fejlődésétől, sok 
tekintetben pedig másképpen fejlődött, s így a halmágyiak nyelve 
és avszékelyek nyelve között ma nem egy lényeges külömbség is 
észlelhető. 

Mi a közös, több százados elszigeteltség után is, a halmagyi 
nyelvjárás és a székely nyelvjárások között ? Melyik székely nyelv
járással egyezik meg Halmágy nyelve leginkább? A halmagyi nyelv
járásnak mely sajátságai ismeretlenek a székelységből ? 

íme, olyan kérdések, melyek szinte önkéntelenül támadnak 
az emberben és kínálva kínálkoznak az összehasonlítás alapján való 
megoldásra. Elhatároztam tehát, hogy minden egyes nyelvjárási 
sajátságot összevetve többi nyelvjárásainkkal, első sorban pedig a 
székely nyelvjárásokkal, összehasonlító nyelvjárástanulmány alakjá
ban fogom ismertetni a halmagyi nyelvjárást. Ha ez a vállalkozá
som nem sikerült annyira, a mennyire kívánatos volna, tudásom 
korlátoltságán és a kísérlet újszerűségén kívül legyen szabad ment
ségemül felhoznom még azt is, hogy munka közben többször saj
nosán éreztem az egyes kisebb székely nyelvjárásokat részletesen 
feldolgozó tanulmányoknak hiányát. Ilyen specziális dolgozatokra 
bizony nagy szükségünk volna. 

Hogy az általános nyelvjárási sajátságokon kívül a halmagyi 
nyelvjárás tájszókészletének is ilyen tetemes részét, szinte-szinte 
teljes egészét, összehasonlítás tárgyává tehettem, azt nagy részben 
EOZSONDAI ISTVÁN segédlelkész úrnak köszönhetem, a ki halmagyi 
tartózkodásom idején nemcsak szíves vendégbarátsággal fogadott, 
hanem anyanyelve tájszavainak bámulatosan gazdag ismeretével 
folyton gyarapította tájszógyűjteményemet, sőt még később is 
fáradhatatlanul válaszolt levélbeli kérdezősködéseimre. Annyira 
lekötelezett szíves segítségével, hogy hálámat e helyen is ki kell 
fejeznem. Egyéb tájszóközlésekkel segítségemre volt még KEOCSÁN 
IRMA kisasszony, CSOMOR ISTVÁN ág. ev. lelkész úr és BOLDIZSÁR JÁNOS 
úr, halmagyi kereskedő. Fogadják ők is őszinte köszönetemet. 

.j4* 
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I. A hangok képzése. 

A r ö v i d m a g á n h a n g z ó i t sorából a félsó nyelvállásúak, 
az, u, t és ii, tökéletesen megegyezned a YóznyeYv megie\eVó Viaiig-
jaival, képzésük módját tehát teljesen fölösleges részletezve leírni, 
É£pe>t\ így megegyeznek a középső nyelvállás o, e és ö hangjai is a 
köznyelvéivel. Csak az o-ra és ö-re nézve lehetne a teljesség ked
véért megjegyeznem, hogy bár STEUER JÁNOS szerint {A székely nyelv 
hangjai 8. 1.) a székelységben zártabb ejtésnek, az u, ü felé köze
ledők, Halmágyon sohasem tapasztaltam ilyen zártabb ejtésüket. 
Ugy látszik, a tulajdonképpeni székelységben sem lehet ez a saját
ság valami általános, mert későbbi székely hangtani dolgozataiban 
(Nyr. 22. k.) maga STEUER sem említi többé e zártabb ejtést. Az alsó 
nyelvállásúak közül is ugyanolyanok, mint a köznyelviek, az a és 
az e. Nincsenek meg a köznyelvben a halmágyi nyelvjárásnak d és 
a hangjai, de mindkettőt megtaláljuk, más nyelvjárásokat most 
nem tekintve, a legtöbb székely nyelvjárásban is. Képzésük módja 
is olyan mint a többi székelységben. Az <i az <t-nak széles ejtésü 
rövid párja, az a pedig kissé zártabb ajakkal van képezve mint a 
köznyelvi a, de a nyelvállás változatlan; tehát éppen úgy, a mint 
STEUER már régebben leírta (SzNyH. 4.1. és Hunfalvy-Album 32.1.). 

Utolsónak hagytam a rövid magánhangzók sorában a Hal
mágyon is elég gyakran hallható székely é hangot, mert ennek ter
mészete nézetem szerint még nincsen eléggé tisztázva. Először 
MUNKÁCSI BERNÁT határozta meg a moldvai csángó nyelvjárás leírá
sában. Szerinte «a nyilt e-nek oly mélyhangú articulatiójából ala
kul, hogy csaknem a nyílt a-t közelíti meg, vagy fordítva ennek oly 
magashangú kiejtéséből, hogy csaknem nyílt e-t hallunk)) (Nyr. 
9 : 447). Ugy látszik, ezen magyarázat alapján mondja ezt a hangot 
BALASSA (Phon. el. 47. 1.) s ő utána mások is vegyes hangnak. 

Hétfaluban alig-alig hallható (a székely nyelvjárások közül 
eddig csak ezt ismerem saját tapasztalatomból), de nagyon jól 
ismerem ezt a hangot a brassói örmény családok nyelvéből. Vegyes 
hangnak mondható annyiban, hogy a nyelv vízszintes mozgását 
tekintve csakugyan az elülső és hátulsó hangok között, tehát a száj
üreg közepén képeztetik, csakhogy nem az alsó nyelvállás során, 
(a hová pl. BALASSA táblája is helyezi, M. Nyelvj. 103. 1.), hanem 
ennél is mélyebben, úgyhogy képzésénél a szájüreg a legnagyobb 
tágasságot éri el; és azért legalább is e-vei jelölendő. Minthogy 
pedig ajakműködés nélkül képződik, akusztikailag természetesen 
az a-hoz és az e-hez áll legközelebb. A brassói örmények és a hal-
mágyiak beszédében határozottan ilyen módon keletkezik ez a 
hang ; azt hiszem, a székely é is csak ilyen természetű lesz. 

A h o s s z ú m a g á n h a n g z ó k közül a felső nyelvállásúak, 
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az ú, í, ü, ismét teljesen megegyeznek a köznyelviekkel, tehát szűk 
ejtésűek. A középső nyelvállásnak között is csak az li széles ejtésű. 
Széles ejtésű ó, ő hangot (o. o\ lÉĵ áftmâ feŷ ,iâ 3̂>aa<Bâ 4B8CTÉhws» 
sem észlelhettem soha; pedig hogy ezek a székelységben megvan
nak, azt eléggé bizonyítja STEÜER beható tárgyalása a Nyr. 22. kö
tetében. Egy másik negativ halmágyi (és hétfalusi) megfigyelésem 
az. hogy a magasabb nyelvállású, és %, köiayéfcTmél ^aiamivei zártabb 
é sem hallható,*) a melyet a többi székely nyelvjárásokban STEÜER 
után már BALASSA is megfigyelt (M. Nyelvj. 98. 1.). 

Elég számos hosszú hangot fejlesztett ez a nyelvjárás az alsó 
nyelvállás során. Ezek a következők: á, a, á, á, á, <J, é. Képzésük 
módját eléggé magyarázza fonetikus jelük és külömben is már mind 
ismertetve voltak a székelységből (Nyr. 22 : 298). Külön csak az 
Y/'-nak halmágyi használatát szeretném kiemelni, mert eddig csak 
STEÜER állította (Hunf.-Album 34. 1.), hogy a keleti székelységben 
is előfordul. Rajta kívül tudtommal még senki sem említette erről 
a vidékről. A STEÜER adta meghatározást, hogy nyelvállásra nézve 
nem külömbözik a köznyelvi hosszú a-tól, hanem csak abban, hogy 
ajakműködéssel van képezve, azaz átmenetet képez az illabiális á 
és a labiális a között, ezt a meghatározást Halmágyra nézve ma
gam is megerősíthetem. 

( Fontos szerepük van a halmágyi magánhangzók rendszeré
ben a k e 11 ő s h a n g z ó k n a k. Ezeket KRIZA János említette leg
előbb a Vadrózsákban: «Először is fölötlő a halmágyi nép beszédé
ben, mi néhol a Eika körül lakóknál is tapasztalható, a kettőshang 
előfordulása . . . a fenn írt tájakon az igazi kettőshang ejtése hall
ható, pl. a hosszú 6 helyett óa vagy oe v. ou hangzik a szájnak egy 
nyitásával s ejtésével, mint tóe = tó; sóe = só (sógor v. a régi sü) ; 
góab : gób = góg; csomóé: csomó = túrós puiszka. Vovtál-e az 
Óatndl? = vótál-e az Ótnál? fóat= fót» (560-561 . ].). 

KRizÁnak ez a feljegyzése egészen téves ugyan, (maga mondja, 
hogy csak egy helyben lakó ismerőse után közli), de bizonyára 
ennek köszönhető, hogy STEÜER JÁNOS ROZSONDAI ISTVÁN úr segít
ségével a székely nyelv hangjai között a halmágyi kettőshangzók 
ügyét is nagyjában tisztázta már (SzNyH. 14-—18.1. és Nyr. 22 : 

| 124). De azért pótolnivalóm nekem is maradt. 
• Először is téves, a mit STEÜER ROZSONDAI úr levélbeli érte

sítése alapján a halmágyi kettőshangzókról egész általánosságban 
állít: «Ezen kettős magánhangzók a kimondásnál úgy összeolvadva 
hangzanak, vagy összevonva, hogy csakis nagy megfigyelés folytán 

*) De megvan ez a hang, még pedig szintén H, helyén a 
közeli Kóboron. 
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lehet némileg megkülömböztetm\» STEUER bizonyára csak azért 
írhatta ezt, mert nem volt alkalma a halmágyi kettőshangzókat 
saját fülével megfigyelni. Annyira nem nehéz ezeket megfigyelni, 
hogy, a mint látni fogjuk, némelyikükről még az sem egészen bizo
nyos, hogy kettőshangzóknak tarthatók-e még, vagy már különálló 
magánhangzók. De lássuk őket sorban. 

Az ismeretes is kettőshangzókon kívül, (a melyeket j-vel 
írunk) kettős hangzót ejtenek Halmágyon köznyelvi é, ó és Ő helyett, 
fei k Véiy'éév ̂ ft> Híé&sskiHiíg'á} ̂ ^ \% <{%. ?á?^ásáo^ák^,n^lR ki^áiáL 
nélkül mindig a kapcsoló hangból indul ki, tehát ez a kettőshangzó 
mindig emelkedő természetű. De már az ó, ő helyett való kettős
hangzónál sem a kapcsoló hang, sem az emelkedő természet nem 
állandó. Legtisztábban észlelhető alakja: uo, iiö. Ebben az esetben 
a kettőshangzónak mindkét része teljes értékű rövid hang, s egyik 
sem tekinthető pusztán kapcsolónak. A nyelv tehát nemcsak érinti 
futólagosan az u, a vagy o, ö képzése helyét, hanem annyi ideig idő
zik ott, mint egy rendes rövid magánhangzó képzésénél. A hang
súly a kettőshangzónak mindig első felén van, de azért, ha fülem 
nem csal, mégis csak egy szótagot alkotnak s talán joggal nevez
hetők kettőshangzóknak. Az ó, ó'-ből fejlődött kettőshangzó má
sodik alakja az uó, üo (uó, "o). Itt az elül álló zártabb és rövidebb 
hang csak kapcsoló, a második pedig a teljes és mindig hosszú 
hangzó, tehát ez is emelkedő, mint az ié ('«). 

Legfeltűnőbb ennek a kettöshangzónak harmadik alakja, 
melyet BALASSA JÓZSEF szíves útbaigazítása alapján uo, iiö jegygyei 
fogok jelölni. Minthogy ezt tudtommal még egyetlen egy nyelv
járásunkban sem észlelték eddig, azért képzése módját részleteseb
ben is le kell írnom. 

Az uo, ÜQ első fele mindig teljes rövid hang (a, ii), a hang
súly is mindig ezen a részen van. A mélyhangú kettőshangzó má
sodik része, az o, rendesen szintén teljes rövid hang, egyszer-más-
szor azonban kapcsoló hangként való használatát is észleltem (MÜ)̂  
De ez, úgy látszik, csak kivételes használat volt. Az előbb leírt 
kettős hangzók példájára az u után itt is o hangot várnánk, csakhogy 
a nyelv az u-ról ez esetben nem ereszkedik le a neki megfelelő 
nyíltabb hangnak, az o-nak képzése helyére, hanem ugyanezen a 
soron (a középső nyelvállás során) kissé előbbre halad, a szájüreg 
közepe felé. Az o és g között első sorban tehát az a külömbség, 
hogy az o, a mint a nyílhegy iránya mutatja, kissé előrébb képző
dik, mint az o. De ezenkívül az ajakműködés tekintetében is van 
egy kis külömbség közöttük, mert az o kissé nyíltabb ajakzárással 
van képezve, mint az o. Az ajak működése éppen olyan fokú, mint 
az alsó nyelvállású a-nál. S ezt természetesnek is találhatjuk, mert 
hiszen ismeretes, hogy a nyelv a hátulsó hangzók képzésénél a 
szájpadlástól távolodva mindig előbbre, a szájüreg közepe felé 
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halad; de minél előbbre halad a nyelv, annál gyöngébb lesz az 
ajakzárás is. 

Hasonló módon képeztetik e kettőshangzó magashangú alak
jának, az Mó'-nek második része is. Itt a nyelv az ü helyéről szintén 
nem száll le az ö képzése helyére, hanem a középső nyelvállás 
során kissé hátrább halad, ismét a szájüreg közepe felé, a nyílhegy 
irányában. Az ajakzárás természetesen itt is valamivel gyöngébb, 
mint az o-nél. 

T a n végül még ennek az uo, üö kettőshangzónak is egy mellék
alakja, az, uo, ÜQ ("o, uö), a melynél csak az a feltűnő, hogy a teljes 
hangzó rövid, holott az nő, ijö (% "o) analógiájára hosszú hangzót 

• várnánk.*) 
Az a körülmény, hogyHalmágy nyelve ilyen változatos kettős

hangzókat fejlesztett, kívánatossá teheti talán az összes halmágyi 
magánhangzók képzése helyét feltüntető táblának bemutatását is, 
a mi máskülömben fölösleges volna. 

Ajakműködés nélküli hangzók: 

j \ 
1 1 i 

• j 
i j é i e 

d d d [ti é e 

Ajakhangzók: 
1 

Ú j u 1 \ 
Í 

íí j ü 

6 0 0 i ö 
i 

Ő | ö 

4 d, a ! 

Van-e magyar nyelvjárás, mely ilyen módon képezi a kettős
hangzókat? 

Az ié- ('é)-t megtaláljuk Dunántúl a Kába vidékén (M. Nyelvj. 
31. \.), Göcsejben (u. o. 35.), Kővágó-Örs és Sümeg vidéken, (v. ö. 
ZOLNAI tájszavait: Nyr. 19 : 48 stb., 26 : 192), palócz területen 
Nyitra vidékén (28 : 448) s a székelységben is Közép-Csíkban és a 

*) Kóboron eé, gó, gő (% aó, *ő) kettőshangzók hallhatók. 

I 
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moldvai csángók közt (22 : 127) és végül, a mit saját tapasztalatom
ból mondhatok, Hétfaluban. Ugyanezeken a helyeken ejtik az no, 
ilö, uó, üö (uó, uö) kettőshangzókat is. Ügy látszik a halmágyi uo, ÜQ 
kettőshangzók sem állanak egészen magukra. KOVÁTS S. JÁNOS a 
rópczevidéki nyelvjárás leírásában (Nyr. 20 : 363) ilyen adatokat 
közöl: sznq>, juq, uq,cswq, stb. Ez alighanem ugyanaz a kettőshangzó 
lesz, melyet én Halmágyról uo gyanánt állapítottam meg. BINDER 
JENŐ kartársam pedig azt állítja, hogy Sümeg környéken is isme
retes az uo. A holdvilág szót pl. szerinte éppen úgy ejtik Jnwdvilág-
nak, mint Halmágyon. Ha ez helyes, akkor ugyanott valószínűleg 
az üö sem lesz ismeretlen. 

Ha most áttekintjük azokat az eseteket, a melyekben a hal
mágyi magánhangzók képzése eltér a köznyelviekétől, akkor egyik
másik jelből ítélve úgy tetszik, mintha Halmágy nyelve inkább a 
k e l e t i s z é k e l y n y e l v j á r á s o k h o z simulna, mintsem a 
nyugatiakhoz. 

Minthogy a m á s s a l h a n g z ó k képzésére vonatkozólag 
semmi megjegyezni valóm nincsen, áttérhetünk a hangok haszná
lata módjának ismertetésére. 

II. A hangok használata. 

E czímen először is össze akarom foglalni azokat az alak
szerinti tájszókat, a melyekben a halmágyi nyelvjárás nem azt a 
hangot használja, a melyet a köznyelv, másodszor pedig megakarom 
magyarázni, hogy milyen esetekben használja azokat a hangokat, a 
melyek a köznyelvben ismeretlenek. Az első esetben minden egyes 
adatot - a nélkül, hogy a rajta észlelhető alaki eltérés okát kutat
nám vagy magyaráznám, mert ez talán nem feladata egy össze
hasonlító nyelvjárástanulmánynak — gondosan összevetettem a 
MTsz. adataival, mert érdekesnek és az összehasonlítás czéljaira 
elkerülhetetlenül szükségesnek tartottam megjelölni azt, hogy 
mindegyik mekkora területen van elterjedve. Könnyebb áttekint-
hetés czéljából négy csoportba soroztam az idetartozó tájszókat és 
a) alatt közlöm azokat, a melyek a MTsz. tanúsága szerint c s a k 
a s z é k e l y n y e l v t e r ü l e t e n ismeretesek (ideértve természe
tesen a csángóságot is); b) alatt azokat, a melyek a s z é k e ly-
s é g e n k í v ü l m á s u t t i s előfordulnak; c) alatt azokat, a me
lyek a s z é k e l y s ó g b ő l e d d i g i s m e r e t l e n e k (itt, ha rövi
desen lehetett, megjegyeztem azt is, hogy honnan ismeri őket a 
MTsz.): végül d) alatt azokat, a melyek a M T s z . - b a n n i n 
c s e n e k m e g . 
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I. A magánhangzók használata. 

Itt is előbb a r ö v i d m a g á n h a n g z ó k a t akarom tár
gyalni. Meg kell azonban jegyeznem, hogy nem választhattam e] 
teljesen a rövid magánhangzók eltérő használatának eseteit a 
hosszúakótól, mert ugyanazon szónak ugyanazon magánhangzója 
a szerint, hogy a rákövetkező r, l, j szótagzáró helyzetben van-e, 
vagy sem, egyszer hosszú lehet, másszor meg nem. A köznyelvi 
sarok szó Halmágyon pl, sorodnak hangzik, de birt. személyraggal 
már sórkam, sarkad stb. lesz belőle. Viszont pl.//// vagy fűi, fűibe, 
de fülön. Ezeket kénytelen voltam egybefoglalni, mert csak az 
együvé tartozó összes adatok tanúskodhatnak valamely hangválto
zás esetleges vagy jellemző voltáról. 

Az i halmágyi használata általában megegyezik a köznyelvé
vel és csak egyes hangváltozásokban mutat eltérést. Ezek az egyes 
eltérések a következők: 

a) bicski, bicsak, bicska, csics csecs, csicseriész fogdosgat (nő-
személyt), diriből darabol, hijuó komp, kicsid hijuó csónak, hingc-
rüódzik hengeredik, ingom, ingemöt engemet, innap ünnep, ipirkodik 
iparkodik, kvkurigől kukorékol, pirányi parányi, sárig sárga, sárig
nád mc'z sárgaczukor, sárikság sárgaság, vigyitt vegyít: — b) gubics 
gubacs, igyenös egyenes, köhnyi könnyű, közi közé,lapis lapos, Ujány 
leány, sikla csukló, tikmony tojás, vidor veder. A lyuk lik alakjának 
elterjedéséből következtetve bizonyára likas, likasat is nagyobb terü
leten ismeretesek, nemcsak a Székelyföldön ; •— c) hebehurgyi hebe
hurgya [Szeged], idvesség üdvösség\Palóczi; -—• d) isteniccsa, teremt-
•iccse a köznyelvi istenuccse alakkal szemben bizonyára isten így 
segéljen-ből. A MTsz. csak Csíkból ismer hasonlót: isten üccsegén. 
Tapsit tapsol, zsimböl zsémbel. Fül, fülön, fülbe mellett filém, filéd, 

filé, flire stb. járja. Hogy enyim enyém helyett mennyire van elter
jedve, azt a MTsz.-ból nem lehet megállapítani. 

Az il használatára vonatkozólag a következő eltérő alakokat 
jegyezhettem föl: 

a) bücsüllet becsület, büllög billeg-ballag, csüpke tövis, tüske, 
csüpörködik csipeszkedik, kapaszkodik, csüpü csepü, csürke csirke, 
füeny íövény,fütyög fityeg, kü/el kívül, kürül körül, km kis, küszürü 
köszörű, küzsdeá kisded, biélükken betoppan, nyüvestén nőstény, 
ülü ölyv ; — b) dühüs dühös, gyükur gyökér, Jtetfü hétfő, hitt hit, 
küpü [MTsz. köpü 1.], meddü meddő, mii, mü mi, riideg rideg, szü-
vem, szüved stb., terű teher, üdijö idő, iismer ismer; — d) biigyörüö 
bögyörő, büllent billent, bündüő bendő, biis-álma birsalma, büzget 
bizget, izgat, ingerel, kükürűl kikiril, kukorékol, sülbak silbak, 
katonai őrszem. 

Ha áttekintjük ezeket az adatokat, rögtön észreveszszük, hogy 
(egy-kettő kivételével) két csoportba sorozhatok. Az egyikben köz-
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nyelvi i, a másikban pedig köznyelvi ö (esetleg e) helyén áll az />'. 
Ezekben az eltérésekben tehát már bizonyos törvényszerűség nyi
latkozik: az a j a k h a n g z ó és a z á r t a b b h a n g kedvelése. 
Az egyes adatok területi elterjedése azt mutatja, hogy ez a kettős 
hangváltozás székely sajátság, mely Halmágyon még erősebben 
fejlődött, mint a többi székely nyelvjárásokban. — A halmágyi 
nyelvjárásnak még egy harmadik jellemző sajátsága is kiolvasható 
ez elősorolt adatokból, hogy t. i. a köznyelv hosszú ú, ü véghangja 
helyett rendesen rövidet ejt: csiipii, küszürii stb. és éppen így 
eccé'rü, keserű stb. 

u. a) buc talán összevethető a közny. czomb-bal, buszú bosszú, 
csubban csobban, loccsan, caukór csokor, csukrosszelcfii teljes, bokros 
szirmú, háburu háború, karuj karvaly, kukurigól kukorékol, muha 
moha, iulu toll, uraság orvosság, urusúl orvosol, rakaru vakaró, 
utolsó gyermek, vakara-tészta vakarcstészta; — b) búgja boglya, 
'ucsu ocsú; —c) bukór bokor [Palóozl, bukriétq, bokréta, burái borul 
[Vas, Göcsej, Hetes]; — d) bugláros sziju bogláros szíj, burus borús, 
dunga donga [Dtúl dugat, hua hová [Dtál huá, Eger vid. Jutva], 
pujuszka puliszka, purkulics prikulics, suase sohasem, tulupdnt 
tulipán, vijusz viasz. 

Itt is, talán még inkább mint az /7-nél, első pillantásra fel
tűnik az egy fokkal z á r t a b b h a n g r a való jellemző törekvés s 
ebben is nemcsak megegyezik Halmágy a székelységgel, hanem 
meg is haladja. S itt is több példát találhatunk a szóvégi rövid u 
használatára. 

Az e halmágyi használatára nézve általánosságban azt a 
megjegyzést kell előrebocsátanom, hogy használati köre, minthogy 
Halmágy az J-ző nyelvjárások sorába tartozik, a köznyelvhez viszo
nyítva, tetemesen megfogyott. Az e használatában való egyes elté
rések a következők: 

a) béeég biczeg, cénége czinege, cépüölc czipő, csendl csinál, 
ébred ébred, é's is, feredik fürdik, ferédüö fürdő, hé'zza hozzá, né'z 
néz, pityereg pityereg, rejta rajta, siiet siet, szé'rnyü szörnyű; — 
b) b'ézget bizget, izgat, bize és pize bizony, éjen ilyen, éppeg éppen, 
é'rdnt iránt, egyiéberdnt, eranyába, estáp istáp, essze össze, fel fel, föl, 
gelészta giliszta, meg meg, mezge mézga, pergel pörköl, pesel pisil, 
ecsém stb. öcsém; — c) kéíéncs kilincs [Dtúl], kontré'ktus kontraktus 
[Bihar m.]; — d) le-beggyeszt lebiggyeszt, hercseg hörcsög, liereg 
hörög, mié'tyánk miatyánk, serény sörény, zerget zörget, zséndé'j 
zsindely. 

Ezekből az adatokból először is azt olvashatjuk ki, hogy köz
nyelvi első szótagbeli i helyén Halmágyon igen gyakran az egy 
fokkal n y í l t a b b é áll. Ha ezt a megfigyelést összevetjük az ü 
használatából levont következtetéssel, azt látjuk, hogy köznyelvi 
i-nek Halmágyon gyakran ajakhangzós ü felel meg, gyakran pedig 
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nyíltabb é. Bizget pl. egyaránt járatos büzget és bézget alakjában. 
Ez az t~é" megfelelés, úgy látszik, nincsen annyira elterjedve, mint 
az i-nek ajakhangzóvá változása. Határozottan nem állíthatom 
ugyan, de több jelből következtetve, ez is inkább csak keleti székelv 
sajátságnak látszik. 

