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AJÁNLÓ
A Bük 750 könyvsorozathoz

Az egykori három nemesi falu (Alsó-, Közép- és Felsőbük) 1902-ben 
történt egyesítésével létrejött Bük neve a köztudatban egyet jelent a hatá-
rában 1962-ben megnyitott gyógyfürdővel. A szinte sztereotípiaként ható 
képzettársítás oka, hogy az új létesítmény és az azt kiszolgáló, folyamato-
san bővülő szolgáltató vertikum minőségileg új fejlődési pályára állította 
az addig sorvadó agrárfalu gazdaságát és társadalmát. Vonzereje és a ha-
tár közelsége révén kedvelt turisztikai célponttá, munkaerővonzásának 
köszönhetően pedig a Répce völgyének legerősebb gazdasági centrumává, 
térszervező központjává vált. A folyamat eredményeként és elismeréseként 
a kút mellett kifejlődő negyedik településrész, Bükfürdő 1979-ben gyógy-
hely minősítést, az egész helység 1983-ban nagyközségi, 2007-ben pedig 
városi címet kapott.  

A vendégek után a különböző tudományágak is felfedezték és megis-
merésük tárgyává tették Bükfürdőt. Számtalan geológiai, hidrológiai ér-
tekezés vizsgálta a vidék kőzettani felépítését, valamint a mélyben meg-
búvó kincs, a termálvíz mennyiségi és minőségi jellemzőit. Statisztikai és 
társadalomföldrajzi szemléletű munkák sokasága értékelte a helyi turiz-
mus térségre gyakorolt hatásait, a vendégkör számszerűen leírható voná-
sait, igényeit, és adott tanácsokat a kínálati oldal fejlesztésére. Bükfürdőnek 
tehát nagyon gazdag bibliográ iája van, ellentétben Bükkel. Ez nem is csoda, 
hiszen Bük nevéhez − annak ellenére, hogy valószínűleg legalább Szent Ist-
ván korabeli település − nem kötődnek országunk történelmét érdemben 
befolyásoló események, és nincs igazán ismert szülötte sem. A település 
ezer éves történetének nagy részét a szomszédos Csepreg város (a közép-
korban jelentős mezőváros) vonzásában, ha úgy tetszik perifériáján töltöt-
te, így neve a régebbi történeti munkákban csak érintőlegesen, általában 
Csepreg kapcsán bukkan fel. 
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Bük − egyébként gazdag − történelmi múltját csak néhány kutató pró-
bálta meg összegezni monogra ikus igénnyel. Ezek a művek azért foglalkoz-
tak Bükkel, mert szerzőik vagy itt születtek, vagy pedig életük egy jelentős 
részében kapcsolatba kerültek a helységgel, és ilyenfajta kötődésük révén 
fordult vizsgálatuk azon korok felé is, amelyek a nem helybeli történészek-
nek nem jelentenének különösebben izgalmas kutatási témát. Ugyanez vo-
natkozik az egy-egy tudományterületet érintő feldolgozásokra is.

A rendszerváltás után ebben a tekintetben történt pozitív változás, mert 
az önkormányzatnak lehetősége volt egyre többet fordítani kulturális cé-
lokra, és mind gyakrabban rendezett tudományos konferenciákat, amelyek 
további érdekes adalékokat szolgáltattak a helytörténethez. Immár bő két 
évtizede folyik a városi könyvtárban őrzött, több tucat kéziratból és több 
ezer fényképből álló helytörténeti gyűjtemény rendszeres és rendszerszerű 
gyarapítása, és már időszerű ezeknek a széles körben való bemutatása. 

Ehhez kitűnő alkalmat jelentett 2015, Bük első írásos említésének 750 
esztendős évfordulója, amelynél ugyan biztosan idősebb településünk, de 
az általánosan elfogadott gyakorlat szerint ezt tekinthetjük a születésnapjá-
nak. A jubileumi évben az eddig kéziratban volt helytörténeti művek közül 
választottunk ki és dolgoztunk fel néhányat azért, hogy a ’B  750’ című 
sorozat keretében modern fürdővárosunk gazdag múltjából minél többet 
tudjunk feltárni és bemutatni.