Egy-két csekélyebb fontosságú hangváltozást ezúttal mel
lőzve, második sajátságos vonásként az tűnik ki az előbbi adatok
ból, hogy (bár Halmágy nyelve, mint már említettük, ö-ző nyelv
járás) az e az egytagú szavakban (pl, meg, fel, ser, szeg, per), vala -
mint a szavak első tagiában (pl; fé'djál, csenget) sohasem változik 
át ó'-vé. Az é'-nek ilyen esetekben való megőrzése még azon sza
vakra is kiterjed, melyekben a köznyelv már rég ajakhangzóvá 
változtatta az e-t. így: szé'rnyii, pergél, essze, écsém, Itercség, hé'ré'g, 
zérgét, setét, serény. 

Ezeknél is érdekesebb azonban az a megfigyelésein, hogy a 
halmágyi nyelvjárás még az első szótagon túl is megőrzi az é-t 
(nem változtatja o-re), ha a közvetetlenül előtte álló szótagban is 
é vagy i van. Pl. éccér, kérészt, eszem, felez, menyén, Vészén, perel, 
véres, szerhez állunk, serei hórduó, mékpéréckéled, csendesén, diéhh 
nem, szabad ennétek. Ha az első szótagban é vagy e van ugyan, de 
a második szótagban másféle hang, akkor a további szótagokban 
már nem marad meg az é, hanem átváltozik ü-re. Pl. kégyelöm, 
fillegös, lélketök, mékféréttetök 1 mit véttetök ? széméjösön, szegé
ny eköt, tészitök, 

Halmágyon kívül melyik ö-ző nyelvjárás ismeri még az é 
megőrzésének ezt a módját ? •— KmzÁnál (Vadr. 558.) Homoród 
vidékére vonatkozólag ezeket olvassuk: «A hol elsőbb szótagban 
éles vagy közép é jön elő, ott a következő e sem vált ö hangot, 
mint észém, vészem, verés, édes, félmények.» Ez tehát lényegeben 
ugyanaz a sajátság, mint Halmágyon, csakhogy itt az első szótag 
é hangja nem őrzi meg a rákövetkező é-t, tehát édös, kényes, fény ö-
södik stb. És valószínű, hogy Homoród vidékén sem őrzi meg, 
mert STEUEE (22 : 301) e vidék hangrendszeréről írván szintén 
csak az é, é-nek ilyen megőrző erejéről emlékezik meg. 

Hogy ezen kívül más vidéken is észlelték-e ezt az érdekes 
hangtani tüneményt, arról nincsen tudomásom. Itt tehát Hal
mágy nyelvének olyan jellemző vonásával van dolgunk, a mely 
ezt a nyelvjárás-szigetet közelebbről és szorosabban a homoród-
vidéki nyelvjáráshoz csatolja. 

Az egyes adatok, a melyekben Halmágyon a köznyelvi hasz
nálattól eltérően ö hangot jegyezhettem, aránylag csekély számúak,. 
Mindössze a következők: 

a) gölice gerlicze, röcsők rücsök, gyűrődés; — b) böstör'dö bors
törő, lőjtüö lejtő, sütköriészik sütkérezik ; d) höngöritt hengerít, 
gurít, höej hüvely, höejös fuszoja zöld bab, hiijöjk hüvelyk, ingöről 
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ingerel, rö rüh, röhös rühös; — ijorőz őriz elterjedéséről a MTsz. 
nem ad számot. Azt hiszem, csak székely. 

Valami különös jellemző sajátságok ezekből az adatokból 
talán nem tűnnek ki. De annál jellemzőbb Halmágyra nézve az 
V-nek a köznyelvtől eltérő azon használata, melyet ó'-zésnek szok
tunk nevezni. Ezt már az é használatának tárgyalásánál is meg 
kellett említenem, azért itt, körének pontos megállapításaképpen 
már csak annyit kell felhoznom, hogy: az ö-zés csak a szó első 
tagja utáni szótagokban érvényesül és ezekben is csak akkor, ha a 
közvetetlenül előtte álló szótagban nincsen é, vagy e. Tehát: kérőm, 
de vészem, szeretöm, de biépérélém, végül té'szitök, féréttetök. 

A mint az e használatának módja Halmágyot a homoród-
vidéki nyelvjáráshoz csatolja, éppen úgy összetartozik a kettő az 
o-zés tekintetében is. 

o. a) borzos borzas, cintorom czinterem, doszka deszka, fórtáj 
fertály, gyórtyq gyertya, gyórtyánfa gyertyánfa, hob hab, iskotoja 
skatulya, jo juh, odvár udvar, orotás irtás, orotvány irtovány, po-
szománt paszománt, sohól, sohólt sehol, rogyog ragyog, sójt sújt, 
sarkantyú sarkantyú, sarkalat sarkalat, kenyérkaréj, szúnyodik 
szunnyad ; — b) borozda barázda, jova java, kabola kabala, kancza, 
kalongya kalangya, moslica musliczalégy, oskola iskola, ponk pók, 
poroncsól parancsol, poronyuó porhanyó, rakottya rekettye, rogya 
ragya, sohogy sehogy, sohonnai sehonnai, sorok sarok, sórruó sarló, 
toplnó tapló; - c) boszont bosszant [Palócz|; — d) corokóltat czuruk-
koltat, hátráltat (lovat), diktom. diktum, verses erkölcsi mondás, 
láboskodik lábaskodik. ágaskodik, magos magas, ospotáj ispotály, 
pongoniét panganét, sohovnat sehonnat, sohova sehova. 

Az o hangnak a köznyelvtől eltérő ilyetén használatából ismét 
két hangmegfelelés lép feltűnőbben előtérbe: a z á r t a b b h a n g 
(a > ö) és az a j a k h a n g (e > o) felé való törekvés. Minthogy 
ezzel a kettős irányzattal már előbb is találkoztunk, valóban jel
lemzőnek mondhatjuk. De persze nem egyedül Halmágyra nézve, 
hanem, a mennyire az egyes adatoknak a MTsz. adataival való 
egybevetéséből következtetni lehet, az egész székegységre nézve is. 

Egynéhány adat itt is ellenkező irányú (u > o) fejlődésre 
mutat ugyan, de az előbb említett két irányzat mellett tanúskodó 
adatok túlnyomó nagy számával szemben, ez semmiesetre sem 
mondható jellemző vonásnak. 

e. Már STEUER említi (SzNyH. (>.), hogy a székelységben a 
nem, ne, se, le és te szavakban nyilt e hangzik. Ezt a megfigyelést 
Halmágyra nézve is megerősíthetem, valamint azt is, hogy a sem, 
se összetételeiben már e van : semmi, senki (de viszont: hanem). 
A halmágyi sohogy, soliól, sohonnat is megelőző e-re mutat. Egyéb 
eltérő esetek: 

a) deged dagad, esmiént ismét, fiieny, keccór kétszer, menyet 
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menyét; — b) élig alig, eözik éhezik, esz ész, hetfii hétfő, hetüs 
hetes, mezge mézga, fiehesség neheztelés, ösvény ösvény, tehén tehén, 
teenhus tehénhús; c) veréb veréb [Gömör.j; - d) ostornyél 
ostornyél. 

Az e-nek használatában tehát majdnem tökéletesen megegye
zik Halmágy a szókelységgel. Feltűnő ezekben az eltérésekben 
különösen a régi *e helyén álló e és főleg azért, mert, mint még 
látni fogjuk, Halmágy ezt az eredetibb hangot szabályszerűen ket
tőshangzóvá fejlesztette. 

A vegyeshangú e Halmágyon meglehetősen el van terjedve. 
Az egyik gyakrabban használja, a másik ritkábban, de alig van 
ember, a kinek beszédében hallható ne volna. De azért mégsem 
mondható állandó használatú hangnak, mert egy és ugyanaz az 
ember, ugyanabban a szóban is egyszer ejti, egyszer nem. 

Azok a szavak és szóalakok, melyekben többször is följegyez
hettem az e hangot, melyekben tehát némileg állandóbbnak lát
szik, a következők: de°, el, ez, hanem, kentem, le, e menyem monta, 
ne, neköm, nem, noemberben, te, templom és a múlt idő ragos alak
jaiban, pl. mentem, mentetök, megnyerte stb. 

STBUER a székely e hangról azt mondja, hogy «főleg tőszavak
ban, még pedig r e n d e s e n nyilt e helyén található*) (SzNyH. 6.). 
Halmágyon mintha kissé másképpen állana a dolog. A felsorolt 
példákból is látható, hogy itt nemcsak rendesen, hanem kivétel 
nélkül mindig nyilt e helyén áll. (Azt az egy-két szót, melyben 
köznyelvi zárt é'-nek felelne meg, a székelység nyilt e-vel ejti. 
Összes halmágyi jegyzeteim között egyetlenegy adatot sem talál
tam, a melyben köznyelvi vagy akár székely e helyén állana. Hal-
mágyról azt sem lehetne éppen mondani, hogy főleg tőszavakban 
használnák. Az én tapasztalatom az, hogy a szó második vagy 
harmadik tagjában is, és különösen a múlt idő ragos alakjaiban 
elég gyakran hallható. De ezek mindenesetre csekélyebb fontos
ságú külömbségek. 

Ezt az e hangot Halmágyon kívül eddigi tudomásunk szerint 
a székelységnek még következő vidékein használják: Háromszék
ben Torja tájékán (Nyr. 3 : 375), a moldvai csángóknál (9 : 447). 
néhol a Eika körül, Gyergyó táján és a Hargita alján (STEUER, 
SzNyH. 5.). Tehát keleti székely vidékeken. 

Talán nem lesz érdektelen e helyen megjegyeznem, hogy 
ezen e hangnak az irodalomban való legelső megemlítésére éppen 
halmágyi használata adott alkalmat KRizÁnak (V. ö. Vadr. 561.). 

Az a hang használatában csak csekély eltérést tapasztalunk, 
s ez eltérésekből sem olvashatunk ki valamely Halmágyot különö
sebben jellemző sajátságot. 

a) bohó bohó, hozza hozzá, innap ünnep, kata.t kutat, kénaso 
kéneső, makkan mukkan, parazsa parázs, rea reá; -••- b)fazakas 
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fazekas, hua hová, magyarító mogyoró, matölla motolla, rakottya 
rekettye, sikla csukló; — c) pareió porczió [Besztercze -Naszód m.]; — 
d) madár madár. 

Az a hangnak halmágyi használatára nézve sem lehet hatá
rozott szabályt felállítani. A mennyire a jegyzeteim alapján egy
más mellé állított adatokban bizonyos szabályszerűség nyilatkozik, 
talán azt lehetne mondani, hogy a szó első tagjában ritkábban 
hallható; már gyakrabban a későbbi szótagokban, leggyakrabban, 
szinte állandóan, a szóvégi nyilt szótagokban. Egyet azonban ha
tározottan állíthatok; azt, hogy Halmágyon n e m minden a ilyen 
zártabb ejtésű, mint a hogy STEUEB JÁNOS a székelységre, különösen 
a keleti székelységre vonatkozólag állítja. Gyakran hallható Hal
mágyon, minden ember ejti, de nem állandóan, minden a helyett. 
Példákat e helyen talán fölösleges idéznem; elég sok található 
alább a tájszók között és az összefüggő nyelvmutatványokban. 

á. Ezt a hangot Halmágyon az a-hangzós szótagokat közve-
tetlenül megelőző szótagokban használják köznyelvi a helyett. 
Pl. kcipdl, kalapál stb. Külön is említhetők: a) gdndr gunár, hdrd-
kdj harkály és d) aldmdrijom almáriom, mdgydránt majoránna. 

Az (?-nak ilyen asszimiláló hatása már KRIZA nyomán isme
retes a székelységből, de hogy még az a-nak is, mely pedig már 
nagyon közel áll az á-hoz, ilyen asszimiláló ereje van, arról eddig 
még nem volt tudomásunk, s ebben a tekintetben Halmágy egy
előre magára áll. 

Az asszimiláczióból keletkezett d hangot külömben BALASSA 
szerint (MNyj. .111. 1.) a marosszéki nyelvjárás, az egész nyugati 
székelység, a csík-gyergyói és a moldvai csángó nyelvjárás ismeri. 
Az «egész nyugati székelység*) alá tartoznék Homoród vidéke is, 
de STEUER (SzNyH. 5. l.)azt mondja, hogy «Homoród vidékén épen 
nem élnek vele». SiEUERnek ez a megfigyelése, ha ugyan helyes, 
mindenesetre nagyfontosságú a halmágyi nyelvjárás-sziget eredeté
nek kérdésében, mert az e és ö egyforma használatának alapján 
eddig azt hihettük volna, hogy Halmágy nyelve a székely nyelv
járások közül a homoródvidékivel egyezik meg leginkább. Mint
hogy a halmágyi nyelvjárásnak már több sajátsága mutatott kelet 
felé, de az á használata tekintetében a keleti nyelvjárások közül 
csak a c s í k - g y e r g y ó i és a m o l d v a i egyezik meg a halmá-
gyival^ azért ezentúl legtöbb joggal ezek felé figyelhetünk. 

Áttérve a h o s s z ú m a g á n h a n g z ó k használatára, elő
ször is azt az általános sajátságot kell megemlítenem, hogy szótag
záró r, l ésj előtt a rövid magánhangzó rendesen megnyúlik. Nem 
szótagzáró l, r, j-nek persze nincsen ilyen hatása. Pl. dolog és dol
gozik, ürömibe és ördög, erüős és érd/iiő, elereszti és elment. Ez köz-
székely sajátságnak mondható. Meg kell azonban itt említenem 
azt az érdekes tapasztalatomat, hogy a szótagzáró l Halmágyon 
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csak akkor nyújtja meg feltétlenül az előtte álló magánhangzót, ha 
utána még egy mássalhangzó következik. Ha mondat vagy szólás vé
gén áll az l, vagy ha magánhangzóval kezdődő szó következik utána, 
akkor az előtte álló magánhangzó legtöbbször megtartja rövidségét. 
Pl. Kérgezsd el e liásztvál! — Mé nem. veszed fel? — Fid : fülbe-
valuó. Az r, j-vel valószínűleg szintén így áll a dolog. Ezt a meg-
külömböztetést a többi székelységben tudtommal még nem vet
ték észre. 

Ezzel kapcsolatban megjegyezhetem mindjárt azt is, hogy a 
hosszú e\ é9 e, á, a hangok, a mint az alább közölt szövegekből is 
látható, csakis ilyen szótagzáró /, r,j, vagy néha, nagy ritkán, a 
hangsúly hatása alatt keletkeznek. Ez alól csak a kérdő e szócska 
tesz kivételt, mert Halmágyon mindig széles ejtésű hosszú i-nék 
hangzik. Ilyen esetben bizonyára az <i is szeles ejtésű hosszú íí-ra 
változik. Abban a néhány idetartozó adatban, melyet Halmágyon 
feljegyeztem (mindössze sem lehet valami sok), á hangot találok 
ugyan jelölve, de bizonyos vagyok benne, hogy ezekben, pl. álmát 
almát, káldjbdsz plajbász, marhát marhát, hajcsdk hajtják, Hdl-
mágy, széles d-i ejtettek, melyet én csak sietős jegyzés közben 
jelölhettem cí-val. Mert hiszen a szűkebb ejtésű á-hó\ itt is föltét
lenül labiális á lett volna. 

A szótagzáró l, r, j hatása alatt keletkezett hosszú magán
hangzók összefoglaló tárgyalása után szintén együttesen akarok 
megemlíteni egynéhány olyan szót, a melyekben a hosszú magán
hangzó nem keletkezett ugyan ilyen hangtörvényszerűen, de a 
melyek között mégis bizonyos összefüggés sejthető. Azt látjuk 
ugyanis, hogy ha a köznyelvben a szó első tagjában f e l s ő n y e l v 
á l l á s ú r ö v i d m a g á n h a n g z ó áll, akkor a halmágyi nyelv
járásban igen sok esetben a megfelelő hosszú magánhangzót talál
juk. Ilyenek: bísztos, csíptetüo, hivatal, ígyeközik, nyírentyü (nyi
rettyű), síralom, vidám, vidék, tükör, ügyes, ülés, múlat, uccu, 
utazik. 

Ezeknek a hosszú magánhangzós szóalakoknak elterjedéséről 
a MTsz. alig egy-kettő kivételével nem ad ugyan felvilágosítást, de 
ismeri a székelység, sőt, úgy látszik, egész Erdély is. 

Külön felemlítendők, mivel felső nyelvállású hosszú hangzó
jukban hangváltozás is rejlik, a következők : a) küjel kívül, lüdiérc 
lidércz, mű mi, szü szív, űz íz; b) rúzsa rózsa, tik tyúk; c) fírcől 
férczel [Pal.j, kúdúl koldul, kúdus koldus. 

Minthogy a középső nyelvállású hosszú hangokat czélszerű-
ség kedvéért együtt tárgyalom a megfelelő kettőshangzókkal, a 
hosszú magánhangzók sorából már csak az á és á használatáról 
kell szólnom. S ezekkel gyorsan végezhetünk, mert már az eddig 
felsorolt adatokból is látható, hogy Halmágyon m i n d e n köz
nyelvi d helyén ajakműködéssel képzett á hangot ejtenek. Csak 
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azoknak a nyelvében hallható az d mellett á is, a kiknek némi 
iskolai műveltségük van. Az á tehát nem eredeti hangja e nyelv
járásnak, hanem csak az iskola és a templom irodalmi nyelvének 
hatása alatt kezd terjedni. 

Az á hang használata mindenesetre fontos jellemző vonása 
a halmágyi nyelvjárásnak és csak sajnálhatjuk, hogy STEUER — az 
egyedüli, a ki e hangnak a székelységben való használatát eddig 
említette — nem határozta meg pontosabban, hogy m e l y i k szé
kely vidéken használatos. Annyit mégis mond, hogy a keleti szé
kelységben, s hogy legjobban hallható l, r előtt, de e g y e b ü t t is 
a köznyelvi á helyén (Hunf.-Alb. 34.). A magam tapasztalatából 
hozzáadhatom ehhez, hogy csik-vacsárcsi cselédünk, a ki csak 
mostanában jött Brassóba és még érintetlenül beszéli nyelvjárását, 
m i n d e n d-t ilyen labiálisán ejt. Háromszéken, ha nem tévedek, 
már nem használatos az d. 

Nagyon érdekes a középső nyelvállású hosszú magánhangzók 
használata, mert Halmágy nemcsak általánosságban kettőshang
zókat fejlesztett mellettük, hanem a használatban pontosan meg 
is külömbözteti egymástól a kettőt. 

Az ííhangot általában eredetibb *é helyén használják. Pl. lé-
lök, nép, szép stb. Azoknak a nyelvében, a kik már nem beszélik 
tisztán a nyelvjárást, vagy úriasabban akarnak beszélni, egyszer-
másszor természetesen a nyíltabb eredetű H helyén is hallható az é: 
de a romlatlan nyelvűek, főleg az asszonyok, csakis *é helyén 
használják. 

A közhasználattól eltérően a következő esetekben találunk 
Halmágyon é-i: 

a) cémer bárány- v. bornyúczimer, éfiju ifjú, kén kín. kénlnódik 
kínlódik, kénoz kínoz, kéréedr krajczár, Uvend'Hő'leendő, sétdr sajtár, 
8zen szín ; — b) évegxLveg,féiikő fenkő, héjjá (vminek) híja, Jiér hír, 
kéndl kínál, kénes kincs, késér kisér, késértet kisértet, kévdn kivan, 
mér mer, segét segít, teként tekint, tekéntetös úr; — c) kéléncs kilincs 
rDtúE], léi lel, talál; — d) göréncsös göröngyös, Lxrisfa kőrisfa, mijei 
mivel, művel. 

Az f̂ -nek megfelelő k e t t ő s h a n g z ó , az jé Cé) természetesen 
a nyíltabb eredetű *é helyén áll. Pl. tiél, niév, hiét, egiér, nehiéz. 
szerettiél stb. Ez alól azonban néhány kivétel is van. Összevetettem 
ugyanis az én halmágyi adataimat, melyekben több ízben is ie 
hangot jelöltem, azon szavakkal, melyekben a TMNy. szerint nyíl
tabb vagy zártabb eredetű é van, és azt találtam, hogy Halmágyon 
je-vel ejtik az árnyiék, kényiér, jdtiék, maradi ék, faziék, já?idiék, 
tündiér szókat, holott ezekben zártabb *é van. Ilyen eltérést tapasz
taltam az elbeszélő múlt e-jében (pl. emikór beteg valiék) és az ikes 
igéknél a feltételes módban is (pl. te és enniél, ugy-e'?). Ezekben 
szabály szerint é hangot várnánk. Helylyel-közzel néha más sza-
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vakban is ié hallható a szabályszerű é helyett, de sokkal ritkábban, 
mint tiszta é hang ié helyett. 

A köznyelv hangjaival szemben még a következő eltérések 
tapasztalhatók Halmágyon : a) köziéi közel [MTsz.: közéi]; — b) hié 
forró [MTsz.: hé, Vas m. hié], körtövié körte [MTsz.: körtvély, kör-
tövély], tiéj tej [MTsz.: téj], viéllem, viélled stb. velem [MTsz.: 
v ellem]. 

Olyan nyelvjárás, a mely olyan módon külömböztetnó meg 
az eredeti *á és *é hangokat, mint Halmágy, nincsen több. Leg
alább a mennyire nyelvjárásainkat ma ismerjük, ezt kell monda
nunk. Azt ugyan tudjuk, hogy a székelységben az é mellett az ié 
is használatos, de sem azt nem tudjuk pontosan, hogy m i l y e n 
e s e t e k b e n , sem azt, hogy m e l y v i d é k e n . Hétfaluban ren
desen *é helyén áll az ié, de elég gyakran hallható *é helyén is. 
A megkülömböztetés korántsem olyan pontos mint Halmágyon. 
S azért az *é, *é ilyen megkülömböztetését legalább egyelőre, a 
halmágyi nyelvjárást különösen jellemző sajátságnak kell tar
tanunk. 

Az óf o hangoknak és a megfelelő kettőshangzóknak haszná
latában Halmágy, mint már említettük, szintén pontos külömb-
séget tesz. 

Az ö, ő használatának összes esetei két csoportba sorolhatók. 
Először is eredeti *ov, *öv helyén áll Halmágyon ő, ő. Ilyen szó 
persze elég kevés hallható; o-val csak az egy ló szóban állapít
hattam meg. Eredetibb ó-vel már több van. Ezek: kő, tő, cső, bő, 
főni, lőni, dőlni, szőni, nyőni és ő (szem. névmj, de az utóbbi néha 
//ó'-nek ejtve is hallható. Lehetséges, hogy még néhány más szóban 
is előfordul ez a zártabb eredetű d, ő hang, de én csak ezekben 
észlelhettem kétségtelenül. Másodszor meg akkor marad meg tisz
tán az ó, ö, ha szótagzáró l, r, j hatása alatt rövid o, (7-ből kelet
kezett. Pl. hői lakói ? vándorolni, rojtos, bőr, akkor, ördög, embőr, 
mégbetekszől stb. — Külön is említhetők: a) rokon rokon; - b) 
tóruö tarló, tóruóz tarlóz; •—• d) csörög csorog, csurog. 

Az ö, ó'-nek megfelelő kettőshangzókról általánosságban azt 
lehet állítani, hogy *av, *ev helyén állanak. Részletesebben a kö
vetkezőket kell megjegyeznem : 

Az uo, uö mássalhangzón kezdődő hangsúlyos szótagokban áll. 
Pl. tuo tó, suo sójuojó, szuo szó, csuovdl csóvál, huonéij hónalj, nuotdz 
nótáz, gyüözi győzi, sziiöke szőke, siiög sőg, süveg, tiiöke tőke stb. 

Az yó, Uö általában hangsúlytalan szótagokban használtatik. 
Pl. ájtuő, hintiió, hdzbuól, húzuódik, lopuódzik, téetijös tehetős, pen-
gijő, verijődik, fizetiiödik, kériiödzik stb. Egyszer-másszor azonban 
még hangsúlyos szótagban is hallható a kettőshangzónak ez az 
alakja, különösen a szó elején, Pl. uöcska, uóra, uórijás, ijőröz, ijör-
liiödik, ijőszkör. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. 2a 
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Az ug, üö és ug, üö kettőshangzókat végül mindig csak l ki
esése folytán keletkezett hosszú ó, ö helyén ejtik. Itt is azzal a 
külömbséggel, hogy ug, ÜQ hangsúlyos, ug, üö pedig hangsúlytalan 
szótagokban áll. Pl. vugt (vót) volt, ugt Olt(-folyó), fugt folt, fugdoz 
foldoz, vugna volna, füöd föld, zilöd zöld, tüöt tölt, de mekhugt 
meghalt, meltiijöt megtelt, mert a hangsúly itt az első szótagon van. 

Összehasonlítva adataimat a TMNy-nal azt találtam, hogy 
Halmágyon kettőshangzót ejtenek a gyuonik, tüöke, üösz (herbst) 
szavakban, holott ezekben zártabb eredetű az o, o. 

Különösebben kiemelendő kettőshangzós alakok: büöjeg bé
lyeg, büölle's bélés, niiönüö néni. A MTsz. nem ismeri őket. A kugcs 
kulcs szónak kóes alakja másutt is eléggé ismeretes. 

A mint nem találtunk olyan nyelvjárást, a mely olyan módon 
fejlesztette az *é és *e hangokat, mint Halmágy, éppen úgy nem 
találunk olyant sem, mely az 6, ő-t és a megfelelő kettőshangzókat 
ilyen módon megkülömböztetné. Az uó, üö hallható ugyan a szé
kegységben is Csík középső részén és Moldvában (Nyr. 22 : 127), 
de hogy milyen esetekben, azt nem tudjuk. Hétfaluban is hallha
tók, bár nem általánosan. 

2. A mássalhangzói; használata. 

A mássalhangzók használatában természetesen sokkal cseké
lyebb mértékben tér el a halmágyi nyelvjárás a köznyelvtől, mint 
a magánhangzókéban. S a mi eltérést tapasztalunk, az is inkább 
egyes esetekre szorítkozik, nem olyan hangtörvényszerű, mint a 
milyennek sok esetben a magánhangzók eltérő használatát talál
tuk. Összeállítom tehát először is ezeket az egyes eseteket, hogy 
legalább az elterjedésük mértékében rejlő tanulságot lássuk. 

a) bebbgüö hebegő, buffan puffan; ciha pihá, hórcog hortyog; 
gagya gatya; bójza bodza, jászój jászol, széjös széles, széjső szélső, 
váj vagy; kálajbász plajbász, keringötte teringette; nyírentyü nyi
rettyű ; disznyuo disznó, fetekeszényü színű, szürkünyet szürkület; 
péjp selyp; Jiáncr flanellposztó ; vugd old; küzsdik birkózik; — 
b) bezseg pezseg, forrni kezd; esúg súg, csúgdos sugdos, göréncsös 
göröngyös; geriéta kréta; tángyiér tányér; kazáj kazal, mejj mell; 
lik lyuk, likas zt lyukaszt, válu vályú; áncsorog ácsorog; ganyé 
ganéj, nyüvestén nőstény, tekenyüö teknő; bestelen utálatos, csúf 
(becstelen); rtiva ruha; zsír sír; — c) nyö nő (ereseit), nyövés nö
vés [Dtúl]; — d) biék pék, sütő ; [cájha szajha, csusták susták, régi 
négykrajezáros, mdgyáránt majoránna, vívjad \irmd,febluár február, 
elnáspáról elnáspágol, sinör zsinór. 

Altalános érvényű sajátság a mássalhangzók használata tekin
tetében csak kevés van. Az egyik, hogy köznyelvi ly vagy íj helyett 
mindig j , ill. jj áll. Pl. kirdj, ijen, vándorójjon, k<Jj féí, ájj. A másik 
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az, hogy köznyelvi ny a szó végén, vagy mássalhangzón kezdődő 
szó és rag előtt legtöbbször n-né változik. Asszon, léán, legén, ka-
pitdn stb. Az előbbi nagyobb területen van elterjedve s az utóbbi 
is eléggé ismert székely sajátság. 

Az /-re nézve meg meg kell jegyeznem, hogy tőszótagokban 
<>, ü, azaz uo, iiö után mindig elmarad, ha utána még egy mással
hangzó következik. Pl. ugt (Olt), vugt, vuona, mékhngt, fiiqd, zéiqd, 
méktijöti. Más magánhangzó után csak ritkán. így: kúdus, kúdnl, 
kiíd, kűttem, pdcQ, mánq,, ától, ásuó, fésüö, bésik'i s néha az el ige
kötőben, ha mássalhangzón kezdődő ige előtt áll. Más szavaknak 
ilyen magánhangzói után nem marad el és szó végén egyáltalán 
nem. Pl. mit é'szó'l? vándoroltam, ült, féltünk stb. 

Ha most már összehasonlítjuk Halmágynak az Mel szemben 
való eljárását a többi székely nyelvjárásokkal, akkor azt látjuk, 
hogy legpontosabban ismét a csík-gyergyói nyelvjárással egyezik 
(v. ö. MNyj. 129.). 

Az l használatára vonatkozólag végül még meg kell említe
nem, hogy a tijöllem, ruóllam, belijőllem, viéllem személyragos hatá
rozókban iríindíg hosszú, mint a székelységben általában. 

III . A hangok kapcsolata. 

E tekintetben Halmágyon főleg a m a g á n h a n g z ó k kap
csolásának módja nagyon érdekes. Érdekes azért, mert a hiátust 
hol elkerüli, hol meg éppen keresi, és azért, mert ebbeli eljárásá
ban több renden külömbözik a többi székely nyelvjárásoktól. 

Ha áttekintjük az idetartozó adatokat, azt látjuk, hogy a hal-
mágyi nyelvjárás mindig j hang segítségével kerüli el a hiátust, ha 
a két találkozó magánhangzó elseje i. Sok esetben még ott is a j - t 
használja, a hol a köznyelvben v áll. így: ijen (v. ö. alább: oan, 
ón), fijam stb. és híjunk hívunk, kőmijes kőmíves, míjél művel, 
míjes nap. bijaj, de az utóbbit bihaj-nak is mondják s ez az egye
düli eset, hogy az i mellett h szolgál a hiátus kitöltésére, nemj . 
Ha a találkozó két mássalhangzó elseje nem i, hanem valamely 
más elülső hangzó, akkor a nyelvjárás már nem gondoskodik föl
tétlenül a hiátus elkerüléséről. Elkerüli pl. j közbeszúrásával a 
hiijöjk, léjány, fejér, éjen (ilyen) szavakban, de már sok más hasonló 
esetben megtűri. 

A két egymás mellett álló magánhangzót BALASSA szerint 
<MNyj. 119.) csak néhány nyugati nyelvjárás tűri meg, de tény, 
hogy a hiátus a keleti székelységben is előfordul. LŐIUNCZ KÁROLY-
nak háromszéki adatait, melyeket ZOLNAI GYULA egy alkalommal 
(Nyr. 20 : 255) már kiemelt, megerősítheti azon tapasztalatom, 

25* 
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hogy a hiátus körülbelül ugyanazon szavakban Hétfaluban is 
eszlelhető. 

Ebben a tekintetben tehát ismét megegyezik a halmág}i 
nyelvjárás a keleti székelységgel. Csakhogy Halmágy nyelve nem
csak hogy megtűri a hiátust, hanem még éppen kedveli is, a mint 
ezt a következő adatok eléggé bizonyíthatják: szilem szivem, füeny 
fövény, hua hová, suase sohasem, toa tova, tovább, oan olyan, loak 
lovak, jook juhak, jöön jőjön, jöenek jőjenek, höej hüvely, teen tehén 
(tehén), teetők tehetek, téetijos tehetős, feem fejem, csaarok csavarok 
stb. Sőt még akkor is, ha a két magánhangzó két külön szóhoz 
tartozik, pl. szölló'egy szőllőhegy. 

A hiátusnak ilyen kedvelésére a Székelyföldről eddig nincse
nek adataink. Ezt a nyelvjárási sajátságot csak messze nyugaton, 
az őrségi, a hetési ós a göcseji nyelvjárásban találjuk meg. 

Ugyanazon vidéken találjuk meg párját a halmágyi nyelvjárás 
azon sajátságának is, hogy a h, v,j elejtése által előidézett hiátust 
ismét eltünteti azáltal, hogy a két rövid magánhangzót összevonja 
egy hosszúba. így a következőkben: sög v. süö§ (süveg), báránybőr
sapka, cök v. ciiök czövek, e fém a fejem, ón (oan) olyan, té& te és. 
Még gyakrabban olyan módon kerüli el a hiatust, hogy a két egy
más mellé kerülő magánhangzó közül, akár egy, akár két szóba 
tartozzanak is, az elsőt egyszerűen elhagyja. Pl. h'imes kőmives, 
ullet úgy lehet, hájcsák kiáltják, odadnám, pincét jtgó, pájtdjtuó, kecs-
kolluó, Varg Ilona, áripáréf%t'álma, bókig (bokáig) jártunk e vízbe,. 
biémént iity csürk (csirke) e kcrtyibe, ebb e zsákba, abb e részbe. 

A m á s s a l h a n g z ó k kapcsolásának módja korántsem 
olyan változatos és érdekes Halmágyon, mint a magánhangzóké, 
így ha két képzése módjára vagy helyére nézve külömböző mással
hangzó kerül egymás mellé, akkor az első természetesen itt is alkal
mazkodik a másodikhoz. Ha három mássalhangzó találkozik, akkor 
a kiejtés megkönnyítésére az egyik, rendesen a középső, kiesik, 
mint a Székelyföldön is. Pl. kontár könyvtár, minyá mingyárt, 
mom még mondd meg, félakanznuk, strimfi, lajbi, pánti ka, Isten stb. 
Teljes hasonulás csak ritkán hallható : éecer-máccór, hossem, iris-
ség, nllet, híllap, hattá. Hogy közbeszúrt magánhangzó könnyíti 
meg a kiejtést, azt csak az egy tekenyijo-ben vettem észre. 

IV. Szótövek és kötőhangzók. 

A szótő változásai már több érdekes megjegyzésre adhatnak 
alkalmat. Feltűnő először is, hogy a rokonsági nevek és kereszt
nevek megrövidülnek, ha megszólításképpen használtatnak. A bd 
bácsi, bátya és nién néni (Halmágyon nüon is) a Székelyföldön is 
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használatosak, de Halmágyon any anya, ap apa, mák (mákuó) anyai 
részről való nagyapa, mány {mányi) anyai részről való nagyanya, 
suo sógor, tá társ, is megrövidülnek. A keresztnevek közül: Ist 
István, Jcjn János, Győ v. Győr György, Ancira András, Mijei Mi
hály, II Ilona, Ka Kata, Sá Sára. Pl. ,Any, aggyon almát!4 ,Fel-
küötiél-é tá?' ,Hua mégy Ján? De már ragok előtt megmarad a 
teljes tő. Pl. ,Mom mék Katának'. A keresztnevek a jelzői haszná
latban is megrövidülnek. Pl. ,Ménny él Győr bátyádni'. ,Mégmon-
tad-e II nvönilödnek ?' 

Teljesebb tövek, melyek a székelységben is megvannak: diihii, 
terii, sziju, tulu. A fazék szónak kettős töve is ismeretes Három
székből : faziék, biótészi e faziékba, réjta vagyon e faziékon, de ere
detibb ragok és képzők előtt: fazokat, fazakak, jazakam,fazakas. 
Éppen így ismeretes tenyér mellett tenerem, tenered stb. Érdekesebb 
ennél, mert a MTsz.-ban nem találom nyomát, hogy a híj (padlás) 
szónak láb mellékalakja is van. ,E galamb e híb likára szállott". 
.Kinesztem e híb likán'. ,Méktüöt e híb füstéi'. A tésés analógiájára 
énsés is keletkezett. Csak egyszer hallottam ebben a szólásban: 
,Ensés ott vuotam, téses ott vuotál'. 

A névszótőre vonatkozó egyéb eltérésekként megemlíthetők 
még: fonal, fiieny, ösvény, tehén, madár, veréb; hiéti vásár, eleség; 
celet lőnek e katonák, keccör; darást, nyárt, scírt, pohárokot. Itt 
már nem tudnám határozottan megjelölni azokat, a melyek a 
Székelyföldön is ismeretesek. 

A kötőhangzó megléte vagy hiánya miatt említhetők: minden-
napiat és teJient, túróst, mákost, fejért. 

Több esetben van Halmágyon a köznyelvinél zártabb kötő
hangzó, így első sorban a tárgyrag előtt, de csak akkor, ha többes
szám vagy birtokos személyrag után következik. Pl. házakot, házq,-
mot, de házat, kezeköt, kezernöt, de kezet. Ez általános székely és 
palócz sajátság. Gyakran zártabb az -n rag előtt i s : gyakron, 
gyorson, alázatosan, bövön, csendesén. A míjesnap-ot (hétköznap) 
rendesen míjasnap-nsik mondják. 

Zártabb kötőhangzója van végül több egytagú á hangzós fő
névnek is. Ilyenek: ág, ágokot, kútágos; ágy,cígyot; hát, hátodra, 
hatos ló; láb, lábomot, lábos; nád, ncídot; nyelj, nyájot. (Ház, úgy 
látszik megtartja nyíltabb kötőhangzóját.) És újj: újjomot. Ezek
nek egy részét LŐRINCZ KÁROLY a háromszóki nyelvjárásból is em
líti (MNy. VI. 21 .). 

Az i g e t ö v e k inkább csak a kötőhangzó használatára nézve 
térnek el a köznyelvtől; az igető maga alig mutat érdekesebb 
változást. 

A hangrövidítő tövek közül megtartják a hosszú hangzót a 
2. személyben: lészsz, tészsz, mégy v. mész, légy, tégy, a 3. személy
ben: hagy, léi, mér. Ezeken kívül még: lévendiiő leendő. A hangzó-
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vesztő tövek a múlt időben térnek el a közhasználattól. Pl. iérzötte, 
mégérdemlötte, üőrzöttük. ,Hogy emlékszött még ruóllam?' (Több
ször is mondta egymásután.) Bogzuádik is idetartozik. Érdekes 
?;-tövü ige : siérszik (fáj). Töve éppen olyan változásokat szenved 
mint a fekszik igéé. ,Siérszik e szüvem'. ,E cepüőköm elsiértötte e 
lábomot, most siérszik'. ,Siériisznek e lábai e marhának'. ,Siériit-
tek ez ujjaim és, de mos meg-gyavultak'. A MTsz. csak a keleti 
székelységből ismeri. Az eszik, iszik igék múlt idejű sing. 3. sz. 
étt, itt, de ez utóbbi inkább ivutt. A menni ige tövének változásai 
a jelen időben : menyek, mész v. mégy, menyén, menyünk, 'menték, 
mennek. Vannak mellett vágynak és vadnak is hallható. 

A mi eltérést találunk a kötőhangzók használatában, az majd
nem mind a kötőhangzó rovására megy. 

A kötőhangzónak a köznyelv ellenére való használatára a 
következő adataim vannak: várrani, vdrrottuk, varrottam, békéileni, 
beszéllött, segellőtte)n, esseni. ,Aszt hittem kiessette magát, de megin 
fellegzétt'. ,Fórrani kezd e víz'. 

Mindig kötőhangzó nélkül járul a sziszegő végű tövekhez a 
2. sz. ragja: hisz-sz, risz-sz, lész-sz. Ha az igető z-ve végződik, 
akkor ez mindig sz-re változik. Pl. Mér gyálászsz örökkió?' ,Minek 
neveszsz ingom ?' ,Hát reggelig vígadoszsz itten ?' ,Mit nyuszsz ? 
báránt-é váj johot?' S éppen így: íioszsz, iíszsz, neszsz, rebdösz-sz. 
Az s végűek, úgy látszik, ingadoznak: <ílvas-sz, ás-sz, de keresz-sz. 
Igen gyakran járul a tőhöz kötőhangzó nélkül a többesszám 3. sz. 
ragja is: monnak (mondanak), hordnak, tártnak, szántnak, {értnek, 
bántnak, felakasznak. Második személyű tárgyas ragozásban is : 
mondlak, kiérdlek. - Ugyanezt tapasztalhatni az idő- és módjelek 
előtt is. A í-végű egytagú igék, ha a t előtt magánhangzó van, a 
sing. 3. sz. kivételével mindig kötőhangzó nélkül veszik fel a múlt 
idő -t jelét. Futtám, futtái, futott, futtunk, futtatok, futták, s még 
süttem, juttam, hittem, vettem, nyittam. Néha a feltételes mód jegye 
előtt is a rövidebb tőalakot találjuk : tartna, kűdne. 

A kötőhangzó zártsági foka tekintetében ritkább az eltérés. 
Ugy látszik, mindig zártabb a kötőhangzó á hangzós tő után. 
Ilyenek: ágozik, válóid el,féíájozni, tárnod, fároszt, lábójja. LŐRINCZK. 
szerint (MNy. VI. 212.) majdnem mindegyiket Háromszéken is így 
ejtik. Zártabb a kötőhangzó, (mint ugyancsak Háromszéken is,) még 
az ivutt, hívutt, nyugunni, nyugu gyek alakokban. 

Hogy az utóbb elősorolt nyelvjárási sajátságok mindegyike 
Halmágyon kívül még mekkora területen járja, azt ma talán még 
nem is lehet megállapítani. Annyi azonban bizonyos, hogy leg
többjük a székelységben is ismeretes. 
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V. Név- és igeképzés. 

A n é v s z ó k é p z é s tekintetében Halmágy nyelve nem 
mutat semmi jellemző eltérést a köznyelvtől, s igy erről, ha csak 
elő nem sorolom a köznyelvben szokatlan, de máskülömben tör
vényes képzéseket, alig is van mondanivalóm. Mint feltűnő kép
zést meg akarom mégis említeni a kérésztiilet főnevet, melyet két
szer is hallottam a következő mondatokban: «Ekkora házat épit-
hec kérésztületbe és». «Kérésztületbe fojt e víz ez odvaron». ROZSON -
DAI úr, a kit ez iránt mindjárt megkérdeztem, azt mondja, hogy 
nem ismeri, nem emlékszik rá, hogy hallotta volna. De én egészen 
határozottan hallottam. Később észrevettem, hogy a MTsz.-ban is 
van rá egy kérdéses adat a Székelyföldről. — Mint általánosabb 
sajátságot fel lehetne említeni azt az egyet, hogy a rokonsági nevek 
egy részét mindig az HÓ, HŐ kicsinyítő képzővel használják. így : 
apud, anyuó4 mákuó, niénüő és nüönijő. 

Az i g e k é p z é s terén is csak egy valóban jellemző saját
sága van a halmágyi nyelvjárásnak, a denominális -ül, -ül képző
nek feltűnő kedvelése a köznyelvben szokottabb -od, -ed, -öd 
helyett. Pl. ,Mékporosnlt e büöcsüő'. ,Elessüősűl ez üdüő'. Mék-
piszkosúl, méktéméttül (tömötté válik), élbetegesül, elkedvetleníti, meg
ittasul, megmelegíti, megbüdösíti, méksárosiíl. Legnagyobb részük 
nincsen meg a MTsz.-ban. 

Nagyon kedveli továbbá ez a nyelvjárás a reflexív -ód, -őd 
képzős igéket, melyeket rendesen a szenvedő ige helyett használ. 
,E búza eliég rosszul mutatuódik'. ,Ez aduósság fizetüőggyék ki'. 
,E disznyuóra légyén gondod, mei^ ha nem mégrakuódóV. k a r á 
csony elsüő napján temetüődött''. ,Atólíruódott ez én nevemre' stb. 
Nem tudom, hogy megvan-e ez a sajátság a székelységben is. 

Az -ít képzőnek rendes alakja az -itt, mint a székelyeknél is. 
Pl. e'pitt, mékpuhiccsá, meksiritti stb. Úgy vettem azonban észre, 
hogy a múlt időben megmarad az -ít. Legalább többször jegyez
tem ilyen alakokat, mint: építöttem, leményítötte, megvastagította, 
tágították stb. 

Általánosságban megjegyezhető még e pontban az, hogy bár 
Halmágy az ó'-ző nyelvjárásokhoz tartozik, a háromalakú igekép
zők mégis megtarthatják hármas alakjukat. Ha t. i. a szó tövében is é 
hang van, vagy esetleg még a reákövetkező kötőhangzó is é, akkor 
a képzőben is megmarad ez a hang s nem változik át ö'-vé, mint a 
hogyan az ö-ző nyelvjárásokban szokott. Pl. ,Szemérég belüőlle e 
víz' és ,Oan hideg vuot, hogy didöröktiink'. Méndegiél, eddegicl és 
nyilödögiél; nézel és kérölöm. De már a kettős-alakú névszóképzők 
mindig o, ö hangúak, mert előttük sohasem állhat e. Tehát mindig; 



3 8 8 HOKGER ANTAL. 

szerelőm, veszodelöm, feledékőny stb. Halmágyon kívül valószínűleg 
Homoród vidéke az egyedüli ő'-ző nyelvjárás, a melyben e képzők 
hármas alakja dívik. 

VI. Név- és igeragozás. 

A n é v r a g o z á s köréből felemlíthető először is az, hogy a 
-ba?i, -ben rag, mint minden más nyelvjárásunkban, úgy Halmá
gyon is ismeretlen. Helyette a -ba, -be ragot használják, amelynek 
külömben illeszkedés nélküli eredetibb Hé alakja sem halt ki még 
egészen. Egy nagyon öreg asszony szájáról jegyezhettem le két
szer : ,Kőhalombjé hittak ez uramot'. ,Nem e tikoknak vettem 
a törökbúzát], met e szánibié [szájamba] jés kell'. A ragnak ilyen 

használata tudtommal eddig ismeretlen a népnyelvből. Igekötői 
alakja, mint a székelyeknél is, állandóan bié. 

A -buól, -bijől, -ruól, -rijől, -tnől, -tijől ragok csak kettőshang
zójuk miatt térnek el a közhasználattól. A szóvégi l megtartását és 
a teljes hangzó zártsági fokát tekintve legközelebb állanak hozzá
juk a keleti székelységnek és a marosszéki nyelvjárásnak meg
felelő ragjai. 

A -hoz, -](é'z, -höz és -szór, -szer, -szőr ragoknak ritkán bár, 
de e hangú alakjai is hallhatók. Pl. szerhez állottunk, écce'r, de 
már: kezemhöz, férhöz ment, keccőr, hiéccör stb. 

A -val, -vei ragok alakjáról megjegyzendő, hogy a v mással
hangzó után asszimilálódik, a magánhangzó rendesen meghosszab
bodik, a szóvégi l megmarad. A székely nyelvjárások közül tehát 
leginkább a homoródvidékivel egyezik meg az alakjuk. 

A -ra, -re ragot némely szóban hosszú magánhangzóval ejtik. 
Állandóan -re van a hely szó mellett, mint Csíkban és Gyergyóban 
is, pl. Odvarhejré, err e kéjre. De Halmágyon, úgy látszik, más 
esetekben is, a mit ez a figyelemreméltó adatom bizonyít: ,Aduót 
vetnek immán e tyúhré jés*. A -rá alak a székelységben csak a kor
ral képezett határozókban áll, mint: akkorra, mikorra, máskórrá, 
de Halmágyon ezeken kívül más időkifejezésekben is. így: liuo-
naprá, szombdtrá, vasárnapra, ténnáprá Ígérte. 

A -vá, -vé ragnak, ha nem tévedek, csak magashangú alakja 
használatos Halmágyon, s az is v nélkül. Pl. Káré vájjuk. Nem 
hagyom, hoty káré menyén. Csonté fagyott. A mikor magánhang
zón végződő tőhöz járul, akkor mindig j tölti ki a hiátust. Némájé 
tette magát. Sár pájé vált. Tuojé gyűlt e viz. -— E ragnak ilyen 
használata általánosnak látszik az egész Székelyföldön. 

Az -ipgyakran hallható -épalakban. Pl. májép, sokájép, kicsinyég, 
emeddég, annyép. «Emmép napom van, cddég élök». Az -ép LŐRINCZ K. 
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szerint (MNy. VI. 208.) Háromszéken is gyakori; lehet külömben. 
hogy nagyobb területen is ismerik. 

A -kor ragban még érzik az «idő» jelentés, mint Három
széken és a csángóknál. ,Akkórba vuot, emikór . . .' ,Hány uóra-
kór vagyon'. 

Halmágyon is élnek még, mint az egész székely területen, a 
•nitt, -núl, -ni helybatározóragok. PL: E szomszédnitt vuotam. 
Mányinitt hattá e kalapját. E buotosnúl hosztuk. E leányomnál 
jövök. Nálunknál és járnak Barassuóba. Menyek ápámni. Odamen
tem kérni e nemzeccségömni, 

A birtokos személyragok csak az egyes és többes szám 3. sze
mélyében külömböznek a köznyelvtől. Magashangú szavakban 
ragok előtt t a 3. sz. ragja: kézit, kézibe stb. Mint majdnem min
den nyelvjárásunkban. A többessz. 3. sz. ragja mindig -ik: kezik, 
lövik stb. A főnévi igenév személyragos alakjában is, pl.: Attál 
ennik e disznyuóknak? Emiik attunk e jooknak. Nem szabad belié-
neznik. Ezt az -ik ragot (a nyugati nyelvjárásterületet most nem 
tekintve) a székelységnek csak keleti nyelvjárásai használják, s 
ezekből is ki kell vennünk a gyergyói nyelvjárást, a hol STEUER 
szerint (Nyr. 22 : 214) a rag alakja -ok, -ele, -öle. Marad tehát, mint 
egyező, a háromszéki, csíki és hétfalusi nyelvjárás. 

Az i g e r a g o z á s köréből legtöbb megjegyzésre az ikes 
igék adnak alkalmat, mert nyelvjárásunk a 2. személy kivételével 
meglehetős épségben tartotta fenn külön ragozásukat. így az I. 
személyben, a mennyire megfigyelhettem, mindig megmarad az -m. 
Pl. eszein, dolgozom ; enniém, dolgoznám, tartoznám; nem akarta, 
hogy egyem. A 2. személyben már tő'bbrendbeli ingadozást tapasz
talunk. A jelentő módban rendesen mégmarad az -/, tehát: lakói, 
szomorkodól, szökől, de gyakran haszn lják helyette az -sz ragot is: 
,Ha biévetijó'c hozza, mommeg nek i . . . ' Különösen a -hat, -het képző 
után : ,Nem nyukhae V -Egy tíingyérbuól és é'hec viélle', de ehetői is. 
,Ennyivel nem éíiégöthec még?' Az -l végű ikes igék mindig az -sz 
ragot veszik fel: ,Mér válsz e feleségettői ?' EOZSONDAI úr szerint a 
bomlik második személye is bomlasz. Legérdekesebb azonban az, 
hogy még az sz és z végűek is felvehetik a 2. személyben az.s,e ragot. 
Magam hallottam a következőt: tKönvezik e szeme' és ,Mót kön-
veszszí' EOZSONDAI úr szerint így mondják még az úszik és viga
dozik igékben is. Mint biztosat, ezt a két példát jegyeztette le 
velem: ,Ha messzire bijúszsz ez Uotba, báj talál érni'. ,Hát 
reggelig vígadoszsz itten ¥ A feltételes mód 2. személyében 
nem vettem észre ingadozást, vagy a közszokástól való el
térést, de már átcsapás az iktelenek ragozási módjába a felszólító 
mód 2. személyében. Pl. ne teriéfálkozz, nyitguggy immán, húzógy 
arrébb. 

A 3. személy ragja a rendes alakot mutatja. A köznyelvi 
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használattól eltérően ikesek: lépik, pökik, küzsdik, termik, biéfórrik.. 
így használják ezeket a székely nyelvjárások is. 