2015-ben két kötet jelent meg, és a kedvező fogadtatásukra tekintettel 
úgy döntöttünk, hogy a sorozatot a 2016-os esztendőben is folytatjuk. Bí-
zunk abban, hogy a korábban kiadott helyismereti munkákhoz hasonlóan 
az újak is elnyerik a Kedves Olvasó tetszését!

Isten éltesse városunkat és a velünk ünneplőket!

DR. NÉMETH SÁNDOR
Bük város polgármestere



7

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ

Nagy megtiszteltetés egy szerző számára, ha a könyve második kiadás-
ban is megjelenik. Különösen érvényes ez a megállapítás a nyelvészeti ki-
adványokra, hiszen köztudomású, hogy nagy részük a szűkebb szakmai 
közönségnek szól, ehhez igazodik a megjelenés példányszáma is. A Büki 
tájszótár 2004-ben jelent meg, és alig néhány éven belül minden terjeszté-
si példány elfogyott. Egy újabb kiadás előkészítését indokolta az a tény is, 
hogy 2015-ben ünnepelte az önkormányzat a Byk településnév első előfor-
dulásának 750. évfordulóját. Sokféle ünnepi megemlékezés, kiadvány kap-
csolódott ehhez az évfordulóhoz, többek között a Büki tájszótár elérhetősé-
gének megteremtése is a második kiadással. 

Az elmúlt tíz év alatt, büki tartózkodásaim alkalmával számos olyan 
tájszót jegyeztem föl, amelyek kimaradtak az első kiadásból. Természetes 
jelenségről van szó, hiszen egy-egy nyelvi közösség szókészletének szám-
bavétele sohasem lehet teljes. Ez a megállapítás vonatkozik a tájszavakra is, 
bármennyire is törekszünk a teljességre, a későbbiek során is találunk még 
föl nem jegyzett adatokat. Az utólagos gyűjtés anyaga bekerült a számító-
gépes adatbázisba, ilyen értelemben tehát ez a második kiadás bővített vál-
tozatnak is tekinthető. Új motívumként jelenik meg a könyvben egy sajátos 
tájszótípus, a lexikai negatívum, amely a dialektológiai irodalomban is új 
keletűnek számít. De hát mi is az a lexikai negatívum?

Az újabb kori nyelvjáráskutatás egy-egy régió vagy település szókész-
letének számbavételekor nemcsak a ténylegesen használt nyelvi eleme-
ket vizsgálja, hanem azokat a köznyelvi szavakat is, amelyek hiányoznak 
a tájnyelvi rendszerből. Az archaikus büki nyelvjárásban tehát lexikai ne-
gatívum például a császármorzsa, mert itt ennek az ételnek porozinku͜o a 
neve. Szaporíthatnánk még tovább a listát: rántotta helyett sűt tojás, kacsa 
helyett ri ͜ëce, stb. Sőt, az is lényeges szókészleti kérdés, hogy két köznyelvi 
szinonima közül az adott nyelvjárásban éppen melyik használatos: a liba ~ 
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lúd szinonimapár közül a lud, a csirke ~ csibe esetén csibe, a később ~ utóbb 
esetén az utóbb, stb. Persze, azért nem hagyhatjuk ki a számításból, hogy az 
utóbbi évtizedekben a köznyelv erőteljes hatása következtében ezek mind-
egyike már ismertté vált a nyelvjárást beszélők körében is.

E rövid kiegészítés végén kötelességemnek érzem, hogy köszönetet 
mondjak Bük Város Önkormányzatának, személy szerint dr. Németh Sán-
dor polgármester úrnak és a Magyar Nyugat Könyvkiadó vezetőjének, dr. 
Gyurácz Ferencnek, akik anyagi és szellemi erőket mozgósítva lehetővé tet-
ték az újbóli hozzáférést. Remélem, ez a második kiadás is megnyeri majd 
az érdeklődők tetszését.