Az igék alanyi ragozásáról megemlítendő, hogy a sziszegő-
végü tövek ragja a 2. személyben nem -l, hanem -sz. Lészsz, tészsz, 
viszsz, ltoszsz, assz stb. A székely nyelvjárások közül ez a sajátság 
eddig csak a Hétfaluból van feljegyezve. Halmágyon azonban, 
mint az elébb láttuk, néha még a sziszegő-végtí ikes igék is az -sz 
ragot veszik fel. — A 3. személyben az -n ragot a közhasználattól 
eltérően csak a menyén és vagyon igékben találjuk. Jön, mint egész 
Erdélyben ÍB,jo. A tárgyas szemelyragok tekintetében nem tapasz
taltam említésre méltó eltérést. Iktelenék a következő igék: háziul,. 
m<lsz,fój, ess (az eső). 

Az igeragozásnak az a sajátsága, hogy a jelentő mód tárgyas 
alakjai helyett a felszólító mód megfelelő alakjai állanak, Halmá
gyon is közönséges. Mindig észlelhető ez a -í és -.s\?í-végü igéknél 
az 1. sz. 3. személyében és az egész többesszámbau, éppen úgy, 
mint az összes székely nyelvjárásokban. Halmágyon azonban néha 
más igéknél és az alanyi ragozásban is előfordul. Pl. ,Májt kitelel
jünk valahogy!' ,Kivigyük viélle e szemetet'. ,Ha megigya e bor.it'. 

Az igeidők közül megemlítendő az elbeszélő múlt, melyet a 
szekelységgel egybehangzóan az imént történt cselekvés kifejezé
sére használnak. Pl. ,No, mégivám e boromot'. ,Látod-é? kivéve, e 
kezembüől'. ,Mim montuk: ki vala, ki vala ez a patyolatos fejű?' -
A jövő idő kifejezésére a jelent használják. Ismerik ugyan a fog 
igével összetett alakokat is, de ezek sohasem fejeznek ki jövő időt. 
hanem mindig csak bizonytalanságot, határozatlanságot, valószínű
séget. Pl. ,E jövüő faceten fog lenni e vásár' = valószínűleg a jövő 
héten. Éppen így: ,Ezök [az emberek) ugraiak fognak lenni'. ,Lehet 
majd él fogunk menni'. ,Faszujka/o</ lenni ebb e zsfikba'. ,E múlt 
évbe fokták épitteni'. A fog igének ilyen használatát LŐRINCZ K. 
is említi Háromszékből (MNy. VI. 227.), és Hétfaluban is kö
zönséges. 

VII. Beszédrészek. 

E czímen lehetne talán összefoglalni mind azt, a mit a hal-
mágyi névmások, határozók és névelők alakjáról megemlítendőnek 
tartok. 

A s z e m é l y n é v m á s o k rendes alakjai a következők: én, 
te, ő, mii v. mű, tű v. tű, ők. A te névmás magánhangzója igen 
gyakran e, s az egyes és többes 3. sz. névmások egyszer-másszor 
kettőshangzóval is hallhatók. A többes 1. és 2. műk, műnk és tűk, 
a melyek a székelységben elég gyakoriak, Halmágyon, úgy látszik, 
nem járatosak. Legalább nem emlékszem, hogy hallottam volna 
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őket és jegyzeteimben sem találom nyomukat. De már münköt 
rendes. A többes 3. sz. névmásról még megjegyezhető, hogy bir
tokosjelző gyanánt használva is megtartja a többesszám A;-ját, mint 
egész Erdélyben. ,Éz ők házik' stb. 

Érdekesebb ennél nyelvjárásunknak három k é r d ő n é v-
m á s a , a micsa, mis ós menyenii. Az első kérdő es felkiáltó mon
datokban áll. Pl. ,Micsa ciérnát vegyek?' Micsa szép kicsi íijacs-
kája vagyon!' Ez'eléggé ismeretes másutt is, de különösen gyakori 
a székelységben. Teljesen ismeretlen azonban eddig a másik kettő. 
A mis segítségével a valamivel ellátottságot jelentő melléknév után 
kérdeznek. Pl. ,Mis e fed?' — ,Csak vizes'. ,Mis e kezed? t i n 
tás'. ,Mis e karincád?' - ,Vérös, met tikot öltem'. ,Mis vagyok?' 
[Azért kérdezi, mert nem értette meg jól.] - .Meszes'. Mint lát
ható, mindig állítmányi kiegészítőül áll a mondatban, éppen úgy, 
mint a mé'nyenü, csakhogy ez utóbbival másféle melléknevek után 
kérdeznek. Pl. Miinyenn vuot az e féjtüő?' ,Piros'. ,Megmuta
tom menyenü e kászúharang'. ,Cihá, menyenii e kezed !' ,Kovács 
Andrásnak e bicskája menyenii vuot? 

Az ez az m u t a t ó n é v m á s megtartja kettős alakját s ez
által külömbözik a névelőtől. Pl. az ez asszony, az e ház, az e féjtüő, 
ós ez e gyérmök stb. 

A v o n a t k o z ó n é v m á s n a k természetesen Halmágyon 
is csak két alakját ismerik: aki és ami. Pl. ,Az ez ökör, aki bo-
gározik'. ,Eszt e kalapot, a kit vettünk' stb. 

Az érdekesebb halmágyi h a t á r o z ó k közül csakis a Szé
kelyföldön ismeretesek annyég : annyi ideig, hazól és haznnnat: 
hazulról, nélkíílt nélkül, többire: többnyire. Másutt is ismeretesek 
immd v. immán a már helyett, bizc: bizony. Ennek pizé mellék -
alakját a MTsz. csak Halmágyról ismeri. A miatt helyett mindig a 
miján névutót használják. Birtokos személyragokkal is. Pl. Miján • 
nqm beszélhec!' ,Ez e báj mim mijánnik vagyon!' Nincsenek meg 
eddig a MTsz.-ban: esüó'pszőr : előbb ós atuóyszór: utóbb, tíjonábq, : 
új korában, eisszább: hátrább. Pl. , Visszdbb lakunk, visszdbb ma
rattunk s beszélgettünk'. — Az óta névutó mindig -tói, -íó'Z-ragos 
főnévhez járul. Pl. Kiét évtüől óta. Kezdettüó'l nóta stb. 

A h a t á r o z o t t n é v e l ő Halmágyon mindig: e, ez. A név
előnek ezt az alakját a MTsz. a székely területről csak Udvarhely 
megyéből és a moldvai csángó nyelvjárásból ismeri STEÜER szerint 
azonban a máskülömben csíki nyelvjárást beszélő gyímesi csángók 
nyelvében is hallható (Nyr. 22 : 214). 

A h a t á r o z a t l a n n é v e l ő t számnevek előtt is használ
ják. Pl. ,Kapott érte úgy ety hatvan forintot'. ,Estefeljé egy öt uóra-
kór'. ,Még egy ennyi vagyon benne'. Ezt, azt hiszem, a székelyek 
is ismerik. 
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VIII. Mondattani sajátságok. 

A mondatrészek használatára és a mondatszerkesztésre vonat
kozólag is tapasztalhatunk néhány érdekesebb sajátságot. 

Az á l l í t m á n y körében legfeltűnőbb az, hogy ható ige 
alig-alig hallható. Helyette rendesen a tud igét használják, mintegy 
segédigeképpen. PL ,Ördög-e, váj mi tud ez lenni'?' ,Vajom mi tud 
most evei liinni?' ,Miég rosszabb és tud lenni e dolga.' ,Ejen rossz 
szappant nem tuttam látni életömbe'. 

A van ige (úgy látszik, főleg kérdőmondatokban), sok esetben 
olyankor is elmarad, mikor a köznyelv ki szokta tenni. Pl. ,Ján 
hói?' ,Hól apád?' ,Mégnésztem átólirva-é e füöd ez én nevemre?' 
.Hát e disznyuó hol?' ,E küsasszony idehaza-é?' ,Ne bánnyék 
viélle [a jusztolylval met méktijqtve'. 

Nem tudom, hogy félj egyezték-e már valamely nyelvjárásunk
ból ezt a két sajátságot. De már régen ismeretes az, hogy a székely 
nyelvjárásokban az állítmány tárgyas ragozásban áll, ha a mondat 
tárgya főnévi igenév. így Halmágyon is: szereti kaszálni, nem tu
dom aludni stb. 

Nincs helyett: és nincs. .Májég es nincs rossz dolga'. 
J e l z ő gyanánt használt határozószók, melyek a köznyelv

ben szokatlanok: ,Oan lejebh héj vuot ott'. ,Oan alatt héjon vuot 
•e füöd'. 

A h e l y h a t á r o z ó k r ó l általánosságban megemlítendő, 
hogy a h o l ? és h o v á ? kérdésre gyakran egyformán a h o v á ? 
kérdésre felelők állanak. A -ban, -ben helyett álló -ba, -be ragon 
kívül egészen rendes dolog ez a -ra, -re-ragos helyhatározóknál is. 
Pl. ,Hgtra lakik e kerbe'. ,Toa hátra vagyon e kért'. ,Homornódra 
vuotam'. ,Ez érdilőre vuot'. ,E mezüöre vuotunk kapálni'. Ez, úgy 
látszik, csak a Székelyföldre szorítkozó sajátság, de már másutt is 
hallható : ,Náll unit jött és sírt'. ,Mér nem jöttiél nállunk?{— Ugyan
csak a helyhatározóról megjegyzendő még, hogy nyelvjárásunk a 
köznyelv -n-je helyett nagyon szereti e czélra a t ragot alkalmazni. 
Sohasem is marad el a hely szó mellől. ,Juohejt vagyon'. ,Mihéjt 
vagyon e füöded?' ,Fiérehejt esött'. ,Sokhejt etyként beszélnek, 
sokhejt másként'. így még: ,Joplíiészt állott'. ,Idehaza van vala
hait e kerbe'. ,Soh<ilt'. 

Igen gyakran hallható a t végű módhatározó is: vegyest, 
igyenöst, erőst, kiét kiészt. 

Mint a keleti székelységben, használják Halmágyon az éfjattam, 
álmottam, ímetten állapothatározókat, de már leánta, fiunta, gyer-
mekte nem hallhatók. Nagyon gyakori az ilyen tekintethatározó is : 
,Hállást hallottam, de nem tudom igaz-e ?' ,Hallottam, de tudást 
nem tudok ruólla'. ,Lehetést lehet'. ,Evést ettünk, de nem laktunk 
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juól'. Ezt a szerkezetet LÖRINCZ K. is említi Háromszékből (MNy. 
VI. 230.). 

Egyéb szokatlan határozók: Hiét kerécárrq, vettem'. ,Vuotak 
bennik [az Amerikába kivándoroltak közti, a kik kűttek pénszt*. 
,Sokan beszélnek így bennik*. ,Mestőrség után élnek inkább, mint 
marha után'. ,Eggyik e más után kéli élni*. ,E kendőrkeresködés 
után gazdagottak még'. ,Csak ez ünüőm után élők'. 

Az ö s s z e t e t t m o n d a t köréből érdekes ez a hiányos 
főmondattal való szerkezet: ,Házat építöttem, aszondani nem és 
került sokba'. ,Aszondani ott élüődik náluk'. ,Mondq,ni csak jácot-
tunk'. .Mondani suase jő Hálmágyra*. — A kell ige mellett a sze-
mélyragos főnévi igenév helyett mellékmondat áll, mégpedig ren
desen hogy kötőszó nélkül, mint egész Erdélyben. ,E1 kellett ággyák 
e házikot'. — Föltételes mellékmondatban nem helyett ne szolgál 
tagadásra. ,E kőrtöviébe bízom, ha el ne lopnák*. ,.Juo vuona, ha 
ez e hegy itt ne vuona'. Ha e pap ne ajánlotta vuona'. ,Ha ide ne 
hoszták vuona'. ,Ha e széniem még ne hibászta vuona'. — Tagadó 
mondatokban a sem vagy se helyett es áll, ha már megelőzte egy 
tagadás. ,Ne aggyanak neki égy cseppet es'. ,Nem siratlak égy 
napig es'. .Nem kaptam még e felit és'. A tagadásnak ez a módja 
a Székelyföldön is közönséges. 

Végül még a szórendről kell megemlítenem azt, hogy olyan ese
tekben, a mikor a cselekvést akarják kiemelni, akkor nem az ige
kötőn, vagy a határozón van a hangsúly, hanem magán az igén; az 
igekötő, vagy a határozó tehát hátra megy. Pl. ,Uty táncol, hogy 
viszi el e hejet'. ,Úgy lármáznak, hogy vetik fel e házat'. ,Menny 
el, met ütlek agyon'. ^Menyek haza'. Ez a szórendi sajátság, úgy 
látszik, közönséges egész Erdélyben. 

IX. A táj szókészlet. 

A Halmágy nyelvéről rajzolt képet ki kell még egészítenem 
e nyelvjárás tájszókészletének ismertetésével. A legjellemzőbb vo
násokat természetesen azon tájszók fogják szolgáltatni, a melyek 
másutt ismeretlenek, tehát a szó szoros értelmében is halmágyi 
tájszóknak tekinthetők. Természetes azonban az is, bogy ez a kép 
nagyon hiányos maradna, ha egészen mcllőznők a tájszókeszletnek 
azt a részét, a mely Halmágyon kívül másutt is ismeretes. Föltét
lenül szükségesnek tartottam tehát ezeknek közlését is. De mint
hogy használatuk módja a MTsz.-ban rendesen eléggé meg van 
világítva, puszta elsorolásukra és jelentésüknek minél rövidebb 
magyarázatára szorítkoztam. A hol pedig a jelentés hosszabb ma
gyarázatot kívánna, ott helykímélés czéljából csak magát a szót 
tettem ki, hivatkozással a MTsz.-ra, a mely az érdeklődőnek úgyis 
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megadja a kivánt felvilágosítást. Ugyanez okból elhagytam azon 
alakszerinti tájszókat is, a melyeknek elterjedése az előbbi fejeze
tekben, főleg a hangok használatának tárgyalásánál már meg volt 
jelölve. 

Az első csoportba most is azon tájszókat foglalom össze, a 
melyek Halmágyon kívül csak a Székelyföldön ismeretesek. Mint
hogy eddig azt lát tuk, hogy Halmágy nyelvének nyelvjárási saját
ságai túlnyomó részben a keleti székely nyelvjárások felé mutat 
nak, fölötte érdekes lett volna itt is lehetőleg különválasztani azon 
szókat, a melyek csak a keleti, és azokat, a melyek csak a nyugati 
székelységben használatosak. Meg kellett azonban győződnöm arról, 
hogy az így nyert eredmény az egyes szók elterjedtségének mai 
ismerete mellett nagyon megbízhatat lan volna, mert a székely táj
szók egyik nagy része csak a ,Székelyföld' igen általános jelzésével, 
másik nagy része pedig csak alig egy-két helyről van eddig közölve. 
Mindezekre tehát semmiesetre sem lehetne biztos következtetéseket 
alapítani. 

agos: szőrösen született (gyermek). 
gmmog: ámolyog, lebzsel. 
még-aproszenteket': megver (vesz-

szővel). 
bábák fergetege: tavaszi hóvihar. 
b'abukól: MTsz. 1., ±, 3. jel. 
báj. ,Beajött e baja'. ,Bajára vuot'. 
bak-kapocs. 
baklat: koslat. 
bé'ridériész: bögyörész. 
berreg: párosodik [MTsz.: bereg}. 
bestelen: utálatos, rút, csúf. 
beszéd: mese. 
bika-tiéj: káposztáié. 
binguó: éretlen, ki nem fejlődött 

gyümölcs [MTsz. bimbó}, 
még-bír: legyőz. 
bitang: fattyúgyermek. 
bong: gomb. 
bugt: boltoz. ,E gárádicsorn bié 

vam buotva.' 
bilgtás: boltozat. 
bucsak: tuskó. 
bugoia: tolltaréj, bóbita. ,Bugojás 

e tikom.' 
búrrog: dünnyögő hangot ad 

rdisznó]. ,Aggy valamit e disz-
nyuónak, ne búrrogjon ott e 
váluba.' 

burtukos fejű : bozontos. 

burukdl: turbékol. 
busza: bosszúság. ,Abba jár, hogy 

buszút űzzön neköm' = hogy 
bosszúságot okozzon nekem, 
bosszantson. 

büllög: billeg-ballag. ,Büllög ez 
ökör, iromba járású.' 

biinnyö'g: bümmögő hangon sir. 
még-biitüz: levágja a végét (pl. 

botnak). 
büz: szag. 
cdp : kecskebak. 
eékál: kószál, csavarog. 
eele-bula : czók-mók. 
eémer: egy negyed (bárány, borjú). 
cine-rendibe: sorjában. 
einkus : 1. sors, 2. jegy, bárcza. 
cintorom: a templom körül levő 

temető. 
cuop: hajfonadék, varkocs. 
culik-ház: fogház. 
esáheli: balfelőli (ökör). 
csap: pof, arczúlütés. 
cségej: ékalakú rét, kaszáló. 
csémáj: ügyetlen, pipogya. 
csércséje. MTsz.: cserese 1., 2. 
csere-fa: cserfa. 
cserge: pokrócz. 
esilinkól: csenget. 
csirikól: csiripel. 
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csitkuó: csikó. 
esombojitt: göngyöl, csomagol. 
csomud: túrós puliszka [Vadr. 561. 

csomóé tévesj. 
e&ubukól: vízben, sárban gázol, 

lubiczkol. 
esucsórka : korsónak kiálló hegyes 

ajka. 
csukros (pl. szegfű)': teljes szirmú. 
esunya. MTsz.: 1. csúnya, 
csusza. ,E törökbúza csuszáját és 

mégfiőrőltiék e szűk üdíjó'be.' 
[MTsz.: 1. csusza 1. vagy 2.1 

degenyeii: szekérkenőcs. 
derenduca. [MTsz.: derendocia 1.] 
dobonka: kisebb faedény, bodonka. 
domika : túrósleves. 
döblöc: sütőtök. 
döböcsköl: gyömöszöl, gyúr. 
dvtka: négykrajczáros pénzdarab. 
diiszü: bőröv. 
ebög: liebeg. 
éjtől: kupa, pint, iccze. 
élet: belső telek, udvar és ház. 
eleség: eleség. 
erögiel: mendegél, lassanként to

vább halad. 
erŐssen: nagyon. ,Eró'ssen szép.' 
ess: esik (az eső). 
essijő-tdrtuü: esernyő. 
tél-eszi érdiödik: föleszmél, magához 

tér." 
fájka: egy csomó, egy rakás. ,Egész 

fájka virág.' ,Ety fájka virág.' 
falnagy: biró. 
fánc 1. 
ésszé-táncol. 
fatarub 1. 
férők-kéj: egérkő (arsenicum). 
fintoros 1. és 2. 
fislet: jő-megy, szaladgál, koslat. 
firiss: ujjas. 
firógont: kiszabott munka. Jmmnn 

az én firógontomat mi'kcsi;nál-
tam mára.' 

jé'l-fosztoluódik. 
fosztás: rongyos, piszkos, lucskos. 
fuszoja.: bab, paszuly. 
mék-kájdúl: becsíp, megittasodik. 
Qúj: rög, göröngy. 

gamat: szenny, piszok. 
gáz: petróleum. 
göbe: gödör, mélyedés. ,E szekiér 

beliélükkent e göbiébe.* ,Meszes 
göbe': meszesgödör. 

el-göbben: elmerül. 
göbhenéiő: 1. vízvájta mélyedós, 

2. örvény. 
gijérje: kocza. 
guja: ütés okozta daganat a fejen. 
gubii: mocskos, piszkos. 
gyámbász: gyomroz, dögönyöz. 
gyavitt: gyógyít. 
gyárul': gyógyul. ,J>iégyarúle seb.' 

,Most immán mi'g-gyarúlta'm.' 
gyéplijö: ruhaszárító kötél. 
gyérmök-liMál. 
<jyuóntáros: tarkára festett (pl. szók). 
gyíílüő: temetésre hívó harangszó. 
habari: szeles, mindent sietve tevő. 
mék-hájlad: összeszárad (faedény). 
hamarocska: hamarosan. 
/; a) ~ap - égés: avar- égés. 
haviéi: fecseg. 
használ: él vele, eszik belőle. 
hatlat: sebbel-lobbal jár vagy dol

gozik. 
hezseti: szeles, bolondos. 
hímös: kivarrott (ing). 
hinttiázik: hintázik. 
hiricol, hiripöl: hörögve, sípolva 

lélegzik. 
hitránkodik: soványodik. 
hóp-pipa: tajtókpipa. 
mek-huógat: hó t-t kiáltva megállít. 
1 mókázik:: bóbiskol. 
hórpac: behorpadt vékonyú (ló, 

szarvasmarha). 
hőjkől: hőköltet, hátra faroltat 

(marhát, lovat). 
hutyoruó: vessző, pálcza. 
huhu: bagoly. 
hunyor. 
hupocál: térden hintáz, lovagol 

(gyermek). _ 
el-1'/úrból: elvisel, elnyű (ruhát). 
i:ssze-h,úról: összebonyolít. 
hiityorodik: rokkan, roskadozik 

(ember vagy állat ina). 
melc-huttyan: megsoványodik. 
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mek-hiU&mödik: lehűl (idő). 
hütös: falusi esküdt. ,E hűtősök' — 

a falusi tanács. 
itkányos: iszákos. 
istennébe: könyörületből. ,Isten-

nébe attam neki egy kis szalon
nát.' 

jándiék: ajándék. 
m egjáruó. 
jármaz ; járomban járat (ökröt). 
juomuóchílag: jóformán. 
juora-ménendijö: nagyreményű. 
kájácsos: görbe, ferde, horgas. 
hajiba: kunyhó, kaliba. 
le-kájlad: lekonyul. 
kát: kiált. 
mék-kánászodik: lecsillapszik. 
lapogat: egyszer - másszor kap. 

.Emég dólgoszhattam csak kapo-
gattam valamit.' 

kaptatná: meredek hágó. 
kapu-zábié: kapufélfa. 
fét-kárászkodik: felkapaszkodik. 
karinca : kötény. 
kása-himlijo: apró vörös himlő. 
kaszibál: járás közben a lábával 

kaszál. 
kasztén: szekrény. 
katrat: kutat, keresgél; éssze-katrat: 

összekutat. 
káva: vesszőkarika, melylyel a 

nyirfaseprüt összeszorítják. 
kecel: kutyakölyök. 
él -kecskél. 
fe'l~kecskél: egymásra teszi (a lába

kat). 
mék-kéléncsol: megzörgeti az ajtó

kilincset. Jieléncsőld még ez 
ajtiiót, nyissák ki.' 

kendijö: törülköző. 
mek-kentyefityél: megver. 
képös: lehetséges. 
el-képik: elképped. 
kernyál: nyivákol. 
kevert. 
kjézbeli: bot, pálcza. 
kicsid: kicsiny. 
kuocsól: kulcsol, zár. 
kolontos: féleszű, hóbortos. 
lontyoluódik: kontyát igazgatja. 

el-hoppan: becsukódik. 
kosolya: kézi kosár. 
kost: takarmány. 
essze-koszmol: összemocskol. 
kosztól: póznával ver. 
kötijő-riíd: nyomórúd. 
mék-kucorodik: összezsugorodik. 
kuruzsa : kuruzslás. 
belié-kiitiíl: belenyúl, belevájkál. 
kiipii: [MTsz.: köpíl 1.] 
klipül: köpül. 
küs-mra: fejrevaló kendő. 
lájhuó: rest, lusta, tunya. 
lapi: levél, falevél. 
lapis-káposzta: még meg nem feje

sedéit káposzta. 
laska-sir itt i ni: nyújtófa, sodrófa. 
lebédeg: nyelvcsap, nyeldeklő. 
lebelög: haszoiitalankodik, léhás-

kodik. 
lejánka-madár : barázdabillegető. 
lépesen: lepcs-h&ngot ad. 
lépcsőn: nyelves, kofaszájú. 
még-lépesül: meggazdagodik. 
leppögö: lassan, vontatva beszélő 

(ember). 
leptibe: lassan. 
locsos: locsogó, fecsegő. 
Idjtijá: lejtő. 
lusztos : lucskos, vizes, mocskos. 
bié-liliken : váratlanul betoppan; 

haza liikken: hazavetődik. 
lükög: lüktet. 
mag-élesz: élesztő. 
mahula-mákszém: csipetnyi, pa

rányi. 
maladzik: malaczozik. 
marcan: mocezan. 
nagy-marin: mérges kelés. 
még-márlász: megmarkolgat. 
mart •' vízpart. 
más: másik. 
kiméjjed: kifogy, kikopik. 
mérköl: sír. 
mond: beszél. 
nwrmojál: magában dörmög, mor

mog. 
mórfog: morog. ,Egymásra már-

rog e kiét kutya.' 
ki-mositt: könnyedón kimos. 
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mosztol: majszol. 
mosztoluódik: mocsokba vájkál, 

összemaszatolja magát. 
mosztos: maszatos, mocskos. 
múrga: egérszó'rü ló. 
mtírha: murva, takarmány-törme

lék. 
muszog: piszmog. 
mucskotár: muskotály. 
el-mutál: elhalaszt. 
mutuj: szótalan, konokul hallgató. 
nád-méz: czukoi*. 
nászoluódik: hosszadalmasan ké

szülődik, szedelődzködik ; fet-
nászoluódik: fölkészül, fölszede-
lődzködik. 

nebelög: tétlenkedik, ácsorog.,Egész 
nap mind ott nebelög ez úcczán.' 