Bük, 2016 húsvét ünnepén

Balogh Lajos
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BEVEZETÉS

Az elmúlt évszázad

Bük 3200 lakosú település Vas megyében, a Kisalföld nyugati peremén, 
az osztrák határtól 15 km-re. Helyismeret hiányában gyakran összetévesz-
tik a Bükk hegységgel, és a települést is ott keresik valahol északkeleten, 
Eger és Miskolc környékén. Ebből adódik, hogy a nevét is gyakran két kk-val 
írják, nem a helyi, hanem más országos sajtókiadványokban. Annyi rokon-
ság azonban van a település és Magyarország egyik legkiterjedtebb hegy-
sége között, hogy mindkettő a közszói bükk fanévből eredeztethető (lásd 
FNESz. 1988. I. kötet 270). Első írásos említése 1265-ből származik. Kiss 
Lajos idézett etimológiai szótára ugyan 1271-ből közli az első adatot a falu-
ról, de a szerzővel folytatott beszélgetésünk során tisztáztuk, hogy jelenlegi 
ismereteink szerint az 1265-ös évszám a hiteles (lásd BALOGH 2001).

A falu történetét, gazdasági, demográ iai és művelődési viszonyait leg-
újabban Gyurácz Ferenc dolgozta föl a Száz magyar falu könyvesháza című 
sorozatban megjelent monográ iájában. Ez a rövid idő alatt népszerűvé vált 
könyv fölment engem a kötelezettség alól, hogy részletesen szóljak Bük ko-
rábbi évszázadairól. Néhány dolgot azonban itt is meg kell említenünk, fő-
ként olyan tényezőket, eseményeket, amelyek befolyással voltak a település 
nyelvjárásának alakulására. 

A falu lakóinak életét évszázadokon át alapvetően meghatározta a ter-
mőföld. Az Alpok nyúlványai a Répce jobb oldalán enyhe dombokká szelí-
dülnek, a bal oldal pedig a Kisalföld nyugati széle, termékeny síkság. A határ 
jó lehetőséget nyújtott a földművelésre, állattenyésztésre, amely a XX. szá-
zad első felében a kisparaszti gazdálkodás keretei között folyt. Felsőbükön a 
Szapáry-uradalom földjén cselédek dolgoztak, az alsóbüki gazdák pedig sa-
ját földjeiket művelték, átlagban 15–20 katasztrális holdon gazdálkodtak. 
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Fő termény volt a búza, rozs, kukorica, árpa és a zab. A családi szük-
ségleten kívül búzából eladásra is termeltek, a gabonanövényeket pedig 
saját állataikkal etették föl. Két malom is működött a faluban, Felsőbükön 
a Lovranics-, Alsóbükön pedig a Jakab-féle malom, amelyeket a Répce vize 
hajtott. Ezek nemcsak lisztet őröltek, hanem az állatok számára szükséges 
takarmányt is megdarálták. Aratás és betakarítás után a gabona cséplése a 
XX. század elején még állatokkal hajtott járgánnyal történt, a kévébe kötött 
gabonából a szemet forgó dob segítségével kiverették, és kézi hajtású sze-
lelővel, szóróval megtisztították. Ezt az eljárásmódot váltották föl a cséplő-
gépek. Az 1920-as évektől megjelentek a faluban a géptulajdonosok, akik 
bérmunkában, házról házra járva masináltak, elcsépelték a megtermelt ga-
bonát. A cséplőgépek mellett 12–15 segédmunkás dolgozott, akik főként 
föld nélküli cselédekből verbuválódtak. A gabonából részesedést kaptak, 
így a meglehetősen nehéz nyári munkával a család számára szinte az egész 
évi szükségletet előteremtették.

Az állatokat a lakóházhoz kapcsolódó istállóban tartották. A rideg mar-
hatartás emberemlékezet óta nem volt szokásban ezen a vidéken. A szar-
vasmarhákat csak késő ősszel, a sarjú betakarítása után hajtották ki a rétre. 
A rétek is egyéni tulajdonban voltak, de ez a késő őszi legeltetés nem korlá-
tozódott a saját területre, hanem a Tormás-szegben és az Ovasban levő ösz-
szefüggő területeken bárki legeltethetett. A kisebb birtokosoknak csak 2–3 
tehene volt, ők bizony ezeket is igába fogták, tehenekkel szántottak, művel-
ték a földeket. Akiknek több földjük volt, azok ökröket tartottak, ezekkel 
fogatoltak, de nagyjából ilyen arányban szántottak, vetettek lovakkal is. Az 
ökrök lassúbb mozgása miatt egyre többen vásároltak lovakat, ilyen módon 
az esetleges áruszállítást is jobban meg tudták oldani.