még-négyel: megver, elpáhol. 
nehesség: neheztelés. 
neheszködik: neheztel. 
néma: cseréppersely. 
nién: néne. 
nemzet, nemzeecség: család, rokon

ság. 
neszöre: szeles, szeleburdi. 
netez: nézeget, tekintget. 
nyiiödögiél: lassanként, apródon

ként nő. 
még-nyákász: nyakon üt. 
nyányi: mamlasz, málészájú. 
nyaslat: ki- s bejár, jön-megy. 
még-nyilaz: patkószeggel megsért. 
nyiszil: ,Ez e kés nem vág, csak 

nyiszil.' 
nyovad: fullad. 
nyőrszög: nyöszörög. 
nyűrrög: dünnyög. 
nyüszkötől: nvugtalankodik, fészke

lődik. 
odor: a csűrben kétfelől levő oldal

rekesz, melybe a gabonát rakják. 
olluó: kecskegödölye. 
olluózik: megfiadzik (kecske). 
ontok. 
ontora 1. 
oroszkodik: lopódzik. 
órszok-fa: a szán orrát egybe

foglaló fa. 
ostor-ny akluó: szíj vagy madzag, 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. 

melylyel az ostor a nyélre van 
kötve. 

ugtott: kocsonya. 
öblöget 5. 
pác. 
pacil: szenved. 
palae-férög: poloska. 
pali: porol (ruhát); mék-pall: meg

ver. 
pántika,: pántlika. 
pánya-kötiél: pányva. 
pap: támasztó oszlop. 
paraszt: bolond. ,Tám nem vagyok 

miég egész paraszt." ,E szegén 
paraszt nem tuggya mit csénál.' 

mék-parasztúl: megbolondul. ,E 
mékparasztúlt Kata.' 

parié: zsengefüves térség. 
párna 2. 
pattant. Pattandzsd még ez órr;]t: 

adj neki egy fricskát. 
penetüő: kemencze-seprű. 
pépe: híg sár. 
pét 1. 
petéi: közösül. 
pétélüődik: u. a. 
pillang: pillangó. 
piránkó: parányi. 
pofos: pufók. 
pogonics: szolga gyerek (rend. oláh), 

a ki szántáskor a lovakat hajtja. 
puoka-kötüö: pólyakötő. 
pomána: ajándék. 
ponkostor: a szövőszék egy része. 
posszant. 
prózsmitál: jártatja a száját. 
1. puca 2. 
pumi-kutya: kisfajta eb. 
pusmog: suttog. 
rácskotol: rágcsál. 
rátott: kelt tésztából készült lapos 

sütemény. 
rátuó: rántáshoz való zsiradék. 
elreked ez iidüö: beáll a tél. 
reketös: rekedt. 
rekög: brekeg. ,E nagy béka rekög, 

e kicsi kunczog.' 
rekkeniiőség: rekkenő meleg. 
repösöl e szémém: rángatódzik a 

szemem héjjá. 
26 
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neki-riaszkodik: rárivall. 
ribanc: hitvány, haszontalan. 
még-ricál: megczibál, megtépász. 
réa-ruódal: ráver. 
rókonca; a szán vagy szekér négy 

végébe szúrt rúd. 
roncika: rongy, rongydarab. 
el-röcsköl: összegyűr. 
vöcsök: gyűrődöttség. 
rüőkÖl: hangosan sír, ordít. 
elrúg e tehén: megszűnik tejelni. 
sármántyú: sármány. 
sdrvál: gyalul (káposztát). 
sárvaluó: káposztagyalú. 
seg-tönk: kis ember. 
él-senyved: elrothad. 
seunyedeg: rüh. 
sennyedegös: rühes, fekélyes, sebes. 
seprilö: élesztő. 
mek-seprübütüz: megseprüz. 
séprü-káva: vesszőkarika, a mely-

lyel a nyirfaseprüt összeszorítják. 
sikdról: sártapaszszal simít falat. 
sikotyú karika 4. 
sikójt: sikolt. 
simándi: hizelgő. 
simánkodik: hizeleg. 
síndik: sinlődik. 
mek-síndik: megsínlik. 
síndnödik: sinlődik. 
siratoz: siratgat. 
siritt [MTsz.: serit 1., °2., 4-.]; él-

siritt: elcsen, ellop; mek-siritt: 
megsodor. 

sirittüőfa: sodrófa, nyujtófa. 
sinjóba ereszt: megríkat. 
somportdl: sompolyog, settenkedik. 
sonkoj: salak, ülepedék. 
syöp: szónapadlás. 
suózsdi: sóska. 
mek-súditt: megüt. ,Hogy a menkő 

súdicscsom meg!' 
sunyiskodik: alattomoskodik. 
suppoktat: puffogtatva ver. 
suta: szarvatlan (tehén, bivaly). 
silllent: szelet ereszt. ,Elsüllentötte 

míigát.' 
sidlög: lassan, gyengén sisteregve 

sül. 
szab: ver. 

szabó-gallér 2. 
szádokfa: hársfa. 
szdj : vékony jégkóreg a víz szinén. 
szaka: valami torokbaja a disznó

nak. 
le-szakad a tűz: elalvófélben van. 
szdraz-pdnkuó: csöröge-fánk. 
szdrcsi-ldbú: keselylábú. 
szépétől. 
fel-szészpételüŐdik: fölczihelődik. 
el-szigorodik: lesoványodik. 
szigorog: nyomorog. 
szigorúság: soványság. 
sziju: szíj. 
mek-szonnyúl: megszomjazik. 
szonnyaság: szomjúság. 
szopornyicás: takonykóros. 
szortyos: taknyos, náthás. 
szotyoktat: potyogtat, hullat. 
szottyan: pottyan; haza-szottyan: 

hazavotődik. 
szugvjék: szöglet, sarok. 
szulák: fulánk. 
szúlica: lándzsa. ,Itt jártak ez ulá-

nerek oan hosszú szúlieával.' 
,Szúlicás f egy verik vagyon e 
zsándároknak és.' ,E muszkák
nak vuot effiéle szúlicájik.1 

szupujkó: száraztestu, sovány. 
szürkünyödik: alkonyodik. 
tájag: kelevény, daganat. 
tdjdok: ügyetlen, gyámoltalan. 
fSl-támbáskodik: feltápászkodik. 
tanúéi: szokik. 
él-tanyöl: elszokik. 
le-tamjól: leszokik. 
tángyiér'-karika: 
tapaszt: tapint. 
mék-tapaszt: megérint, megtapogat. 
tárogat: fenyeget az ujjával. 
tartuotlan: nem tartós, romlékony. 
teker üő-leviél. 
temonda: mende-monda. 
temondál: pletykál; él-temondál: 

elplétykáz. 
ténnap: tegnap. 
terittwözik: térj égeti a szárnyát. 
termik: terem. 
mék-tennik e feje: megtetvesedik. 
mék-tincsöl: meghizlal. 
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tincsölget: hizlalgat. 
tippatt: ragadós, csirizes. 
típpanuős: u. a. 
tisztái: öblöget. 
tuoka: faharang. 
tórty: nadrágnak lecsüngő bő ülepe. 
le-tortyan: lerogy, erőtelenül le

esik. 
többire: többnyire. 
töcsköl: gyömöszöl, gyúr. 
mék-töcskölüődik: eltörődik. 
tökösködik: vesződik, bajlódik. 
töpöri: összeszáradt testű. 
ugorka baklatuó: ugorkanőszöfű. 
ur'altassa magát: kéreti magát. 
urkol: hurkol. 
urok: hurok. 
űz: hajt (állatot). 

ujak: áll. ,Likas ez ajaka': gödrös 
az álla. 

usszony-embör: asszony. 
meg-azsagól: megver. 
bá: bátya. 
baggat: nagy öltésekkel varr, férczel, 

általában kontárkodik. ,Máj még-
baggassa e czigán e csizmámot.' 

bagój-tüdijö: aszalt gyümölcs, kül. 
alma. 

bajól: szükségét végzi. 
berbiécs: ürü, kos. 
berbitiél: sokat és érthetetlenül 

összehadar. 
bél-fa: szövőszék része. 
buodorog: kóborol, kószál. 
bogározik: legyek miatt nyugtalan

kodik, futkos (marha). 
bójguó-üdüö: változékony időjárás. 
buodoktalan: együgyű, félkegyelmű. 
buda: árnyékszék. 
búg: párosodik (sertés). 
bugyuta: buta. 
bű: rongyos, mocskos, utálatos. 
meg-bűzöl: megszagol. 
cankuó: savanyú bor. 
e'úök, coli: élesztő. 

űz : szag, illat. , (Ize vagyon e hús
nak.' 

vacogtat 1., 2. 
vacsköl: összenyomkod. 
vaeskotól: u. a. 
vad-mák: pipacs. 
vagdalná 3. 
váj: körülbelül [MTsz.: vagy]. 
vájkotól: vájkál. 
vájnok: halánték. 
vakkan: mukkan. 
vakog: szaggatottan sír, bőg. 
válágász: apróra kikérdez, fürkész. 
vánkuj : vad, mogorva. 
él-váslal: elkoptat. 
velleget: veszeget, veddegél. 
vuod: old. ,Vugdd' le e kötelet.' 

, Vugtt ki e haj adót.' 

csárog: lármáz, fecseg. 
csármál: u. a. 
csergétijö: kerepelő. 
csesz: közösül. 
cseszkijödik 1., 2. 
csüözik : csövesed]k (kukoricza). 
csutora: pipaszár szopókája. 
divuó: dió. 
dühüs: veszett (kutya). 
ecsél: gerebenez (kendert). 
édöskedvü: jóízű. 
égedelöm: bosszúság, méreg. 
encsöm-bencsöm: mindenféle apró

ság, holmi. 
erdijöl: fát vág az erdőn és haza

szállítja. 
észkába 1. 
még-iétet: megmérgez. 
1. Jártat 1. és 2. 

fakadék: kisebb kelés. 
félez ijö. 
feteké: fekete. 
férdél: rossz késsel vagdal. 
figuráz: tréfál, bolondozik. 
finak: ficzkó, suhancz. 
fiók 2. 
fitet: keres, kutat, szimatol. 

A székelységen kívül másut t is ismeretesek a. következők : 

26* 
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foncsika: rongy. 
mek futtat: megmér.,Futtassa mög 

éty kicsit [a vásznat"!, lássuk, 
éliég lössz-e ?' 

fuvalkodik: szikkad, szárad. 
galagyól: gagyog (gyermek). 
gusa: golyva. 
gyámbál: tépász, tépdes. 
gyomor-sikulás: hasmenés. 
hadar: széthárogat ftüzet). ,Mék-

haddrják ez azsaggál e tüzet.' 
hámoz: hámba fog (lovat). 
hapsól: habzsol. 
harisnya: fehér darócznadrág. 
Jiasliéreg: hashártya. 
le-heppen: leesik. 
kérget: bosszant. 
hezsetóí: nyüzsög-mozog. 
hí: padlás. 
mék-hibázik : hibát kap, hibás lesz. 
hídlás: az istálló padlója. 
huo-hármat: dér. 
el-húrból: elvisel, elnyíí (ruhát). 
hunyori: hunyorgós szemű. 
le-hwppan: leesik. 
huruba: viskó. 
hűtől: esküt tesz, esküszik. 
ín: növényszár. 
jábq,: hiába. 
jácodik: játszik. 
kabola: az ekének kétágú csusztató-

fája 
kacor : görbe kés. 
1,'ájsza: ferde, görbe. 
kajtat: kutat, keresgél. 
kakas-szeg. 
kaloda: a szalmatetó't átfogó kettős 

lécz. 
ládán: kanál. 
kankó: horog, kampó. 
kapás: képes valamire. 
káptány. 
karié: kör. 
karisztól: karczol. 
kasmatől: kutat, keresgél. 
kaszamankó. 
káva : kút párkánya, kerítése. 
kavülál: kóborol, csavarog. 
kerrég 1. és 2. 
kért: kerítés. 

kopácsol: kopogtat, kalapál. 
kóricái: kóborol, kószál. 
koslat 1. és 2. 
kúrkász: böngész, tarlóz. 
kút-gárgya: kútkorlát. 
küllő: harkály. 
lábbittuó: szövőszék taposója. 
látuó: látogatás. 
lefetyel: nyelvel, jár a szája, fecseg. 
leffög: lassan, lomhán jár. 
liégőj: víztartó hordócska. 
léhás : üres (mag). 
lészén: születik. 
[ahhoz] levest: [ahhoz] képest. 
locsadék : mocskos lé, moslék. 
lomos : lompos, bolyhos, bozontos. 
Ilidére: lidércz • 
méig án ak- va luó: önző. 
márcáfdnk: szaggatott fánk. 
markász: markolász. 
éssze-marok: kettős (összefogott) 

marok. 
hi-marid: kiíiczamodik. 
matarász: motoz, keresgél, kutat. 
matat 1. u. a., 2. babrál. 
ményeközilö: menyegző. 

fél-mered: fölfordul, meghal. 
mérög-duda,: méregzacskó. 
merőké [MTsz.: meréklye \.a)]. 
met: mert. 
mézge: mézga, a fa héja alatti édes

kés nedvesség. 
micsa: micsoda. 
mósia: örökség. 
nádal: eltörött vasszerszámot (kü

lönösen, kaszát) vaspánttal össze
köt, kifoltoz. 

nagy: idős. ,Kilencz huonappál 
nagyobb, mind ez ién léjányom/ 

niénijó: néni. 
•nép. ,E népek viszik e fát Homo-

rnódra.' 
nyes. ,Min csak ászt nyesi' = hajto

gatja, mondogatja. 
nyikog: idétlen hangon visit 

(szárcsa, róka). 
nyíl 1. és 2. 
nijiszitól: életlen késsel vág. 
nyoszt: tépdelve lefoszt. 
2. nyúl 1, 
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nyűg: kötél, melylyel a lónak két 
lábát összekötik. 

nyűgltyődik: alkalmatlankodik. 
uotuó: szer, melyet a tejbe tesz

nek, hogy megaludjék. 
pajta: istálló, akol, ól. 
pakulár: oláh juhász. 
pdlhq,: hónalj alatti ereszték az 

ingben. 
pali: ver, üt. 
papusa: összekötött csomó. 
párrag: parlag. 
pászma: tábla, szakasz. 
pating: az a szíj, mely az ekét és 

a taligát összetartja. 
piélda : csúf, rút, utálatos. 
pérészlen: 1. orsó karikája; 2. gyors, 

fürge. 
pest: kemencze. 
pesztérkédik: iparkodik, erőlködik. 
peták: régi pénznem. 
pipái i. r 
pipe: fiatal liba. 
pisién: csirke. 
pisojog: mosolyog. 
pityuőka: burgonya. 
plattén: tűzhely vasiapja. 
Ul-pockól. 
puoka: pólya. 
bié-puokál: bepólyáz. 
pokla: méhlepény. 
porongy: vizmosásos, kövecses, 

száraz, puszta hely. 
poszog 1. 
meg-potyól: ütögetéssel puhít 

(húst). 
pufól: püföl, ütlegel. 
puszilja. ,Menny e pusztijába'1 

rab-szekiér: egykerekű targoncza. 
rácskál: rágcsál. 
ránkór: harag. 
•rázott : szalmával kevert széna. 
rié: pudvás, rothadó fa. 
meg-ribál: megtép, megczibál. 
rikuQt: rikolt. 
meg-rüökönyödik: megfülled, meg-

dohosodik. 
ruva: kendő. 
rusnya: rút, undok, csúf. 
rüdeg: sovány, nem hizlalt [sertés]. 

serke-leves: daraleves. 
sifiiöl: 1. csoszog, súrolja a földet 

a lábával; 2. untalan jön-megy, 
sürög-forog. 

sor 2. ,Sora van a késnek.' 
szakq,diek : valami darázs fajta. 
számlik : szántódik. 
szekerkó: kis szekér. 
szemerkiél: szemenként szedeget, 

eddegél. 
mek-szimt: észrevesz, megsejt. 
szeré'csija: nyomorúság. 
szerzet: fajzat, fajta. 
ki-szí: kifúj. 
szigorú: sovány. 
szikra: csepp, parányi. 
szilák: darab. 
szipog: szipákolva sír. 
szivalkodik: szikkad. 
meg-szivalkodik: megszikkad. 
szokotál: 1. számol, számítgat; 

2. fontolgat, gondolkozik. 
szotyog: potyog, hulladoz. 
ki-szottyq,n: kiesik, kicsúszik. 
szökik : ugrik. 
szulák: fölfutó gyom, gaz. 
szűkös: szűk, szűkön levő. 
le-tácsól: letorkol, elhallgattat. 
essse-tácskál: összetör. 
ták: folt. ° 
tám : talán. 
rea-tanól: rászokik. 
tapiskól: tappog, tapos (sárban). 
tátint: hirtelen eltátja a száját. 
tekerög : csavarog; tekergijő: csa

vargó. 
teriéesöl: trécsel. 
térié fa: tréfa. 
tikácsól: fuldokol. 
tinuó-binuó: apró szarvasmarha. 
tompora: tompor, czomb. 
tonka-órú: lapos, pisze orrú. 
tŐ: tű. 
tökéletlenködili: ravaszkodik, hamis-

kodik. 
tömpe: törpe, alacsony. 
törek 1. 
tőrzsÖl: dörzsöl. 
tud: hisz, vél, gondol. 
tiiszéj: tűzhely. 
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ucca-kati: mindigaz utczán lézengő 
leány vagy asszony. 

ül: időz, marad. 

béka-vár: varas daganat az ökör 
lábán. [Somogy.] 

meg-hygdúl: elkábul, megzavarodik. 
«Úgy megbuodúlt e fém, hogy nem 
tuttam magamriiól.» [Csallóköz.] 

cigán-szdr: kőszén-, koksz- vagy 
vas-salak, mely a .kovács- műhely
ben hátramarad. [Heves.] 

cseppinkuó: csepp, cseppecske. 
[Kapnik vid.] 

csába: ostoba, félkegyelmű. [Zem
plén m.'J _ 

dob : üt. «Eggyet nagyot dobott e 
hátamra." [Vas,Zala,Baranyám.] 

ecset: disznósörtéből készült kender
fésű. «Ecset, ekivél e kendőrt 
ücséjjük.» 

él-él: elfogyaszt. «Elélte e vagyonát 
s immá kúdúl,» 

fájtat: fájdít. «Törökné fújtassa e 
gyomrát.» 

fal-ál: 1. ház fala melletti töltés ; 
2. ház előtti pad. [Torna m.] 

fiél-éj: éjfél. «Fiéléjig és ott vuo-
tunk nállik.» *Fiéléjjéb>. iFiél-
éjkór». [Szlavónia.] 

fiél-kótya: féleszű, félbolond. 
filém, filéd, s tb. : fülem. « E filire 

fonta e cuopját.» [Eagozatlan 
alakban mindig: fül.] 

fórditt: szerez, keres, nyer. ((Me
nyünk e vásárba, hogy valamit 
fórdiccsunk.y «Dolgozunk rég
géltől estig, mer muszáj, hogy 
valamit fórdiccsunk,» — mondta 
a kereskedő. «Mennyit fórditott 
e házbuól'?» [Vas m. Őrség.] 

mek-hagyúl: megfakul [ruha]. 
((Mékhagyiílt e színe e ruhának.» 
[Szilágy m.j 

háj-nevelüö: a marhának valamely 

vártyog: kotyog, össze-vissza beszél, 
vaskuó : rossz, nyeletlen kés. 
imszora 3. 

szíjas, inas húsrésze a halpecsenye 
mellett; nem lehet megenni. 

essze-hérren: összezördül. 
hiétivásár: hetivásár. [Veszprém.] 
belié-hecerüőzik: belóheveredik. 
heverüp : nem tejelő és nem jármos 

(szarvasmarha). «Az e báj, hoty 
kiét heverüő bivajunk és vagyon.* 
[Dráva mell.] 

hér'-harang : hírhordozó. [Balaton 
mell.] 

hurut: turha. «Kipökte e hurutot.» 
[Vas m.] 

húzuódozik: nyújtózkodik. «Húzuó-
dozik, mé még vagyon csémé-
relve.» [Dunántúl.] 

hurcol: fáraszt, nehéz munkával 
elcsigáz [marhát], 

íziék: ételhulladék. 
ki-jÓ: beéri valamivel. «Húsz ke-

réjczárrál kijövünk- S? váj marad 
és ?» 

kájtárkodik: kutat, keresgél, szi
matol. [Szatmár m.] 

keliöl: köhög. «Kehől, met száraz-
betekséges.» [Dunántúl.] 

kengyel: szűk nadrág talpalója. 
[Balaton vid.] 

kuncog: kuruttyol. «E nagy béka 
rekög, e kicsi csak kuncog.* 
[Békés m.] 

landaris: egy bizonyos táncz. 
[Szolnok-Doboka m.] 

léi: lel. ,Ez Uot füöggyin léltiék.' 
marok: kis nyaláb (fű vagy gabona). 
marok-szedüő: a ki az arató után 

markokba szedi a gabonát. 
meg-melegal: megmelegszik. «Még-

melegültek e loak és.» «Mék se 
melegül benne az iétel.» 

mér: mer. «Még mérném mondani. • 

A MTsz. szerint ismeretlenek a székelységben: 
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nádi-bika: bölömbika. 
nyilaz: sorsot húz. [Alföld.] 
el-pdllik: elfülled és kivesz. «El-

pállik e búza, mikor e naty huó 
alatt kifő e vetés.» [Dunántúl.] 

paripa: herélt ló. «Ez enyim nem 
monyas, ez csak paripa.» 

le-páról: lemásol. «Eliébe tette, 
hoty pdrőjja le e levelit.» 

picírkuó: piczinyke.«Jaj micsa kiesi 
picírkuó álma!» [Csallóköz.] 

ki-pqsszari: megreped, meghasad. 
«Ugy mégrúgom e hasadot, hogy 
minnyá kiposszan.* <díiposszg,nt 
ez újjom, mögüttem e kálápács-
ceál.» [Zala m.] 

rázint: hirtelen ráz egyet. [Vas m.] 
sárhozik: párosodhatnék (a kancza). 
' [Hegyalja.] 

+Adatlan: eladatlan. «Elattad e 
búzádot? Ez enyim miég adat-
lan.» 

^ág: rokonság, család. «Nem affiéle 
dgbuól valuó.» «E papunk fiél 
ága hálmágyi, fiél w/akuóbori.)) 
[Apja hálmágyi, anyja kóbori 
születésű.] 

*áglás: 1. a csűr tetejét tartó pár
huzamos gerendákra sűrűn, ke
resztül-kasul rakott lombos ágak, 
melyek a tavaszra eltett sarjút 
tartják, hogy le ne essék a csűrbe; 
2. a csűrnek ilyen módon elre
kesztett padlásrésze. 

meg-agosodik: szőrös lesz az arcza 
vagy a keze. «Megagosodott e 
gyérmöke.» 

bié-ágy: megkezdi a cséplést. Szó
lások: «No ennek ugyam biédty-

satrantyu: satrafa, vén banya. 
[Szolnok-Doboka.] 

síp : a kemencze füstvezető csöve. 
«Sípon menyen ki e íüst.» 
«Plattensip.)) «Leesötte füttüőm 
sípja.» [Palócz.] 

strdjfa: istállóbeli választórúd. 
süög, só'g: báránybó'rsapka. [Dunán

túl.] ' 
szárvazat: a ház padlásának fa-

alkotmánya. [Kalotaszeg.] 
takarodás: gabonabehordás. [Dun.-

túl.] ° 
tikkadoz: fulladoz. [Dunántúl.] 
tokos: rosszul koppasztott (csirke). 

[Zilah.] 
vak-tetű: viszketeges fagyás a 

lábon. 

tak» = jól megverték. «Ugyan 
juól biéágyott e pénzibe» = el
verte a pénzét, bőven költött. 

ágy-odra: az ágy medre, mélyedése, 
hová a szalmazsákot teszik. 

feí-ájoz: felpeczkel, feltámaszt. 
*ákrándik: 1. fél, habozik. «Ákrán-

dom biélépni e házba.» «Akrán-
dottam bélié menni e vízbe, met 
igen hideg.» 2. csillapodik, le
csendesedik. «Te, ákrángyál éty 
kicsit, ne légy hírtelen!» 3. téved, 
hibáz. «Nó látod-e, mcgükrándot-
tam, többet attam vissza e forint-
buól.!» «Nem juoi attam essze e 
számokat, éty kicsit megákrán-
dottam.» 

*ákrándozik: fél, habozik. «Ne ák-
rándozz, semmit, csak bátorogy-
gy§k» 

Utolsó csoportba foglalva közlöm végül azon hálmágyi tá j -
szókat, a melyek eddig nincsenek meg a MTsz.-ban s azért hasz
nála tukat lehetőleg példamondat ta l is megvilágítottam. Csillag 
nélkül adom azokat, a melyek megtalálhatók ugyan a MTsz-ban, 
de csak némi alaki vagy jelentésbeli eltéréssel, és csillaggal jelöl
tem meg azokat, a melyek eddig teljességgel ismeretlenek. 
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*még-ákrándosztat: megakadályoz. 
«E gyérmökök mégdkrdndosztds-
sák e munkába.)) 

*alma-kocsdii: alma lerágott csut
kája, 

Vglruka: nyálazó, kis kendő, me
lyet kis gyermekek álla alá szok
tak kötni. 

tarkám-esztena : olyan esztena, 
mely nem az egész község juhai 
számára való, hanem egyes em
ber tulajdona. 

drpdréryŐ-dlma: árpaérés idején 
megérő almafaj. 

el-qvúl: megöregedik. «Kénluódik 
e testöm, immá el van avulva.» 

dzalék: mindenféle ennivaló, pl. 
túró, szalonna, tej, hús, stb. «Van 
hálistennek dzalékom most éliég.» 
«Van-e dzalék e tarisnyába?» 

*bab: apró, feketeszínű bab, melyet 
sertéshízlalásra használnak. [Az 
ehető bab : faszoja, fuszoja.] 
«Tiszta igyenös mind e báp-
szál.» 

*bábás : szép. «Micsa bdbds vagy !» 
*babona-vetüő: kuruzsló, javas. 

((Vuotam égy babonavetüőhöz, 
hogy mi lössz e gyérmükömmel.» 

*babüzű-kőrtövié: egy bizonyos 
körtefaj. 