Az ólban mindig volt egy-két hízódisznó. Az egyiket többnyire kará-
csonyra vágták le, a másikat pedig februárban. Fontos volt, hogy egész évre 
legyen elegendő zsír, amelyet vindü ͜öben a kamrában tároltak. A háziasszony 
gondosan ügyelt arra, hogy elegendő legyen a következő évi disznóölésig. 
Az 1950-es évekig a magas zsírtartalma miatt elég sok bongyordisznót, 
mangalicát tartottak, ezeket később felváltotta a kesedisznó, a fehérszőrű 
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hússertés. Akinek anyadisznója is volt, az kiengedte a csordára. A csordás 
minden reggel végighajtott a falun. Ostorcsattogtatással jelezte az érkezé-
sét, délután pedig, amikor elérkezett az eresztés ideje, a disznó egyedül is 
hazatalált a gazdájához. Az apróbb állatok közül minden háznál volt tyúk, 
csirke, ezeket kotlóssal keltették ki. Többnyire libákat is tartottak, különö-
sen a lányos háznál, elsősorban a dunyhába és a vánkosba való toll előte-
remtése céljából, mert férjhezmenés alkalmával a hozomány fontos tarto-
zékának tekintették a dunyhát és a vánkost. A téli tollfosztás főként a iatal 
lányok, legények számára jelentett nagy társadalmi eseményt. A libák reg-
geltől estig az utcán sétáltak, és ha volt víz az árokban, akkor fürödtek is. Ma 
ez a nagy autó- és személyforgalom miatt elképzelhetetlen lenne.

Vallási szempontból két részre oszlik a falu lakossága. Többségben van-
nak a katolikusok, akiknek temploma Árpád-kori eredetű. Valamikor a 
falu határán kívül helyezkedett el, Középbükön, mára azonban ez a fontos 
egyházi épület is a település szerves részévé vált. Az evangélikusok csak 
II. József türelmi rendelete után építhettek maguknak hajlékot. Mivel a re-
formált vallásúak zöme Alsóbükön él, itt épült föl az új templom 1784-ben. 
De a rendelet nem tette lehetővé, hogy főútvonalon álljon, ezért a forgalmas 
útvonaltól kissé távolabb, a Jókai utcában kaptak az elhelyezésére alkalmas 
telket. Gyerekkoromban az idősebbek még beszéltek arról, hogy az építke-
zés nagy közösségi összefogás mellett zajlott. A gerendázathoz a fenyőrön-
köket szekereken hozták Stájerországból.

A XX. század derekán, a kisparaszti gazdálkodás idején még tiszteletben 
tartották az ünnepeket. Egész heti fárasztó munka után vasárnap a család 
pihenőnapot tartott. Az asszonyok ünnepi ebédet főztek, a fér iak ellátták 
az állatokat, majd a reggeli munka befejezése után a tisztálkodásé volt a fő 
szerep. Mosakodtak, borotválkoztak, kifényesítették a csizmát, és ünnepi 
ruhába öltözve elmentek a templomba.

Az egyházi ünnepekhez kapcsolódó népszokások az 1950-es évekig vol-
tak divatban. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódott december 13-án a 
lucázás, az ünnepet megelőzően a betlehemezés, 24-én délelőtt a gyerekek 
karácsonyt köszöntő éneklése, 26-án a regölés, újév előtt pedig a korbá-



12

csolás. Böjtöt az evangélikusok nem tartottak, csupán nagypénteken tar-
tózkodtak a húsételektől. Ezen a napon lencseleves és mákostészta volt a 
szokásos menü. 

Általában egyszerűbb ételeket főztek. A nehéz izikai munka azonban 
szükségessé tette a nagyobb mennyiségű zsír használatát. Ezért volt fon-
tos, hogy a téli disznóölés alkalmával az egész évre szükséges zsírmennyi-
ség biztosítva legyen. Hetente kétszer, kedden és csütörtökön főzeléknapot 
tartottak, persze azért ilyenkor is került hús az ételbe. Kedvelték a helyi 
ételkülönlegességeket. Inkább a szegényebbek étele volt a savóleves, amely 
kiolvasztott tehéntúró melléktermékéből készült. Csíráztatott búza és rozs 
őrleményéből sütötték a szaladost, a gánca pedig pirított liszt és főtt krump-
li keveréke, bőséges zsírral fogyaszthatóvá téve. Egy-két idősebb asszony 
szakértelmét igénybe véve a kemencében rábaközi perecet sütöttek, amely 
rúdra fűzve hosszabb ideig a család rendelkezésére állt. Érdemes megemlí-
teni, hogy a töltött káposzta népi ételként nem volt ismeretes, és a zöldpap-
rikát is a kertekben csak az 1950-es évektől kezdték el termeszteni.