*meg-baggat: jól-rosszúl megszánt 
(?). [«Jól számlik a földje?»] — 
«Abbizü rosszul, de miéges még-
baggatom öty kicsit. 

*bággdtds: kontárkodás. «Min csak 
bággdtás vuot [a munkája], miég
es üO küréczárt akart.» 

^-balog-eke: olyan eke, a mely csak 
egy barázdára jár és a melyet 
váltani nem lehet. 

*batula-alma: batul-alma. [Erdély
ben nagyon ismeretes.] 

*béderkó: kis fiú szeméremteste. 
biék: sütő, pék. «E biéknek attuk 

el e búzánkot.» 
megbékél: megbékül. ^Megbékél-

lőttünk egymással.)) «Máj meg
békélnél' esmiént.» 

+belhijó's: tág belü, nagy étü. «Lác-

cik, hogy bélhliós vagy, ugyan 
sokat eszél!» «Bélhüó's gyermök 
ez ez AndiVi.)) 

^bérbjées: ökölnyi nagyságú kavics. 
*béréce: egy bizonyos hímzési 

minta a női ingeken. [«Mit dol
gozik itt néni ?»] — «Né berecét 
varrok ez ingre.» «Bereeésön 
várják {íz ingit.) 

bértyuóka : a fűzfa barkája. 
*ki-bértyuókázik: kibarkázik (?). 

«Tavaszszál, emikór kibértyuókd-
zik e rakottya.» 

^él-betegesül: elbetegesedik, bete
gessé válik. 

He-beggyeszt: lebiggyeszt. «Lebégy-
gyesztötte e buzátáj$t.» 

le-bitangól: jogtalanul lekaszál, le
vág, (i Lebitangólta e füvemöt.» 

*bobnd: hosszúszőrű téli guba. 
*bobónc: czukorka. 
*bob<mcos kupa: hengeralakú plóh-

doboz, melyben a kereskedők a 
czukorkat szokták tartani. 

ki-buódúl: megy, elindul. «Kibuo-
dult e faluba kérögetni.» 

essze-bőjtórkodik: összemarakodik. 
«Esszebójtórkottqk e kutyák.» 

nehi-bojtdrkodik: nekifog, bele
kapaszkodik. «Nekibójtórkodott 
e munkának.)) «Nekibójtórkodott 
iés füöthöz vákta.» 

*borona-sziék: hát nélküli pad (a 
templomban), a melyen ülve se 
elül, se hátul nem lehet támasz
kodni. 

*botaóka: fakalapács. 
Wáöjegöz: bélyegez. «Mek keli 

büöjegözni e marhákot.» «Büö-
jegzijŐ vas.» 

t-meg bökken: 1. meghökken. «[A 
kapuból] kiszökött éty kutya s 
úgy mégbökkentem, hogy!» 2. csu-
dálkozik. (iMegbökkentem rejta, 
hogy nem akarta mondani, de 
nem töröttem viélle.» 

*bruók, boruók: aludt tej felfőzve 
és tálba aprított kenyérre öntve. 

*brijók, borii öli: u. a. 
*bucskántozik: bukfenczezik. «Bük-
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kent, váj bucskdntozik, az mind-
t;ggy-» 

budris : bolyhos, rendetlen. «Egész-
szen budris e haja. i 

*bugldros sziju: gömbölyü-fejü sze
gekkel kivert bőröv. 

bagója: bojt. 
bugojds-sapka: olyan sapka, amely

nek tetején bojt van. 
*buhu: agyagból készült gyermek

játék. (A lágy agyagot zsemlye
alakba gyúrják, lapos felének kö
zepét kivájják s akkor valami 
kemény tárgyhoz (pl. falhoz, 
földhöz) csapva nagyot szól.) 

*müg-bújál: meghág. «E kakas e 
tikot megbúj álta.» «Immá tójha-
tik, met megbúj dUa e kakas.» 

*bújáluódik: párosodik. «Bújáluó-
dik e tik e kakassál.» 

+bukátdrkodik : főz. «E ni ez nőre 
nem möhetök, há csak itthon 
biúxátdrkodom.)) «Mtí úgy mon-
gyuk bukátdrkodik, váj kó-
szitt.» 

*burdéj: mezei csőszkunyhó, czi-
gány viskó. 

*burduguósza: maskara, álarczos 
személy. «Jába takarta e burdu-
guósza e szeméjit, miégös meg-
üs mértem.» 

*búza-mezü(>: a határnak az a része, 
a mely búzával van bevetve. 
((Búzamezüőbe vadnak ez embö-
rök.» «Türökbúzamezüö.» 

huzata: ajak. «Vérzik e buzdtdm, 
mökharaptam.» 

*meg-büdösűl: megbüdösödik. 
*bükkent: bukfenczezik. ^Bükként, 

váj bucskántozik, az mindéggy.» 
«Keresztüí bükkentött e fejin.» 

*bünnyög: hüm-hüm hangon sír. 
*essze-büszüdik: megromlik. «Mind 

esszebüszüdött e széna.» 
*edra: Románia. «E edrdba szc-

részte e házat.» «Nálunknúl és 
mennek szolgálni e edrdba.» 

*cdrina : vesszőkerítés, mely a le
gelőt a szántóföldtől elválasztja. 

*cégérösködik: el akar csábítani 

valakit. «Álluó esztendeik cégé-
rösködött e leányommal.*) 

ceíengüőzik: fityeg, lóg. <<Cétengüő-
zik le riiólla e rongy.» 

*eenneg: 1. zümmög. «Háj te hoty 
eennegnek e szúnyogok.» 2. vé
konyhangon nyafog, rimánkodik. 
«Ne cennegj annyit e fiiembe.» 

*cice: a száj szegleteinek felpállása, 
zabola. 

*ciciés: zabolás, a kinek felpállott a 
szája szeglete. «Ne igyál utónna, 
me eiciés.» 

*áeög: nevetgél. «Ne cicögjetök 
annyit ti löjányok!» 

*eicögüö-fű: hosszúkás laposlevelű 
fű, melylyel a két kéz összeszorí
tott hüvelykujja közt éleset füty-
tyenteni szoktak. <(Cicögüőfövel 
dudál.» «Zablevelű fűnek és mon-
gyák e cicögüőfüvet.» / 

*cíhd: piha. «Cihd, ményenü e 
kezed !» «Ciha, micsa ostorod 
vagyon !» 

*cincoskodik: hízeleg. «Né, hoty 
cineoskodik ez annyának!» 

*fel-ezímöz: megezímez. «Felczí-
mözi e levelet.» 

*ciper'ég: valami köszvény elleni 
kenő orvosság. 

eirézik : helytelenkedik. «Annyit 
cirézik ez e gyérmök!» «Ne ciréz-
zetök immán annyit!» 

*cuostők: czollstokk. 
cüök: czövek. 
*ciiök()l: czövekkel megerősít. «Ez 

e kendőrczüök, ekivel mekeüökőj-
jük e kendőrt.» «Biécüökőltiék e 
kendőrt e vízbe.» 

*cuna : cunnus puellae. «Takard el 
e cunddot lüjánkám.» 

+csdmbojog: kószál, bolyong. «E 
szegén fiélkótya egész nap csdm-
bojog ez úccán.» «Híttam haza, 
de nem jő, inkább ott csdmbojog 
e vásáron.» 

* csápol: fecseg, jár a szája. «Pog 
bié je szádot, ne csdpój any-
nyit!» 

^csattantad: a csudafa (datura stra-
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monium) bimbója, virágja. [V. ö. 
MTsz.: pukkanta 3.] 

csata : marhacsorda, melyet 4—5 
gazda állít össze (nem az egész 
község) s a melyet felváltva ma
guk a tulajdonosok őriznek (nem 
a községi pásztor). [MTsz.: csata 
3. némileg más jel.] 

+csebzi: haszontalan (gyermek). 
«Menny el te csebzi, ne büögj 
itt örökkié!)) 

*ki-csenál: kiszerez, összegyűjt. 
«Hoty csengjjam ez aduót ki, 
mikor ón nyomorú szegén va
gyok.)) 

*esender: irtáshelyen felnövő fiatal 
cziheres erdő. 

*csénderitt: csattant, pattant, üt 
(ostorral). «Mekkadárgassa ez 
ostorát s éggyet nagyot csende-
ritt.» «E loak közi csenderittött.t> 

csepjesz: 1. hitvány, csenevész. 
«Suta érdiiőnek mongyuk, met 
csepjesz nyírfa teröm rajta.» 2. 
kuszált hajú, kóczos. «Ne micsa 
csepjesz e feed.» 

-^cseresznye: cseresznye és meggy 
közös neve. 

csijdmpozik: káprázik (szem). 
csingojázik: valamibe kapaszkodva 

himbálódzik. 
*csiptetiiö: egy hosszabb és egy 

rövidebb ágú, villaalakú faragott 
faeszköz, melylyel a vastag zsol
táros könyv lapjait leszorítják, 
hogy éneklés közben be ne csa
pódjék. 

*csisszent: 1. hegyeset köp a fogai 
közül; 2. fecskendez. «Csisszent-
nek a vizipuskával.» 

*csonk: egy csomó, csapat, falka, 
sereg. «Ety csonk virágom va
gyon.)) «E csuokák este min 
csonkba iédnek.» «E divuófán 
had [hat] darab [dió] és van éty 
csontba.» 

csuova: madárijesztő. 
csöntőrke: 1. kisebb fatuskó. «E 

porongyon szedik e csöntőrkét»; 
2. (átv. ért.) gyermek. 

*mek-csŐrszöl: coit. ((Mekcsőrszőlte 
váj eccer Katát.» 

*csiicsúltat: altatgat. «Csucsúltassa 
e gyérmökit.i) 

*essze-csukorít: összecsucsorít. «Né 
hogy esszecsukoriccsa [ez a gyer
mek] e száját.» 

ki-csüjed: kidülled. «Ugy mégütte, 
hoty szinte kicsűjett e szeme.» 

csiipőrködik: kapaszkodva függesz
kedik. 

*essze-csűrkész: összegyűjt. «Essze-
csűrkésztem hólmimot, hogy 
együtt légyen.)) 

dacc: kidudorodás (a kenyéren). 
«Any, aggyon daccot.» 

*denneg: zümmög, dünnyög. «Úzd 
el ászt a legyet, ne dennegjön ott 
a gyérmök kürül.» «Egész nap 
mind e fülembe denneg ez e 
gyermök.» 

der-dúr: zsörtölődő, zsémbeskedő. 
*diktom: 2— 3 soros erkölcsös ver

ses mondás (a káté végén). «Mű 
csak diktomot tanú oltunk ez os
kolába, de e mostani gyérmökök 
másfiéle verseköt és tanuólnak.» 

*dob: ököllel való ütés. «No juo 
dobot kapott e hátára.» 

*dobászkól: lábbal tapod valamiben. 
«Sárba dobgszkólt, azér ón e lá-
bod.» «Ott dobászkól e sárba.» 

*meg-dobói:megver. «Métsírsz?»— 
«.Megdobált anyám.» 

*doboluőzsdi: ütlegeléssel járó 
gyermekjáték. 

+ döglik: lusta, restéi valamit tenni. 
«Döglik kivinni e szemetet.» 
«Miég enni jés döglik.» ((Dögli 
felkápálni e füoggyit.» «Miég ászt 
és döglöd mékténni?» 

dőrditt: csattogtat, pattogtat az 
ostorral. «Egész nap mind ott 
dőrditt ez odvaron.» 

döröszölüődik: dörzsölődik. «E bi-
hájnak viszket, azét döröszölüődik 
annyit.» «E disznyuó és mind 
oda döröszölüődik e fáihoz.» 

*ki-dugad: kibomlik. «Nézz még, 
ez e kéve kiduqatt.f 
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^dugaszt: 1. kinyomkod. «Dagasz
tottam e mérgöt e kezembüől.» 
2. fejt. «E fiszfának e ledugasztott 
héjjábuól csénájják e totorintát.» 
«Kidugasszdk e báránt e büöri-
büől.» 3. a fűzfavessző héját a 
fájáról lefejti. «Gyértök fijúk 
dagasztani.» 

*dúrál: dúskál. «Dúr ált e vá
gyómba, miégés szegény lett be-
lüőlle.» 

*feldúr assza ez órát: haragszik, 
duzzog.«Mikor wíú'dkifeidúrassza 
ez órát iés mérgösön néz.»«Gyula 
féídúrasztotta az orrát.» 

düszüő: bőrtüsző. 
écsém, stb.: fiatalabb testvér (akár 

fiú, akár leány). 
*(éd: repül. «Ugy váktat e lóval, 

mintha iédne.» «iEd e haja 
utánna.» «E galamb jobban tud 
iédni, mind e veréb.» «Atoliédött 
éty tik, leszállott ez odvarunkra.» 
«E tikok biééttek e kérbe.» «Fok-
tam égy verebet s eliédött e ke-
zembüŐl.» 

Hédöz: repül, száll, lebeg. «Ez ülü 
e tikok felett iédöz.» 

^éggy-arányú: egyforma. «Oan kiét 
eggyárányú gyérmöke vagyon.» 

iélüŐ-ín: veró'ér,pulzus. ((Tapogassa 
csak meg, hogy lükög ez iélüö-ín.» 

*éppebizé: az ám, éppen bizony. 
«Eppebizé tám neköd adom.» 

Hért. «Kögyent hoa iért ? hisz nem 
(értnek együtt!» 

*el-essiwsül: esősre válik. «Ha ez 
üdüő elessüó'sül, nem tudunk 
szantfmi.» 

*éstájerés: valami táncz, stájer 
polka. 

étet: etet. «Tiélbe étetni kéli e mé-
hököt.» «Mék kéli hogy étessem 
e disznyuókot.» 

étüődik: bosszankodik, mérgelő
dik, gondokkal emészti magát. 
«Eggyre étüődik, pántolódik ez 
ura miján.» «Ej ne étüőggy mán 
jába mijánna,» [MTsz.: étélődik 
és étődik.] 

*i:tyhászkelő asszony : a gyermek-
ágyas asszony, midőn szülés után 
négy hétre először a templomba 
megy. 

*falu: látogatás. «Menyek faluba 
Katához.» «Nem engedi ez annya, 
hoty faluba járjanak hozzá e le-
gényök.» [Hói voltál?] «Faluba 
e szomszédnitt.» 

*faluz: mulat, beszélget. [Hói 
Ilona?] «Né ott faluz János
sal.*) 

*féj: fő, parancsoló, első. «Aszonta, 
hogy ő [a biró] kell kihirdesse, 
met ő &féj.* 

*féjkö'dik: foslik, fejlik. «E talp lé-
féjködött e csizmámruól.» «Ad-
dég dólgosztam, hogy e büör 
min felféjködött e teneremön.» 
«Kezd leféjködni a furnír [a szek
rényről].)) 

*fiél: barát, társ, hasonló állapotú. 
«Kerezsd felédöt héj, avál figu
rázz !» «Mit akarsz viéllem, nem 
vagyok féled.» [V. ö. feleym HB.) 

*mék-feled : elfelejt. «Emikor éfijú 
vuotam, tuttam eleget [mesét", 
de immám mékfelettem.» 

*féle& kenyér: zsírral megkent pirí
tós kenyér. 

mék-féléz: a polyvát <félézőveh le-
söpri a búzáról. «Felezd még e 
búzát.» 

*fénköves kupa: tok, melyben a 
fénkövet tartják. 

*el-fér. «Férj el tőllem*: hagyj en
gem békén. «Immán nem fér
hetsz el attól a lótól? mét ütöd?» 

*mék-fertyéktet: forró zsírban meg
pirít. «MékfSrtyéktetöm e hágy-
mát.» 

mékfiguráz: megtréfál. «Méhfigu-
rászták e tanítuót.» 

*filinkás- sapka: olyan bárány bőr
sapka, melynek két oldalán sza
lag-csokor van. 

*filinkázik: fityeg, lóg. «Ne valami 
filinkázik e zsebödbüől.» 

firikól: erőlködik. «Ni ott firikól 
egymaga ekkora munkába.» 
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«Eleget Jirikólt, de nem tutta 
elvégezni.* 

firkoráca : a legdurvább csepü. 
*fiság, füság: 1. 50 darab kétfillé

res, vagy 50 darab húszfilléres 
papirostekercsbe csomagolva. 
«Buodizsár [a kereskedő'] atta 
észt e fiságot, úty hiszöm 50 
keréczár van benne.» °2. a vadász
patron papiroshüvelye. 

+fiságól, jüsdgól: a kétfilléreseket, 
vagy húszfilléreseket ötvenen
ként papirosba csomagolja. 
[«Hogy van Boldizsár uram. mit 
csinál?»] «Ne láthassa a tanár úr, 
füságolom az aprópénszt.» 

*fiszfa-nadrág: zsákvászonból ké
szült nadrág, milyet a kőmívesek 
szoktak viselni munka közben. 
«Futtiki]lom e fiszfanadrágját 
ez uramnak.» 

* fisz fa-pap. [«Ez az asszonya fele
sége?))] «Az, a fiszfapapnál hü-
tőltek» (vadházasságban élnek). 

fórtdj: a liter harmadrésze. «Há-
rom fórtáj tiéj, az égy liter.» 

*foj: jár, fut, kószál. «Örökkió fájja 
e falut, sosincs itthon.» «Bié-
fájta mán ez egész falut.» «E 
tűz min biéfójta ez árcáját.» 

*bié-fojat: bejár, összevissza jár. 
«Gombászni vuotak Bbiéfojátták 
ez egész érdüó't.» 

* font-kő: a mérlegelésnél használt 
vasból vagy sárgarézből készült 
súlymérték. 

*férkám [vagy talán: fár-hám?]: 
kétujjnyi széles fekete szalag, 
melyet az asszonyok a homlokuk 
fölött szorosan a fejkötőjükre 
kötnek. 

tfugtikál: foltoz. «Fuotikálom e 
firizsömöt.t) * Fuotikálom e fiszfa
nadrágját ez uramnak.» 

*futuóz-[ik 11: futójátékot játszik. 
«Gyértök lijánká.k futuázni !» 

*mck-futtat: szántás után kissé, 
nagyjából megboronál. tMekfut-
tattuk e füödet.» 

*gál,áz: pompázik, czifrálkodik. 

«Mos gáláznak e gúnyával, nem 
úgy mind régön.» 

+gámbi: nagy, sovány, esetlen já
rású (ember vagy ló). «Ne ott a 
nagy gámbi, hogy lépik !» 

gáncsérozik: párosodik. «Anyüves-
tén lúd gáncsérozik a gánárral.» 

ganyélik e disznyuó. 
*ganyé-pópa: kisebb trágyadomb, 

milyet őszszel sokat leraknak a 
szántóföldeken, hogy azután szét
hányják. 

essze-gazol: összeszid. «Ig;'tzánt 
esszegazólta!» 

*gebbö'g: lassan, totyakosan jár. 
[Hói ez öreg?] «Né ott gebbög.» 

giéckeny ucca: keskeny, rövid utcza. 
gelegógya : ostoba ember, a ki azon

ban mindenbe beleszól, 
*belié-gelegógyál: közbeszól. nBelié-

gelegágyált e szovamba.» 
egerébe hánt: a csepűnek a legdur-

vábbja, kócz. 
*gibél: a padlás homlokfala. 
guób. Halmágyon nem maga a ke-

mencze, hanem csak alsó ürege, 
a hol a tüzelőfát tartják. [Vadr. 
561. góab téves.] 

^gondoskodik valamire : ügyel, vi
gyáz valamire. «Elveszti [a gyer
mek a krajczárt] met nem tud 
gondoskodni réja.» 

*göbe: otromba testű, ostoba. «Ne 
légy immán ón göbe!» «0 te 
göbe !» 

*göcsörög: összekuporodva; ül. 
*fel-gujásodik: feldagad. «Úgy meg-

ütte e feemöt, hoty felgujásodott.* 
*gút-szele: guta, gutaütés. «Gút-

szele érte e fiéltestömöt.» 
*gürüzdöl: karczol. «Jáj hogy gii-

rüzdöli e pálinka e tórka,mot!» 
*habari-bolond: szeles. «0 te ha

bari- bolond, nem tucc vigyázni ?» 
^háborog : veszekedik. «Jába siér-

szik e szüvem, de miégés min 
háborognak e léjányaim.» 

*hallám: hallomás. «Hallámbv.ól 
hallottam, de nem tudom urát 
adni [kitől hallottam].)) 
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*}iallogat: fólfüllel hall. «Csak hal-
logattam emikór beszéltiék, de 
nem tudom.» 

*hámos rokoja: lajbival összevarrt 
szoknya. 

*mek-hámporodik: megsavanyodik, 
megromlik. «Etiéj mekhámporo-
dott.» «Hámpor odott szemű»: 
gyuladt szemű. 

*hánt. «Itt Halmágyon csak a lovat 
hámozzák, az almát háncsák.» 

*harang-botiku'Ó: harangnyelv. 
+háránt: 1. hárít. «Háráncs toább 

e köveköt.» ((Mindenképpen ré-
jám akarta harántam [a mit ő 
tett].» 2. söpör. «Eszte szemetet 
háráncsam el e szegelletbüől.» 
«Leháráncsuk e port ez asztal
ról .» «Hárándzsd le e gárá dicsőt.» 
«Kihárántom e h;izat.» 

*él-hárázs()l: szétszór, széttereget. 
«Elhárázsójja e divuót e fúqdön.» 

*ki-hárázsól: kitisztít. «Kihúrázso-
lom e ládánkot.» 

*hehög : vékony hangon nevet, he-
hehe-féle hangot hallat. 

heppőg: beszél. «Leptibe heppög*: 
lassan beszél. 

*heppöget: 1. akadozva, szaggatot
tan beszél. «Mekheppö'geti e be
szedőt.)) 2. taktusban dob. «Le-
héppögetöm neki je kévóköt e 
szekiérrüől.)) 

*h$rcé'g: nehezen lélegzik, hörög 
(a haldokló). 

*keré'get: uszít (kutyát). 
hergeja : a fogarasi havasokon ne

velt félvad ló. (4—5 ember is 
kell hozzá, hogy lefogják, ha a 
fogarasi vásárra hozzák.) 

*mek-higojodik: meghibban. «Mek-
higojodott ez esze.» 

*hijuókázik: hajókázik, csolnaká-
zik. «Menyünk hijuökázni ez 
Untra.» 

*hilledeg : gyönge, beteges, vézna. 
[Kije ez e gyenge gyérmök ?] «E 
tesvérömié.)) — «Jaj, szegem be 
Jiilledeg.'n «Hát észt e hüledek 
csitkuót ez e juo kanca csit-

kuószta'?» «Neköm ijen hüledek 
káposztfipálánt nem kell.») «Ez 
oan sárik szén embőrt mongyuk 
hilledegnek.» 

*hirip : szuszogó, nehezen lélegző 
ember. «Möny él te hirip!* 

hízluópajta : disznóhizlaló ól. 
*hódől: hódít, csábít. «Magikhosz 

hódolták ez embörököt.» 
hopsa: egy többektől közösen meg

vett marhának levágása és húsá
nak felosztása. «Hopsához állot
tunk mü és.» «Vásiírnap e mészá-
rostuól vészünk, de máskór csak 
hopsábuól lehet kapni.» 

hopsa-hús: társaságban, közösen 
levágott marha húsa. 

*höngörgö-fa: fahengor, melylyel 
a fatörzseket gurítják. 

*húpik.' gyermekjátékban fal felé 
fordulva kezével eltakarja sze
mét, hogy ne lássa hová bújnak 
a többiek. «Te immán húptál 
eleget, most ón jövök.» «Nem 
húpik jól, mindörökkié kuku-
C8Ó1.» 

*húpá: az előbbi gyermekjáték 
neve. «Gyerökök, jáczoggyunk 
húpót.» 

*húpózsdi : u. a. 
*húplott: 1. vén, ránczosképű (em

ber vagy asszonv); 2. elviselt, 
elnyűtt (ruha). «On húplott im
mán ez ién gúnyám.» 

^hurkáit: összebogozódott. «Eruős-
sen hurkáit ez e pamut, nem 
tuggya kibontani.» 

húros: rendetlen. «Húrosan, szerte
széjjel hagy mindent ez asztalon.» 

liutyorog : 1. roskadozva jár; 2. 
összekuporodva ül. [Hói öcséd?J 
«Odabenn íiutj/orog e garádi
cson. » 

*hiimmöget: hímez-hámoz, lassan, 
akadozva beszél. oMongyad im-
má, ne hümmögess.» 

hütetlenül: törvényes esküvés nél
kül, vadházasságban. «Hütetlenííl 
laktak egymással.)) 

*hvtólődik:megesküszik (pap előtt). 
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«Hütetlenűl laktak egymással, 
de most immán mékhütölőttek.n 

Hgázánt: igazán. «Igázánt úgy 
vuot.» 

*ki-íkól: kiszabadul, kivergődik 
valamiből. «Elik tudott kiíkólni 
e pótkából.)) «No miégés kiíkólt 
e szekere e likbuól.» «Most és 
csak bájjal tudott kiíkólni be-
lüőlle [a betegségből]. 

+íruó: 1. palavessző. «Iruót vettem 
e leányomnak.)) 2. irnok. «Itt 
lakik ez írná, eki e jegyzüő úr
nál vagyon, i 

Hromba: ügyetlen, nehézkes. «Bül-
lög ez ökör, iromba járású.» «E 
m;js ökrök és irombán járnak.» 

Hrontat: arról a lóról mondják, a 
melynek nagyon egyenletes, sima 
galoppja van. 

*ispik: valami jószagú kékvirágú 
növény. 

meg-iszamodik: félrebeszél, elmegy 
az esze. «Mi lelt, váj mégiszamot-
tdlh> ((Megiszamodott ez esze.» 

*jáván. «Ugyej magadra, míg javán 
vagy»: míg jó dolgod van. 

*fél-kaboláz: az ekét összeköti a 
kabolával. «Félkabolázzuk ez 
ekét.» 

*kadárgat: csóvál. «E kutya kadar-
gami e farkát.* [V. ö. kandargat 
MTsz.] 

+kadarint: 1. megforgat. iMé'fc-
kadarintom ez ostort e levegüőbe 
8 úty csapok hozza.» 2. köralakú 
mozgással szájába visz. «Ez ökör 
e nyelvivel biékadarincm e 
füvet.» 

*él-kadarodik: az egyenes útról 
lekanyarodik. «Vigyázz, met él-
kadarottód e kaszával.» 

*kafál: 1. ugat, csahol. ((Héj ez a 
kutya mennyit kafól/» 2. meg
szid. «Mekkafólta a szomszégy-
gyát.)) «Mát kafól ingom !» 

'*kaftyél: főz. 
kalautyú: az osztovátának az a 

része, melyre a nyüstöt felkötik. 
Halindál: kalandozik, kóborol. 

«Örökkié szeret kalindálni.* 
«Egész nap kalindál ez úccán.» 

kandé: félkör alakú, mozgatható 
fogóval ellátott vasfazék. 

*kántár: egykarú, egyserpenyőjű 
mérleg, mázsáló. ((Kántárra tet
tük e [leölt] disznyuót.» [V. ö. 
kompona.] 

*mék-kántároz: megmázsál. «Mek-
kántárosztuk, hogy lám mennyit 
húz.» 

kari kilós: karikalábú. «Ne micsa 
karikuós ez e gyérmök, szegény.* 

karmantyú: 1. aratók karját védő 
hosszú vászonujj. 2. kötött kéz-
csuklómelegítő. 

*káspáluódik: 1. karmol. «Mégest 
káspáluóttatok gyérmökök !» 2. 
kapaszkodva felmászik. «[A 
macska] felkáspáluódik e fára, 
verebet lát.» 

*kászú : nagy, sovány, vézna ember. 
*kászú-harang : kolomp, melyet a 

lovak vagy ökrök nyakára akasz
tanak. «Mégmútatom menyenü 
e kószúharang.» 

*kátkány : mindent tudakoló, min
denbe belóelegyedő (ember). «Ne 
légy immán oan kátkány embőr 
tÓSÖS.)) 

*kansa : tejmerő kanálformájú, fá
ból faragott ivóedény a mezei 
kutaknál. 

le-k'éccen: lecsattan. «\A.pistoly ka
kasa] csak lefceecent, de nem sült 
él.» 

ki'csula : kalap. (De csak egy gyer
mekjátékban. Ha több fiú együtt 
van, valamelyiknek a fejéről le
dobják a kalapot és lábukkal ide-
oda rugdossák, így biztatva egy
mást: «Kécsula, he j ! rúgjad e 
/ :. sulát héj!» [V. ö. MTsz.: ka-
csula.} 

^kegyed: pedig. «En odadnám, ke
gyed nem tartoznám viélle.» 
((Ugyan sokat nyerittöz, kegyed 
vuona mét búsújjon.» 

*kékbeli: kaputos, városiasán öltö
zött ember. 
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+kénszőrget: kényszerít. «Jaba kén-
szar getnek ingom!» 

*fél-kérd: kikérdez. «Féikérdöttiék 
[a birák] Kovács Andrásnak e 
bicskája menyenü vuot.» 

+kérés : adó, községi munka, min
denféle közszolgáltatás. «Mos 
több e kérés, mind régön.» «Any-
nyi e kérés, hogy csak győzzed 
ászt es fizetni.» «On nyomorú 
vén vagyok, miéges e kérést mek 
kell bogy aggyam.» 

^•kérészt: szerencsétlenség. «Kérészt 
lett vuona, ha ez Uot kijáradott 
vuona.» 

*kérésztülibe. «Ez odvár kérésztülibe 
iíll e csűr.i) ((Elosztották kérész
tülibe e füödet.» 

+keserü-tiéj: aludt tej. 
Hészitt: főz. [Mit dolgozik itt (a 

konyhában) néni?] <(Készittök.» 
«Mu úgy mongyuk bukatárkodik 
váj készitt.» 

^•él-készül: megérik. «Miég e búza 
nem készült el.» «Mingyát elkészül 
ez árpárérüő álma üs.» 

+kétrénica: gyújtószálka. 
*kézán-hús: a zsiradék nélküli olcsó 

juhhús (mert csak a faggyú az 
értékes"1,. 

^kiadás: mindenféle előljárósági 
parancsnak vasárnap, avecsernye 
után, a biró által való kihirdetése. 
«[Hány órakor történt?] — Hát 
úgy kiadás tájba.» 

+kilás-kö: vasból öntött kilós súly. 
[V. ö. font-kő.] 

*kűin-kál<jn: csengetyü. «Éggy 
rossz kilin-kálánt köttek e bór-
nyú nyákára.» 

*kirkára : zsírban kisütött túró. 
Idocár : patkány. [MTsz.: kioeán 

téves.] 
kocsán: 1. törökbúza szára, 2. csut

kája, torzsája valaminek, Alma-
kocsán. Káposztakocsán. 

*kuoda: az utolsó a sorban (kül. 
gyermekjátóknál). «Te vagy e 
kuoda/» 

*kodán : régi négykrajczáros pénz

darab nagyságú és alakú cserép
darab, melyet a gyermekek a 
likbavető játóknál használnak. 
Likbavetüő kodán-nak is mond
ják. 

kompona: kétkarú, kétserpenyó'jű 
mérleg. [V. ö. kantár.] 

*mek kopói: megkopogtat. «Mék-
kopólta ez ablakomot.» 

^•kormányoz: géppel kapál. «E tö
rökbúzát hárma ccór kormányoz
zuk.^ «Kormányozni akartani 
mönni e törökbúzába.» ((Kikor
mányozzuk e füödet, hogy e 
törökbúza fel legyen dombozva.» 

*kosár : a biró háza előtt levő kör
alakú, méternyi magas kerítés, 
melybe a bitangul talált marhát 
zárják, 

*koslica: kézi kosár. «Zsákolok neki 
e koslicába.H 

*kosztorat: gólya. «E tetüőn fiész-
kőlnek e kosztoratok.» «iiOsszel 
esmiég elmennek e kosztoratok.» 
«Ugy üs mongyák, hoty kosztorat, 
úgy és, hogy gója.» Kosztorat-
fiészök. 

H:uótya : több darabnak együttes, 
summás árban való eladása. 
[Mennyibe került ez a fazék ?] 
«Nem tudom, mer kuótyán vet
tük.)) «E fazakas kuótyán és agy-
gya e fazakait.» 

mék kozmái: megkozmásodik, meg
romlik (a leves). 

*kölódörös: szalonnás-galuskaleves. 
*köszántuálag: ferdén. «KSszán-

tuolag szántotta e füöggyit.» 
((Köszántnólag esött e doszka.» 

*kúdus laska: töpörtyűvel és búza
kásával töltött, főtt laskatészta, 
melyet levesbe főznek. 

*kúllanes-fa : szilfa. 
*kupa: plóhdoboz. ((Nádmézes 

kupa*: hengeralakú pléhdoboz, 
melyben a kereskedők a czukor-
kát tartják. 

*kuptdskodik: lábatlankodik a 
konyhában. «Ez e gyérmök sze
reti itt kuptáskodni mellettem.* 
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lúrálás : gondozás. ((Szeretöm e 
kúrálásdt e marhának.» 

*kurucsa : kereszt. «E fogarasi te-
metüó'be sok kurucsa vagyon, de 
nállunk nincs.» «Kereszt váj ku
rucsa ez étyfiélekópen jő elié.» 

*kurucsáson: keresztbe. «Kurucsá-
son kötik e búgját es.» 

*belié-kulúl: belenyúl. «Örökkié 
beliékutúl ez e gyermök e tálba,» 
«Mit kutúlsz bélié [a tejes fazék
ba] ?» 

*el-kutúl: bepiszkít. «Né hogy il-
kutúltad e karincádot.» 

*(:ssze-ku1úl: összepiszkít. «Éssze-
kutúltad magadot." 

*kükürül: kukorékol. «Hallottad-e 
valaha. Hogy ez anyád valaga, 
Kükürüjjön hajnalba, Égy naty 
szalma kalabba.» 

*küntón: rövid cső, melyen át a 
füst a csempekemenczéből a ké
ménybe jut. iTedd e pityuókát e 
kürítőmbe, méksül.» «E mái füt-
tüőbe nmcsön kiintőn, csak e 
régikbe vuot.» 

kürülbié: körül. «Itt kürülbié e 
vetésök mind szépök.» «E menyi 
lakodalom vuot kürülbié, minde
nikbe vuotam.»«E kürülbiévaluó 
szomszéccság. s 

*küss: fiatal, «Kiét évvel küssebb, 
mind én.» 

Hapiscijyuó: olyan czipó, melyet 
káposztalevélbe takarva sütöttek 
meg. 

Hárrnq-dob: riadó. «Lármqdobot 
vertek e katonák.» 

Határ: férjes nő szeretője. «Az ez 
asszony e látrárál megölte [az 
urát].» 

Hdzanzt: lázít. «Lázq,sztottálc e 
népet.* 

léb: 1. perzselő melegség, mely a 
fűtött kemenczéből kiárad; 2. 
lég vonás. aLeb érte e küsasszont 
e templomba, mos beteg.» 

Hebédeg-gusa: vmi torokbetegség 
(mandulagyuladás ?) «Lebédeg-
gusája vü'n't e leányomnak.» 

leffett: lógó, csüngő, lekonyult. 
«Leffett fülű ló.» 

He-leffög: lelóg, lecsüng. aLeleJfog 
e rongy e firizsirüől.» 

Hefőrnye: az ökör torka alatt le
lógó ránezos bőr. «Mekszúrta va
lami ez ökröm lefárny éjit. «Micsa 
szép lefőrnyéje vagyon [az ökör
nek] . 9 

Hepese: pocsolya. 
Hepcsög : jár a szája, fecseg. «Ne 

lepcsögj annyit, fogd bié e lep-
csösődöt.» 

Hepesolüo: toll- v. vászonpamacs, 
melylyel a sülő kürtöskalácsot 
locsolgatják. 

Hibickuányázik : tőkén keresztbe
fektetett deszka két végén ülve 
föl s lebintázódik (két gyermek). 
«Gyere te, Ubickuónyázzunk!* 
«Libiekuáni/áznak e gyerrnö-
kök.» 

Háglnó: lógós (ló). «Ma csak kiét 
lóval menyek, de huonap e lág-
luót es biéfogom.» 

Hágluá-ja: rúd, melyhez a harma
dik lovat fogják. 

Hágluá-hám : a lógós számára való 
hám. 

hnég-hígál: megszapul. «Méglú-
gájjuk, hogy oan lessz mind e 
huo.» 

Hübbevt: sántít, járás közben maga 
után húzza egyik lábát (pl. szél
ütés következtében). «Lübbent e 
lábával.» 

Hürbőn-lapi: babérlevél. 
*májég: mostanig. «Elment miég 

e reggél s májég sem jött meg.» 
[11 óra tájban mondta,] 

mák, mákuá: anyai részről való 
nagyapa. 

mányi: anyai részről való nagy
anya. (V. ö. nagyapuo, nagy
anyád.) 

He-rnarad: kimegy a divatból. «E 
hímös ing már lemaradóit.* 

Hnárcsi.' zsírban megpirított hagy
ma, melyet kenyérrel szoktak 
felmártani. 
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mdrgyds. Szólások: «Mdrgyás ke
ringette !» «Ejnye mdrgyds atta 
kó'jke!» 

masinái: géppel csépel. «Mához 
éty hiétre masin álunk.» Emikór 
kimasináltuk e búzánkot, beteg 
vuotam.» 

maszatol: piszmog. 
-^még-melegül: megmelegedik. 

«Erőst megmelegítitek e lovaim.» 
merett szemű: nagyszemű. 
*m£rreg: morog, zúgolódik. «Dug 

bió e szádot, ne merrégj.»«Eréggy 
immá, hálgass, úgyés jaba mir-
réksz.» 

*mije'l, mijei: művel, cselekszik, 
csinál. «Ne miej oan lármát.» 
«Bosszul mijéltiék észt e posz-
tuót.» «Oan dolgot mijeitek, hogy 
mégriészegöttek.» 

*meg-míjél: feldolgoz. «Mi;gmíjé-
lik e kendort.» «Mégmij eltük e 
posztuót zekónek.» 

^mirigy-ing. Dögvészes időben ré
gen összegyűltek egy este az 
asszonyok, megfonták a kendert, 
megmatollálták, osztovátára tet
ték, megszőtték, kiszabták, inget 
varrtak belőle és reggel a falu 
végén feltűzték egy póznára, 
hogy a mirigy be ne jöhessen. 
Az ilyen inget neveztek mirigy-
ingnek. 

*mocskoskodik: mos, súrol, s efféle 
munkát végez. [No mit csinál
nak ?] «Ne mocskoskodunk itt e 
konyhába.)) 

^mondikál: beszél, jár a szája. «Jól 
mondikál ez e tű léjányotok!» 
«Mind mondikál, hogy nem gyüö-
zöm hálgatni.» 

^mondva: megrendelésre, a Mond
va csénálták észt e firizsömöt.» 
«E kalapot nem mondva csénál-
tassuk, csak úgy vesszük e vá
sáron.)) 

mor: a marha testének egy része. 
«E váll tetejin vagyon e mórja 
e marhának.)) 

*még-mórjáz: 1. megtépáz. «Le-

Nyelvtudomúnyi Közlemények. XXXI. 

estek e füödre, akkor juól meg-
mórj aszták egymást [a vereke
dők]*; 2. megcsiklandoz. «Eregy 
fogd meg s mórjázd még juol.» 

*morog : káromkodik. «Ne morogj, 
met megver ez isten.» «Oan rus
nyán morgott, hogy hálgatni és 
vétők.» «Aj hogy morog ez ez olá.» 

mositt: mos. «Csak lemosittom ez 
asztalt, asztán megyek.» «Esőp 
felmosittom ez edényököt.» 

bié-mosztol: bepiszkít. «Egészen 
biémosztolta magát ez e gyér-
mök.» 

*mueorodik: kuczorog, kuporodik, 
meghúzza magát. «Hittak, s oda 
mucorottam melléje e doszkára.» 
«Fé'l mucorodik e ládára.» «E 
m.%Q&k%hiémucorodott e guóbba.» 

*mucorog: u. az. «ütt mucorog sze
gény e kapub§, várja ez ánuyát.» 

bié-miüiosodik: bemohosodik. «En
nek e fának nem muhosodik bié 
ez uódala.» 

*mumu : mumus, rém, melylyel a 
gyermekeket ijesztik. «Hálgass, 
met minyát hívom e mumut.» 

*munka: 1. feltűnés, izgalom. «Ak
kor nagy munka vuot itt Hál-
mágyon» [mikor megölték azt az 
embert] ; 2. gazdag, befolyásos 
ember. «Ezelüőtt nagy munka 
vuot, de most semmi.)) «E bíruó 
nagy munka e faluba hej, avál 
szóba se lehet állani!» «Ne légy 
oan nagy munka.!»: ne tartsd 
magadat olyan nagyra. 

*múrrant: zúg, dördül, nagyot szól. 
«Háj mekkorát múrrantotte fál» 
[mikor összedőlt]. 

*múrrantás: dördülés. «Mekhal-
lották e puska múrrantását.» 

*mustura: hadgyakorlat. «Most 
viszik e katonákat e nagy mu-
sturárq *. 

nagyanyuó: apai részről való nagy
anya. 

nagyapuó: apai részről való nagy
atya. 

*nap'tártuó: napernyő. «Mű csak 
27 
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szalmakalapot teszünk e feünk-
re, de ez uraknak naptártójik és 
vagyon. 

nárávás: fortélyos. 
*neszöre-bolond: szeles, szeleburdi, 

féleszű. «Ne micsa neszörebolond 
ez e fijú.» «0 te neszörebolond!'» 

+neszöriésködik: szeleskedik, hebe
hurgyán tesz-vesz. 

nótina: olyan júh, mely már nem 
mondható báránynak,de még nem 
lehet megfejni. [MTsz.: nótin.] 

nyakluó: egy méter hosszú rúd, 
melynek két végére félkör alak
jában egy-egy szíj van erősítve. 
Szántáskor a lovak nyakába 
akasztják [ o - c ] < 

nyásháluődik': fára, háztetőre, erre, 
arra mászkál. 

*nyereködés: kereskedés. «Nagyba 
vittiék e nyereködést.i> «E ken-
dÖrnyei'eködés ut(in gazdagottak 
még.» 

*nyerittöz: hangosan kaczag. 
«Ugyan sokat nyerittöz, kegyed 
vuona mét búsújjon.»> «Ne nye-
rittözzetöló immán annyit!» 

*nyírdal: üt, vág. «Vigyázz, met 
megnyír daliak!» «Yédd ez ostort 
s nyírdald meg e loakot, hogy 
mennyének ki e tilosbriól.» «Elié 
vészek ety hutyoruót 8 jnól reád 
nyírdalok.» 

^meg-nyomul: meghúzódik. «Ha 
valakim vuona megnyomúlniék 
mellié, de csak magam vagyok 
éjen öregön, nincsen semmi 
nemzeccsógöm.» 

nyoradoz: fulladoz. 
nyovaszt: fullaszt, fojt. 
megnyűgöz: összeköti a ló két lábát. 

«Ara kell [a békó], hogy meg-
nyűgözzük e lovat viélle.» 

*uóra-kecektetiiő: órainga. 
orozba: 1. titkon. «E tik orozba 

kőit.» aOrozba maruó kutya.» 
2. tiltott módon v. helyen. «Ne 
féjjön, nem kaszálok ién orozba.» 

^oskolái: tanít, iskoláztat. «Mos 
immán osl:olájják ez embőrt.» 

ospotáj: ispotály. 
^öregség : falusi tanács, képviselő

testület. «Aszt hntároszta ez 
örekségbe.» «Aszt hátároszta ez 
örekség, hogy nem épittenek.» 
((Biéválasztották ez Örekségbe.* 

*páesuó: mézes pogácsa. 
palántál: ültet (növényt). «Elpa-

lántóltuk e répát.» 
*pántolnódik: aggódik, töpreng, 

búsul. <i0 hadd, ne pántolnóggy 
azon ez ostobaságon.)) «Egyre 
étüődik, pántohwdik ez ura rm
ján.» ((Hadd él, hoty pánto-
luóggyék immán, megérdemli, 
mét nem vigyázott.)) 

*ki-pány ásztat: hosszú kötéllel ki
köt. ((Kipányásztassa e lovait.)) 

*pártq,: a leányoknak dob- v. kö
csög-alakú ünnepi fejdísze. 

-^párta-sapka: magas tetejű bá
ránybőrsapka. 

*mek-pattant,: kissé kinyit. «Jáj 
micsa meleg vagyon, pattandzsd 
meg ez ajtiiót ety kicsit.» «Mikor 
mekpattantottam ez ájtuót, mi-
hyát megláttam.» 

*él-pé'ccen: elszakad. ((Klpeecent e 
ciérnám.» 

*mek-peecen: kissé eltörik. «E naty 
terű alatt mck-pé'ccent e tengéj.» 
«No mekpeccent!» [mondta egy 
fiú, mikor egy száraz vessző, me
lyet hajlítani akart, félig eltö
rött]. 

*pécék: a szíjon levő csat. ((Eltö
rött e düszüm peeke.» 

*bié-peckel: a csatnak vas szegét a 
szíjnak egyik lyukába beereszti. 
«Minyá jövök, csak biépeckéíem e 
szijumot.» 

He-penderitt: ledob, leteremt, föld
höz vág. «Na csak, ingom nem 
penderittesz le oan könnyen.)) 

*mek-pe'nzeli magát: meggazdago
dik. 

*pergembúza: pergelt(pörkölt)búza. 
[V. ö.: pirity-paraty.] 

*pihöl: libeg, gyorsan lélegzik. 
*pika: üres, gazdátlan (lyuk, a 
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gyermekjátékban.) «Ez egyik lik 
pikám maratt.» 

+pile: polyvaféle, a mely a kuko-
riczacsövön megmarad, ha a sze
meket lefejtették, 2. frissen fel-
fó'tt tejnek vékony bőre. 

niék-pilisznyuódik: megpenészedik. 
«Mekpilisznyuódott e búza, met 
esött.» 

püisznyuós: penészes. 
pinty ók:; «Nem ér éty pintuókot!» 
pipa: csap. «Pipát vérnek e hór-

duóba.» «Hórduópipát vettünk.» 
*pirity-paraty: denevér. «E mű 

tornyunkba és annyi e büdös 
pirity-paraty.» A gyermekek 
estefelé bojtorjánt dobnak a de
nevér felé és ezt éneklik: ,Pirity-
paraty gyere elié, Perqembúzát 
adok, E fa tetejébe Egy nagy 
gombojégot'. 

+mek-piszkosúl: megpiszkosodik. 
puokura: szekérkenó'cs [MTsz.: 

pakura]. 
+mck-porosul : meg, orosodik. 

nMekporosúlt e bügcsűő.» 
el-posszant: 1. szétnyom, ketté tör. 

«Ap, posszancsa él néköm észt 
ez álmát» 2. [V. ö. MTsz.] «Né 
te né, (jlposszantotta magát.» 

Xpuótka: nyűg, teher. «Ményenü 
puótka vaty te e feemön!» 

*puótkaság: baj, kellemetlenség. 
«Mennyi puótkáság vagyon evei 
e gyérmökkel!» 

*puozuna: két, vékonyabb végén 
összekötött fűzfavessző, melyek
kel a szénaboglyát leszorítják és 
megkötözik, hogy a szél el ne 
fújja. 

*fSi-puozunáz: pozunával megköt. 
«Kurucsáson puozunásztukjel e 
bngjánkot, hogy e sziel el ne 
vigye.» 

*prunkuj: gyermek. «Kiét kicsi 
prunkujom vagyon.» 

*puci: kicsiny. «Puci loat vett 
ápám.» «Ez ő lova és csak oan 
puci.» 

+pucorgijo fuszuja: gyalog fuszujka. 

*pucuri fuszuja: u. az. 
*pula : penis. 
*pucok: a tűzhely melletti kő, 

melyre a fahasábnak nem égő 
végét teszik. 

pupuza: büdös banka. 
*fSl-pupv.zál : felcziczomáz. «Ne 

hotyfSipupuzálta magát.» «FSl-
pupuzálta e kontyot,» 

*púrc: fing. «Csak fogja még juól, 
ne fejjen, nem szakad le e 
púrea.» 

*púreant: fingik. «Púrcantott 
eggyet e gyérmök.» «Elpúrcan-
totta magát.') 

puzdori: izgékony, mozgékony, 
nagyon eleven. 

*mek-piszkosúl: bepiszkolódik. 
«Mind mekpiszkosúlt e háta és e 
biajnak.» 

*rágádáj : bojtorján. 
ránt. «Ne micsa szép csűrt rántott 

oda éty Jajét alatt.» 
*rása. «Küjel rása, belől lássa»: 

cifrán öltözködik, pedig szegény. 
rása-szoknya : vmi finomabb fajta 

szövetbői készült szoknya.[MTsz. 
más.] 

rásporól: reszel. «E másikkal fát 
ráspor ólnak.» 

*ré'a-rát: forró zsírral leönt. «Péa-
rátnak e köló'dörösre.» «E fu
szuja mékfüőtt, csak réa kék 
hogy rácsak.» 

*rékög: í . bőg. «E bijajok rekog* 
nék.» 2. brekeg. «E küs béka 
kuncog, e nagy béka rekőg. * 

*rekként: bó'g. «E biaj rekkentött 
eggyet, várja, hogy niékféjjem.» 

renyilödik: csodál, bámul vmit. 
«Úgy renyiióttek e gyérmökök e 
virágomnak.» «Erőssen renyüőt-
tünk, emikór mékhallottuk,» 
[MTsz. más jel.] 

renyijSködik: sóhajtoz, sopánko
dik, jajgat. 

*repigel: dob, hajgál. «Gyérmökök 
ue repigejjetök e fára, me biétö-
ritök ez ablakot.» «E gyérmökök 
kővel repigelnek.» «Nem szabad 

27* 
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itt repigelni/» sRepigeltiék észt 
e szegén parasztot.» 

Hepitt: dob. «Megrepittött city kő
vel.)) «Úgy lerepittlek e füödre, 
hogy !» «Biérepittöttek e hib 
íikábn.» ((Csonkba rejoittöm e 
keréjczárokat.» «Megrepittöttem 
egy verebet.* 

ricáhiádik : hanczuroz. «Né mind 
ott ricáluádnak e gyérmökei 
most és ez uecán.» [MTsz. más 

*ripa: szakadókos,vízmosásos hely, 
árok v. víz partja. «On keviés 
széna térmött hogy miiég e ripá-
kot és lekaszálták.)) 

*rosáca: orbáncz. Eáolvasással 
gyógyítják. Innen : «No ez ugyan 
e rosáeámrq, olvasott»: rám pirí
tott, lehordott. 

*rossz-tétemény: babonázás. [Mi 
lelte e gyérmöködöt ?] «Beteg e 
rossz-tetemény mián.» 

*fel-rottyant: felfőz. [Mi csénál 
mén?] «íelrottyantom ne je ká
posztát. » 

He roltyant: ledob. «Lerottyantot-
tdk e zsákot e szekiérrüől.» 

rozsinesen: ribiszke. 
*mé'gröcesen : megrándul. «Gö

dőrbe léptem és megröccsent e 
derekam.» 

fröccsent: ránczigál,húzogat. «To
tyog, met mikor lépik, mind 
utánna röecsenti je testit.» 

*rönköjék: kistermetű, kövér, köp-
czös személy. 

*röszög: visít, éles hangon sír. 
«Nem hallod, hogy röszögnek e 
disznyuók ? mét nem acc ne
kik '?» «Mennyit röszög ez e gyér-
mök!» 

vissza-sandái: visszasompolyog. 
« Visszasandál e kapuba.» 

Hatis-pálka: schottischer polka, 
vmi táncznem. 