 A lakodalmakat többnyire a házaknál tartották. Nagy készülődés előzte 
meg, vendéghívás, sütés, főzés, a szobák kiürítése, asztalok, székek szak-
szerű elrendezése. Előbb a községházára ment a lakodalmas menet, utána 
a templomba, és ezt követte otthon a bőséges vacsora, majd a tánc hajnalig. 
Itt is szokásban volt éjfélkor a menyasszonytáncoltatás, amely némi pénz-
bevételt is jelentett az i jú párnak. Jelentős családi eseményként tartották 
számon a keresztelőt és a temetést. Temetés után halotti tort tartottak, az 
elhunyt hozzátartozói a halottas háznál összegyűltek, étel és ital fogyasz-
tása közben többnyire az elvesztett hozzátartozóról beszélgettek. Farsang 
idején a lányok tollfosztóba jártak, ahol a legények is megjelentek, együtt 
tréfálkoztak, játszadoztak. A legények számára fontos megmérettetés volt 
a sorozás, amikor is katonai alkalmasságukról tehettek tanúbizonyságot. 
Akik beváltak, azok összefogódzkodva járták a lányos házakat, ahol egy-egy 
pántlikát akasztottak a mellükre.

De mindez már a múlté. Ki emlékszik még a fából készült Öreg-hídra a 
Répcén, az Acsád felé vezető országúton, a Dobogó-hídra Bük és Bő között, 
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amely valóban dobogott, ha keresztülment rajta egy szekér, a Tüskési-kútra, 
ahol délidőben itattuk a lovakat, Kanász Sándorra, aki minden nap végig-
hajtotta a disznócsordát a falu főutcáján, Berkovics Ferkóra, aki a hátán ho-
zott egy-egy tere fát az Egresből némi térítés ellenében, a Koplalóra, ahol 
Francsics Jani cséplőgépe előtt sorban álltak a gazdák kévékkel megrakott 
szekerekkel, hogy előlegben elcsépeljenek egy-két mázsa gabonát, a Csík 
Kálmán mészárszékében csúcsos stanicliba mért forró töpörtőre, tanítóink-
ra, Czuppon Bélára és Mészáros Ernőre? Pedig ez volt az elmúlt évszázad. 

A XX. század második felétől a gyógyvíz gyökeresen megváltoztatta a 
falu életét. Nemzetközi hírnévre tett szert a fürdő. Hatalmas szállodák épül-
tek a településtől mintegy másfél kilométerre. A paraszti gazdálkodás egyre 
inkább háttérbe szorult. Fő megélhetési forrássá vált az idegenforgalom. A 
régi parasztházak nagy részét lebontották, panziók, éttermek épültek a he-
lyükön. Igen jelentős a betelepülés, a lakosság létszáma erőteljesen földuz-
zadt. Ezek a tényezők természetesen átformálták az itt élők nyelvhasznála-
tát is. Csak egy szűk réteg használja a helyi nyelvjárást, inkább az idősebb 
helybeli születésűek, azok is többnyire otthon, családi környezetben. A nyil-
vános életben egyfajta regionális köznyelvi változat terjedt el.

Szókészlet és tájszótár

1. A tájszavak igen fontos elemei minden régió és település szókészleti 
rendszerének. Egyrészt azért, mert olyan ősi jelenségeket őriztek meg az 
utókor számára, amelyek a köznyelvben már nincsenek meg, másrészt pe-
dig beszédes tanúbizonyságai az ott élő emberek mozgáskörének, gazdasági 
kapcsolatainak, kultúrájának, etnikai sajátságainak. A nyelvterület nyugati 
peremén például a sok bajor-osztrák eredetű tájszó arra utal, hogy az itt élő 
lakosságnak a történelem során élénk kapcsolata volt a velük szomszédos 
népekkel.

A nyelvtudomány kezdettől fogva fölismerte a jelentőségét annak, hogy 
minél nagyobb számban gyűjteni kell a helyi szavakat, kifejezéseket. Más-
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fél évszázad alatt tekintélyes mennyiségű tájszótár jelent meg. Az utóbbi 
évtizedekben pedig örvendetesen megszaporodtak az egy-egy település 
tájszókincsét tartalmazó tájszótárak. Ennek nemcsak a nyelvtudomány és 
a rokontudományok látják hasznát, hanem örömmel forgatják az ilyen jel-
legű kiadványokat a helybeliek is, azok, akiktől az anyagot gyűjtötték, akik 
maguk is ismerik, esetleg még használják is a ma már különlegességnek 
számító szókészleti elemeket.

Nyelvész pályám kezdete óta − idestova már több mint negyven eszten-
deje − gyűjtögetem szülőfalum tájszavait, a jellegzetes szószerkezeteket, 
szólásokat, közmondásokat. Elég gyakori büki utazásaim során bőven volt 
alkalmam, hogy meg igyeljem a körülöttem élők beszédét, főként a csalá-
dom tagjaiét. Ismerős volt a nyelv, ismerősek a tájszavak, hiszen gyerekkori 
emlékek kerültek elő egy-egy szó, kifejezés hallatán. Szinte mindig kisebb-
nagyobb szójegyzékkel tértem haza, otthon cédulákra írtam, ábécébe ren-
deztem a gyűjteményemet.

Az elmúlt egy-két évben jutottam el odáig, hogy tervbe vettem a kéziratos 
anyag szótárrá szerkesztését. Hozzákezdtem a szócikkek írásához. Szüksé-
gesnek tartom azonban elmondani, hogy a szótár nem ennek a néhány évnek 
a nyelvállapotát tükrözi. Hanem melyik időszakét? Ha mégis állást kellene 
foglalni ebben a kérdésben, akkor azt mondanám, hogy a XX. század közepe 
az a korszak, amikor olyan lehetett a büki nyelvjárás, amilyennek a szótár 
alapján megrajzolható. Ugyanis az 1950-es évektől kezdődtek el társadalmi 
szinten azok a nagyarányú változások, amelyek jelentősen fölgyorsították a 
táji jelenségek háttérbe szorulását. Bük község esetében ehhez erőteljesen 
hozzájárult a gyógyvíz, a fürdő kiépítésével megindult idegenforgalom.

2. Az utóbbi évtizedekben a magyar dialektológiában termékeny vita ala-
kult ki a tájszó fogalmáról, a tájszótárakról, készítésük módjáról, azokról a 
követelményekről, amelyeket joggal vár el a szakirodalom az ilyen szókész-
leti gyűjteményektől. Ha áttekintjük az eddig megjelent szótárakat, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy mindegyik egy kicsit más módon közelíti meg a kérdést, 
talán két olyan szótárt sem tudnánk fölmutatni, amelyek azonos módon, azo-
nos elvek, azonos koncepció alapján készültek. Miben lehetnek eltérések?
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Többek között abban, hogy milyen tág vagy szűk körben húzzuk meg a 
szótárba bekerülő tájszavak körét. Főként az alaki tájszavak eltérő értel-
mezése eredményezhet különbségeket szótár és szótár között, sok esetben 
még a terjedelmet illetően is. Eltérő lehet a szócikkek felépítése, a címszó, a 
tájnyelvi alak, a jelentés, a minősítés sorrendje. Nem beszélve arról, hogy a 
szótárkészítők nem egyformán éltek a tájszavak szociális elterjedtségének, 
stílusértékének, használati körének minősítésével.

Ilyen körülmények között jogos az az igény, hogy törekedjünk jobban 
azonos szempontok érvényesítésére, hogy az eltérő területről származó 
lexikális anyag összevethető, azonos módon értékelhető legyen. Ezt a kívá-
nalmat legmarkánsabban az utóbbi időben Kiss Jenő fogalmazta meg, aki 
alapvető követelményeket állított föl a jövőben készülő tájszótárakkal kap-
csolatban (KISS 2002). 

A büki nyelvjárás

Azért, hogy az olvasó számára megkönnyítsük a szótár használatát, váz-
latosan összefoglalom a nyelvjárás archaikus elemeinek fontosabb sajátsá-
gait. 