*serög : fonó. «Sérögbe járnak ez 
asszonyok.» «Serögbe mennyen 
e tanár úr, ha beszedőt akar 
hallani.» «Asszonseróg és va

gyon, meg leánserög es va
gyon.)) 

*sikántozik : csúszkál a jégen. 
meg-sinkÖl: megajándékoz. «Mek-

sinkőlte je szegónyeköt és.» 
Hittyent: vékony vesszővel, vagy 

ostorral éleset suhint. aSittyen-
tgnek e legényök ez ostorral.» 
((Sittyentik e marhát, hogy men
nyen.)) 

Hittyöget: u. az. 
soad, sovad [MTsz.: suvad]. 
ki-soad: észrevétlenül, hirtelen 

kisurran [a szobából], 
sovaszt: vág. ((Lesovasztott neki 

éggy juo darab kenyeret.» 
sojtogat: sujtogat. «Ne sájtogass 

ez ostórrál.» 
*mi!k-sokasul: megsokasodik. 

«Meksokasúltak immán ez em-
bőrök.» 

*suáp-ájja : kocsiszín, félszer, nyi
tott fáskamra. 

Hor : sorozás. «E fiam immá má-
soccór vuot sor alatt.» 

*súditt: hajlós vessző végére ned
ves agyagból formált golyót tűz 
és messzire elhajtja. «Gyere Ján, 
súdittani!» Szólás: «Hogy e 
menko súdiccson mög!» 

+súg: láb (mérték). «Bgy súg e sing
nek fele.» 

*súgjk: elzsibbad, megzsibbad. 
«Úty súgik e kezem.» ((Elsúgott 
e lábom.» 

*suhotor : sietve jár, suhog. «Csak 
úty suhotor ez uccán.» «Hirtelen 
elsuhotórt mellettem.» 

súllyá: száraz, lehulló vakolat^ 
melylyel súrolni szoktak. 

el-supál: elpáhol, elver. 
mék-supól: megver, megrak. 
Hutái: egymás kezébe kapasz

kodva, hátradőlt felső testtel 
gyorsan körben forog (két gyer
mek). «Addik sutáinak e gyér-
mökök emíg elesnek.* «Nesutáj-
jatok m;í annyit, öliég vuQt.» 

*sutúl: suttog, titkolódzik. ((Essze
bújnak és sutáinak.» 
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+$utulás: suttogás, titkolódzás. 
«No vuot ott sutulás, de menyi!» 

^mék-szagosul: megszagosodik. 
<*Mékszagosúlt e búza.» 

He-száll: alább hagy (a büszkeség
gel), (dmmán üdéje, hogy leszaj -
jon.» 

Hzám: számolás, számtan. «Koszta 
jobban tud e számba, de egyiébbe 
nem.» «Ez ién íijam e számot 
nagyon iérti.» «Ez írás nehezebb 
neki, mind e szám.» 

Hzapól: szapul. 
+szárhegy : a csizmaszár felső vége. 

«Ne egész szárhegyik sáros.» 
^-szarka-méz: mézga. 
+szi;détt-hém : vmi hímzési minta. 
*szég-vég: szomszédság. «E mű 

szegregünk mind egy kútbuól 
iszik.» «Itt e szégvégön nincsen 
oan rossz gyérmök mind e tie-
tök.» 

*szégyönös: szegyelló's. E íijam sze
gy önös, de e léjányom szégyön-
telen.» 

*sziél-kapú: konyhának, istállónak 
külső, félmagasságú ajtaja. 

*széj-kert: vesszőkerítés, mely a le
gelőt a szántóföldtől elválasztja. 

széjsüő: szélső. 
^sziélpálosliodilc: szeles észszel 

tesz-vesz. «Ne szélpáloskoggy 
annyit.» 

+szém-búga: szemöldök. «Né a 
szeme bugája, hoty fcldagatt.» 

Hzéméj : arcz. «Mcgdagatt e szé-
méjjöm.» «Szeméjre nézve eliég 
szép, de belüől csak ez isten 
tuggya ményenü.» «Rút széméjje 
vagyon ennek ez asszonnak.» 
«Jába takyrta e burduguósza e 
széméjit, miégcs megüsmértem.» 

.szer: 1. sor, rend; 2. (ucca-)sor; 
3. községi munka, robot. ((Me
nyek szerbe, ki kell takarittani 
ez árkot.» «Községi szerbe kűl-
tiók.» «Én nem járok szgrt, immá 
öreg vagyok.» 

Hl'SZ$rtitt: elszór, szétszór. «Él
sz e'rtitötte e törökbúzát ez aszta

lon.)) «Szertitsd el e szénát job
ban." 

*szeretiiösködik: szerelmeskedik. 
«Szeretüösköttek egymássál.» 

*sziáz,szijáz: konyha, a szék. eresz. 
^•szurkos: kormos. «E szlírkos ko

vácsokot. » 
*szúrom-szém : margaréta virág. 
*születte-héje : szülőhelye. «Itt ha

jak meg e születte hejemön.» 
«Mindennek e születte héjin 
jobb.» 

*mék-sziinik vmitől: felhagy vmi-
vel. aMékszünlietniél te jes mán 
e petelüődiéstüől.» 

*sziivessiég: kedv. «E kinek sziives-
siége vagyon e dolokhoz, egy nap 
sokat elvégezhet.)) 

Há: társ. «Itthom vagy-e íá?» 
«Félküötiél-é tá?» [CsakRozsoN-
DAI úr szíves közléséből. Magam 
nem hallhattam, azért lehetsé
ges, hogy valósággal: te.] 

Hájdokoskodik: ügyetlenkedik. 
«Menny él ne tójdokoskoggy 
annyit! »> 

fil-takar: összegyűjt. «Ftt-takar-
juk e szénát.» 

Hapsil: tapsol. «Ne hoty tapsil 
[a gyermek] örömibe.» 

*mék-tapsil: megpofoz. «No ugyan 
jüól méktapsilta kiét felüől.» 

*tarié: fodros vászongallér, melyet 
kis gyermekek nyakára szoktak 
tenni. 

Hárka-reee: vmi himzési minta. 
táttoguo : oroszlánszáj (virág). 
Héffvnták/. lágy, tutyimutyi em

ber. «0 be semmi, téffénták em-
bőr vagy!» 

Hehöget: tegez. «Mű tehögessük ez 
urunkot, de e kuóborijak nem.» 
«E városba e gyermökök ös mék-
tehögetik ez annyikot.» 

Hekerményös : tekervényes. ,Ez ez 
ucca tekerményös, I t t e lejány 
oan kényös, Úgy nyukszik e le
gény alatt, Mind e nyúl e bukór 
alatt'. 

*m<:k-témvttííl: tömötté, erős tes-
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tűvé válik. «Hej de méktéméttült 
ez e fijú!» 

tépéjág : gyámoltalan, élhetetlen. 
Hengeri-jíszfa : jegenyefa. 
fe'l-téperedik: felnő, felserdül. [Hogy 

felnó'tt ez a gyermek! « H á / $ -
feperédett szegénke.» 

Hérgesz: széles, ágas, lombos. «Ne 
eggy egész terjesz fát rajzóit ki 
ez e gyérmök.» «Terjesz fa ez e 
mű epőrfánk,van yrnyiéka él jég.» 

Hétemény : babonázásra való esz
köz (rend. vmi feltűnő alakú 
rongydarab). [Ne mit táhiltam e 
pajtába !J Vigyázz, met téteminy!* 

tikmony os-rátott: tojásrántotta. 
tírtyög : totyog, totyakosan jár. 
tírtyent: vékonyan elposszantja 

magát. 
Hőlv áj-szarka : tövisszúró gébics. 
Hórgoja: kis kétkerekű szekér, 

melylyel a szántáshoz való esz
közöket a mezőre szállítják. 

Hotorinta: fűzfa héjából készült 
hosszúkás síp. «E fiszfának e le-
dugasztott héjjábuól csénájják e 
totorintát.» 

Hosszant: rendetlenül dob, hány, 
vet. [Hua tetted e seprűt ?] «Né 
oda tosszantottam e sziázba.» 
«Csak letosszantofta e tekenyüőt 
[és futott ki ez odvárra.» 

Hörők-muskáta: piros muskátli. 
Hilqti: éldegél. «Emég ez uram 

élt, addég tüötöttül: mű és, mind 
e többi embörök.» [Hogy van az 
öreg néni?] «Há csak tÜQti.» 

Hiírcsi: kis, kövér, törpe növésű 
gyermek. 

Húrta : mákos laska. 
Huturál: kezével trombitál. 

«Eriggy, menny, ne tuturáj 
annyit I» 

Hírijaz : urak módjára öltözködik, 
beszól, él. «E fijatalok mán úri-
jaznak.» 

ural: kér. « Uraltuk, hogy legyén 
békesség.)) «Nem adott enni, met 
ászt akarta, hogy urájjam.» 

réa-utasodik: rájön, nyomába jut 

vminek. nReautasottann e leviél-
iruóra.» 

•Nidüő-koronkiént: néha. 
ügyübe-valuó: ügyes. 
ülés : tartózkodás. «Ha mégunnya 

ez ülést, jöön haza.» 
ünüő: tehén. 
üpSrkődik: ágaskodik, kapaszkodik 

vmi után. 
üz : rossz szag. «Uze vagyon e hús

nak. » «On üzös szája, vagyon, 
hogy nem lehet köziéi menni 
hozza.» 

üziibe : tüstént, gyorsan. 
*még-vág : himlő ellen olt. «Eljött 

[az orvos], hogy megvágja e gyér-
mökököt.i) «Mind megvágják e 
gyermököt, eki oskolába jár.» 
dSiérszik, mikor megvágják.* 

*vakog: haragos hangot ad (a tyúk, 
ha a fészkén megérintik). 

*vakoncs: vakand. 
Hakoncs-túrás: vakand-túrás. 
ki-váldgász : kivesz (titkot vkiből). 

((Addig, addig, hogy miégés ki-
válágászta belüőlle.» 

Háltoz: fehérneműt vált. «Ety 
hiétön csak eccer változunk, de 
e múlt hiétön háromszór es le-
váltosztunk, mer ez essüő meg
vert. » 

varizsói: turkál, kotorgat, kapar -
gat. «Varizsóinak e gyérmökök 
e füembe.B 

ki-vártyog: kikotyog, kifecseg. «Oan 
ez ez asszony, hogy mindönt ki-
vártyog. » 

él-vederődik : eltéved. «Elvederöt-
tünk ez érdüőbe.)) 

Hégrehájtuó : zsirban megpirított 
hagyma. 

vekkendőz: nyugtalankodik, fész
kelődik. «Any, János ,bióment és 
ott vekkendőz ez ágyon.» «Ne 
vekkendőzz azonn e székön, miék 
kitöröd e lábát.» 

él-veszeszti magát: öngyilkossá lesz. 
«Amerikába ment s ott elceszeszr 
tötte magát.» 

vetőllüő: vetéllő (a szövőszéken). 
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vicog: vihog, nevetgél. «Eléjányok 
vicognak.» 

vígan: nyári szoknya. 
vigyori. «Mikor fiatál vuotam, ak

kor vigyori vuotam, de most él-
fonnyattam.» 

világra oan : éppen olyan. «Ez e 
gyérmök világra oan mind ez 
annya.» 

világiskodik : mulat, forog a világ
ban. «0 árva vuot, nem világis-
kodott annyit mim mások.» 

világosul: művelődik, felvilágosul. 
«Mos má világosul e népség; el-
hatták e régi beszedőt.» 

vívjad : virrad. 
vírköl: a kiszakított kenyértésztát 

lisztben megforgatja és kissé 
összegyúrja. 

viszkól: ficzkándozik. «Foktam éty 
küs halacskát; úgy viszkólt e ke-
zömbe. » 

viszkoluódik: nyughatatlankodik, 
fészkelődik. «Ne viszkoluóggy 
annyit.» 

vizesség: nedves, esős idő. «Ijen 
vizességbe nem lehet e mezüőn 
dolgozni.* 

vonittuőra köt: úgy megköti (a spár
gát, pántlikát), hogy a csomó egy 
húzásra felbomoljék (ellenkezője: 
bogra köt). 

vonogál: 1. húzogat. « Vonogájja ez 
iijjait.» 2. keneget, masszíroz. 
«Vonogájja meg e nyakamot, 
met mékcsemörlettem.)) 

vonogált-kenyiér: bundáskenyér, 
szegény vitéz. 

biézuboktat: hirtelenül belép, ajtós
tul berohan. «Hirtelen biézubok-
tatott hozzánk.» 

keresztül-zuboktat: keresztülcsör
tet. «Kiiresztiílzubolitat e vetié-
sön.» 

zűrből: szürcsölve iszik (tejet, vi
zet). 

zsáklás : teltarisznyálás. «Sijess e 
zsa kJ ássál met indulunk.» 

zsákol: feltarisznyái, ételt pakkok 
«Zsákolunk e gyérmöknek ez 
óvodába.)) a Zsákolok neki e kos-
licába.)) ((Biézsákolunk retköt, 
hügymát, emit lehet.» 

zsámba: sántikáló. «Hól vaty te 
zsámba!» 

zseb-ruva : zsebkendő. 
zsitár: csősz, határpásztor. 
zsírfoguó: tepsi. 
zsizsogat: suttog. [Hallottad-e ?] 

«Hállottam, hogy zsizsogassák.* 
iZsizsogáttqk valamit e kös-
ségbe.» 

X. Összefüggő nye lvmutatvány . 

1. Hoty hogyan lettek ez oldok. 

(Mesélte Daróci Jakab János.) 

Há nem tom igaz-é, váj nem igaz, de mongydk, hoty há mikor 
ez isten e világot mekteremtötte, mindönököt mekteremtött, hát akkor 
egy ördögöt es teremtött. Es ez ördögnek kévánságq, vuot, hogy ő és 
valamit teremcsön. És annyira szabacsdgot adott neki ez isten, hogy 
éty farkast sdrbuól cséndjjon. No méhesénáltq, ez ördög e sárbnól e 
farkast iés letette ez érdüő széjibe, hotyha megindulna. De mivel hogy 
nem akart megindulni, elment ez istenhöz iés kérte, hogy indiccsa 
még ez agyakfárkast. És aszonta ez isten, hogy mongya csak : edd 



420 HORGER ANTAL. 

még ez ördögöt! — iránya megindul. De ez ördög nem mérte jászt 
mondani, hanem csak úty csukta e sárfarkas fülibe: édd még ez 
istent! — hogy é& isten még ne hájjq. És nem indult még. És ö 
esmént mékkérte ez istent, hogy megindulna. És akkor aszonta: t(i 
nem mordad, édd. még az ördögöt! Csak mongyad me megindul. D§z 
[de ez[ őrdök félt e farkastuól. Hát né micsénál, fé'lmász éty fára s 
onnat kijácsq : édd még ez Ördögöt! 

No az e farkas még és indult és biémént ez érdijöbe, kövájgott 
e buk(>rba, hogy most és szokása van neki. Nö hogy ott ragadozott, 
üdüö réatüötivel éccér csak mékfiadzott és e fijai elpusztultak vala
hogyan, valami fenevad megette. És hogy e csicsei mégdegettek, futott 
ide, futott oda, nem lelte e hejit. 

Történt, hogy azalatt Truöja városát ostromoltak, éft éty terhes 
asszon kifutott ez érdüöre és ott szült kiét üjúgyérmököt és azután és 
csak magikrq marattak ott ez érdüöbe. Es emikór odajért e farkas, 
megette eliébb ez asszont és e fijúkot és még akártq enni. De siérüttek 
e csicsei nagyon, odatta nekik, hogy szopjanak. E fijucskák és mék-
szokták, hogy mékhuot ez annyik, és úty kúrálta üököt hosszú üdyó'ig 
valameddég valami vadászok réik találtak. Akkor biévittiék ököt e 
városba és mékkérészteltiék ez éggyiköt Rémusnak, e másikot Ro
mulusnak. 

És ehoty féínyüöttek, vérbuálást indítottak. Sok mestörlegé-
nyököt magikhosz csábítottak és miég e szép lijányokot és, ekinek ón 
szereteje vuot, magikhosz hódolták. És emikór annyira méksokasíd-
tak, éty síkságra tanyát vértek, ehól most vagyon Róma várossá. 
Ez ezekbüöl lettek e románok, vaj ez oláok, mer mii úgy mongyuk. 

Es miég ez mai nagég és még vagyon e farkastérmé szét bennik. 
Mer emikór éggyik e mást tudassák, elüöre éty küs hompoeskárq, réa-
állq,nqk s ugy órdiccsák egymást: Úuuuú! máj Györgyé mój! emint 
e farkas szokott órdittani. Éddég van né ez oláokrnól. 

2. Komám asszon kqkqssq. 

Komám asszon kq,kqssq Komám asszon Jirizse 
Félugrott e kapitrq,. Ki van e kéi'be vetve. 
Mi?id ászt kukurigójjq,, Komám uram yörözze, 
Be k . . . a ez asszonya. Hogy e sziél el né vigye°. 

Ászt e sziél él nem viszi, 
Met e fuot nem engedi. 
Mind e ciérna mind e fuot, 
Kilenc peták árq, vuot. 
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3. E sarkantyúm tariéja. 
E sarkantyúm tariéja, tariéja, E szeretüőm túruóval, túruóval, 
Pujuszkábuól, zibidom zittowj Túruóval fut zibidom zittom 
Zetelati latibom van rakva, Zetelati latibom utánna, 
Zetelati latibom van rakva. Zetelati latibom utánna. 

XI. Halmágy helye a székely nyelvjárások sorában. 

Halmágy nyelvének ismertetése folyamán világosan láttuk, 
hogy majdnem minden nyelvjárási sajátsága megtalálható a Szé
kelyföldön is. Az egyes sajátságok elterjedésének külön-külön való 
vizsgálata azonban még arról is meggyőzbetett bennünket, hogy a 
míg Halmágy nyelvét egyedül csak az o-zés kapcsolja némileg a 
nyugati székely nyelvjárásokhoz, ezek közül is csak a szomszédos, 
tőle éjszak-keletre elbúzódó homoródvidéki nyelvjáráshoz, addig 
minden más nyelvjárási sajátsága (hacsak nem közös vonása az 
egész székelységnek) újabb és újabb szálakkal a keleti szókelység-
hez fűzi. 

De sőt ezen összehasonlítás alapján közelebbről még azt is 
állíthatjuk, hogy a keleti székely nyelvjárások sem egyeznek meg 
egyforma mórtékben a halmágyi nyelvjárással. S a mi fölötte érde
kes, legközelebb nem keleti szomszédjának, Háromszékmegyének 
nyelve áll hozzá, hanem az azon is túl fekvő Csíkmegyéé. Bizo
nyítja ezt az a körülmény, hogy több olyan sajátságot jegyezhet
tünk fel Halmágyon, a melyeket hiába keresnénk Háromszéken, 
Hétfaluban, a moldvai csángóknál és Gyergyóban, de megtalálunk 
a csíki nyelvjárásban. A legtöbb székely nyelvjárási sajátság elter
jedési körének mai bizonytalan ismerete mellett ugyan mindig né
mileg koczkáztatott dolog azt állítani, hogy ez vagy az a sajátság itt 
vagy ott ismeretlen, de pl. saját tapasztalatomból állíthatom, hogy 
az á hangot nem használják Hétfaluban, valószínűleg Háromszéken 
sem (Gyergyóra nézve nem nyilatkozhatom), de már egészen bizo
nyosan használja a c s í k i n y e l v j á r á s , olyan módon, mint 
Halmágy. Éppen így nem ejti az á hangú szótag előtti a-t a keleti 
székely nyelvjárások közt sem Hétfalu, sem Háromszék, de igenis 
a c s í k - g y e r g y ói és moldvai csángó nyelvjárás. T. NAGY IMRE 
úr szívességéből azt is jelenthetem, hogy az ilyen d-t a csík-gyergyói 
nyelvjárás területén Gyergyón kívül csak a felcsíki járásban fekvő 
Csíkszentdomokos és környéke használja, tehát a k ö z é p c s í k i 
nyelvjárás. Fölötte fontos körülmény az is. hogy az ié, uó, //ó'-féle 
kettőshangzókat az egész székely nyelvterületen Halmágyon kívül 
csak K ö z ó p e s í k b a n , Hétfaluban és a moldvai csángók közt 
hallhatni, ha talán nem is egyformán pontos megkülömböztetéssel. 
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T. NAGY IMRE úr azt írja ugyan nekem, hogy ezek a göcsejies kettős-
hangzók Csíkban nem hallhatók, de ezzel szemben bizalommal 
hivatkozhatom SIMONYI ZSIGMONDI, a ki maga hallotta őket a csík
szeredai piaczon (M. Ny. I. 223.). 

Több-kevesebb bizonyossággal talán még fel lehetne említeni 
néhány olyan sajátságot, a mely szorosabban a csíki nyelvjáráshoz 
kapcsolja Halmágyot, de az a tény, hogy Halmágyon kívül a k ö z é p 
c s í k i n y e l v j á r á s az egyedüli, a mely egymás mellett hasz
nálja az d, á hangokat és az ié, uó, üö kettőshang/ókat, már magá
ban is elegendő arra, hogy e két nyelvjárás közötti közeli rokon
ságot megállapíthassuk. Joggal feltehetjük tehát azt is, hogy ez a 
magában álló magyar falu valamikor a k ö z é p c s í k i n y e l v 
j á r á s t e r ü l e t é r ő l (a megye politikai felosztása szerint: Fel-
csíkból) telepedett ki. A középcsíki nyelvjárás egész területének 
tüzetes áttanulmányozása után talán még pontosabban is meg 
lehetne jelölni azt a helyet, a honnan ez a kitelepedés törtónt, 
és valószínűleg még jóval több bizonyítékkal (nevezetesen halmágyi 
tájszókkal is, v. ö. pl. csak: isteniccse, terewticcsé) lehetne támogatni 
e két vidék nyelvi összetartozását. 

Habár tehát kétségtelennek tartom ugyan e közeli nyelv
járási rokonságot, a halmágyi nyelvjárást nézetem szerint mégis 
külön n y e l v j á r á s - s z i g e t n e k kell tartanunk. Nem azért 
mert Halmágy az olábság és szászság között valóságos szigete a 
magyarságnak, hanem azért, mert Csíkból való kiszakadása óta egy
részt újabb fejlődés, másrészt régi sajátságok megőrzése által mái-
jócskán el is távolodott a közópcsiki nyelvjárástól. Ilyen újabb fej
lődés bizonyára az ó'-zés, kétségtelenül a szomszédos homoród-
vidéki nyelvjárás hatása alatt, a kettőshangzók változatos alakulása, 
talán a hiátus kedvelése és több alaktani és mondattani sajátság. 
Viszont sok régi és értékes, á többi székelységből már kiavult elemet 
őrizett meg nagyérdekű tájszókészlete. Ilyenek lehetnek: ákrdudik, 
iéd, hilledeg, húpik, ki-íkol, menyenü, szijáz stb. 

Végül még arról is kellene nyilatkoznom, hogy mi alapja van 
annak, hogy STEUER JÁNOS Halmágyot Hétfaluhoz és Gyímeshez 
hasonló csángó szigetnek tartja. 

Valami köze, azt hiszem, lehetett valamikor egymáshoz ennek 
a három szigetnek, de ma már alig-alig van. A gyímesi csángó 
nyelvjárásokra vonatkozó irodalmi források sokkal gyérebbek, mint
sem ezek alapján e tárgyban határozott véleményt mondhatnék. 
A hétfalusi csángó nyelvjárás és Halmágy között figyelemre méltó 
kapocs csak az uó, üö használata. Csekélyebb fontosságúak, mert 
valószínűleg Csíkban sem ismeretlenek, a hiátus némi kedvelése és 
a viszsz, hoszsz-íéle igealakok. Ezzel szemben azonban jóval több 
és nagyon fontos sajátság tekintetében, a melyeknek elősorolása 
most nem lehet feladatom, eltér a Hétfalu Halmágytól, s a jellemzők-
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nek tartott csángó sajátságok közül a kettőshangzón kívül egyetlen
egyet sem találunk megHalmágyon. Tehát éppen nincsen elegendő 
okunk arra, hogy Halmágyot csángó szigetnek tartsuk. 

Azt hiszem, több érzékkel Ítélte meg BALASSA JÓZSEF Halmágy 
helyét a székely nyelvjárások sorában, a mikor már BTBUBEnek 
Csíki székelység czímű dolgozata alapján is azt mondta, hogy : 
«a halmágyi nyelvjárás . . . minden egyes elsorolt sajátságában a 
középcsíki nyelvjárással egyezik. A mint STEUER jellemzéséből 
kitűnik, nem is nevezhetjük külön nyelvjárásnak, mert Halmágy 
nem egyéb, mint a csíki nyelvjárásnak egy félreeső szigetet). 

* * * 

U t ó i r a t . Jóval e dolgozat befejezése után, a folyó év nya
rán, faluról-falura vándorolva, bejártam egész Csíkmegyét. Tapasz
talataimból, mint szorosan idetartozókat, egyelőre csak kettőt aka
rok e helyen feljegyezni. Az első az, hogy á hangnak az előtte álló 
a-ra se Gyergyóban, se Szentdomokos vidékén, se sehol az egész 
megye területén asszimiláló hatása nincsen. A második az, hogy 
ié, uó, üő kettőshangzókat a következő szomszédos helységek nyelv
járása ejt: Menaság, Szentgyörgy, Bánkfalva, Szentkirály, Zsögöd, 
Csíkszereda, Taploca, Várdotfalva, Somlyó, Pál falva, Csomortán, 
Mindszent és Szentlélek. 

Hogy van-e szorosabb kapcsolat az elősorolt községek nyelv
járása és Halmágy, Hétfalu s a moldvai csángók nyelvjárása kö
zött, erről a néprajzi szempontból is fölötte érdekes kérdésről azt 
hiszem lesz még alkalmam részletesebben is szólni. 

HOEGER ANTAL. 