Ha a Magyar dialektológia című egyetemi tankönyv felosztását vesszük 
igyelembe, akkor egyértelmű, hogy a büki tájnyelv a nyugat-dunántúli régi-

óhoz tartozik, azon belül is az északnyugat-dunántúli csoporthoz (JUHÁSZ 
2001. 267−271). Mint minden más nyelvjárás, ez is főként hangtani és lexi-
kai vonatkozásban tér el jelentős mértékben a köznyelvtől. 

Hangtani jelenségek a magánhangzók köréből

1. A hangrendszert illetően fontos mennyiségi többlet a zárt ë erőtel-
jes jelenléte még regionális köznyelvi szinten is: embër, gyerëk, lëhet, ëccër 
stb. A többi dunántúli nyelvjárástól eltérően szóvégi pozícióban is gyakori: 
ënnë, fejë, tetejë, ekë, fejszë.
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2. A köznyelvben e ~ ö váltakozást mutató szópárok közül mindig a la-
biális változat hallható: söpör, vödör, röpül, föl, töpörtü ͜ö, föstík, csöpög. Eny-
he fokú ö-zés jelentkezik más szavakban is: bötü, föcske, lölköm, lepödü͜ö. 
Hangtani illeszkedésként szóvégen is: fülö, bűrö, fü ͜öggyö, vügyö, fü ͜öznö, 
mëglűttö.

3. A többi dunántúli nyelvjáráshoz hasonlóan a köznyelvben hosszú 
felső nyelvállású magánhangzók itt is rövidek. Ez a rövidülés főként egyta-
gú szavakban jelentkezik: hid, husz, kut, lud, szur, tiz, tür, tüz, ur, ut, viz. De 
egyéb példa is akad: biru ͜o, bötü, busul, butor, csunya, furu ͜o, háboru, kiváncsi, 
szomoru.

4. Jellemző sajátság a köznyelvi é helyén az erős fokú í-zés hangsúlyos 
és hangsúlytalan helyzetben egyaránt: bíkë, csípül, íjjel, íszëk, kínyës, kír, kíp, 
mírëg, szíp, egissígës, keresník, összötëttík.

5. Ritkábban rövid i is hallható é helyén: billëg ’bélyeg’, irisz ’fűrész’, 
kemin ’kemény’, kötin, legin, sütemin, szëgin. Az eke ~ ekét toldaléktípusban: 
ekit, kezit, fejit.

6. Sem tőszavakban, sem toldalékokban á után a-t tartalmazó szótag 
nem állhat, hanem helyette következetesen o fordul elő: árpo, páro, kálho 
’kályha’, kányo, lábos, sárgo, szároz, házo, lábom, látto, tárvo, várto.

7. Kisebb mértékű német nyelvi hatás a hangtan szintjén is kimutat-
ható: klinik, difërënc, kalandár.

8. Hasonlóan a magyar nyelvterület nyugati pereméhez, erőteljes a 
nyitódó kettőshangzók használata a középső nyelvállású hosszú magán-
hangzók, az ó, ő, é helyén, mindenféle pozícióban, hangsúlyos és hangsúly-
talan helyzetben, szó belsejében és végén egyaránt: ru ͜oka, ru ͜ozsa, su͜oska, 
borsu͜o, fü ͜öz, gü ͜öz, tü ͜ögyö, kendü͜ö, keresü ͜ö, ki ͜ëz, szi͜ëk, ti ͜ël, levi͜ël, segitëttië͜l. 
Kivétel ez alól a szabály alól néhány idegen szó, hangutánzó szó és hangfes-
tő szó: béget, Jézus, hő, hőhe, dózni, hó, hóhe, hóbëlëvanc, ójjë (tagadószó), ó, 
fenye (csodálkozás kifejezése).

9. Az á hangszíne, különösen hangsúlyos helyzetben, általában zár-
tabb a köznyelvinél. Ezt a jelenséget azonban a szótáramban nem jelöltem.
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10. A nyílt e viszont nyíltabb képzésű, esetenként és egyénektől függően 
néha az alsó nyelvállás szintjét is elérheti. Ez sincs föltüntetve a szótárban.

Hangtani jelenségek a mássalhangzók köréből

1. Bonyolult és szabályokba aligha foglalható jelenség a szótagzáró l 
kiesése, ezért teljes leírására most itt nincs lehetőség. Csak a fontosabb ese-
teket említem. Többnyire az egész magyar nyelvterületen elterjedt a fü ͜öd, 
nyu ͜oc, vu ͜ot, zü ͜öd féle alakok l nélküli ejtése. Főként al, ál, ul, el, ol, öl hang-
kapcsolatból esik ki az l, de az esetek nagy részében a megmaradó magán-
hangzó hangszíne vagy időtartama is megváltozik: u ͜oma, szu͜oma, ámodik, 
aptyáná, fordútam, emëgy, u ͜ovas, bü ͜öcsü͜ö. 

2. A j beszédhang felhasználási köre korlátozott, mert az archaikus 
nyelvjárás szintjén mássalhangzó után nem állhat: aptya, borgyu, dobgya, 
fog’gya, sargyu, várgyo.

3. A helyesírás szerint ly-vel írt szavakban l-et ejtenek: bagla, folik, 
gu ͜ola, illen, kálho, királ, ollan, pörsöl. Hosszú ll hallható az l + j hangkapcso-
lat helyén is. bellebb, halla, tulla ’tolja’.

4. Szó végén ny helyett gyakori az n: asszon, kemin, kötin, legin, szëgin.
5. Érvényesül a v zöngésítő hatása: huzsvít, tezsvír, Vazsvár, és szószer-

kezet határán is: kid vár? od vu ͜otak, a kertëg vígibe. Néhány esetben maga a 
v zöngétlenül: ötfen, hatfan.

6. Két magánhangzó között gyakori a mássalhangzó nyúlása: 
hangossan, kissebb, magassan, mezzü͜ö, terittü ͜ö, vetittü ͜ö.

7. Mássalhangó-kapcsolatok összeolvadása jóval gyakoribb a köznyel-
vinél: tunna ’tudna’, baca ëk kölök, um mëgvertë, hob belesántút.

8. Zöngés mássalhangzók abszolút szóvégen félig vagy ritkábban tel-
jes egészében zöngétlenednek: kapuláB, mindiG, viZ, comp, küszöp. (A szó-
tárban ezt sem jelöltem.)



18

Alaktani vonatkozású jelenségek

1. Az l igeképző előtt o helyett u, ö, ë helyett pedig ü hallható: gondul, 
kukorikul, parancsul, pörül, törül, ínëkül. Nemcsak harmadik személyben, 
hanem a többiben is: gondulom, gondulod, gondulla, gondullok, gondullátok, 
gondullák. Ha kiesik az l, akkor megnyúlik az előtte levő magánhangzó: 
gondútam, parancsúta, ínëkűtík.

2. A testesebb toldalékok gyakran rövidülnek: házbu, kerbü ’kertből’, 
fáho, tüszhö, uccáru, fü ͜ödrü, azi ͜ër, pínzi ͜ër. A hol? kérdésre felelő határozó 
ragja mindig -ba, -be: Id van a szobábo. Má van borsu͜o a kerbe.

3. Az -ít képző hangalakja -itt: burittu ͜o, mëkkeseritt, segitt, tanitt.
4. A főnévi igenév képzője -nyi: ënnyi, ëtetnyi, fü ͜öznyi, kötnyi, néhány 

veláris eredetű egytagú szótő után -nya: hínya, innya, rínya.

A szókészletről itt különösebb mondanivalóm nincsen, hiszen a szótár 
teljes anyaga bizonyíték arra, hogy milyen mértékben különbözik a köz-
nyelvtől. Az állandó szókapcsolatok gazdagsága jellemzi a nyelvjárást, szép 
számban találhatók helyi jellegű szólások és közmondások is. A szókészle-
tet ért német hatás elsősorban azzal magyarázható, hogy a trianoni határok 
kialakulása előtt a bükiek élénk kapcsolatot tartottak fönn közeli, németek 
által lakott településekkel. Intenzív volt az árucsere-forgalom, iatal lányok 
elszegődtek cselédnek német falvakba. Egészen az I. világháborúig műkö-
dött a cseregyerekség intézménye. Német gyerekek jöttek a faluba csalá-
di környezetben magyar szót tanulni, magyar gyerekek pedig viszonozták 
mindezt német tanulás céljából. Ilyen körülmények között igyelemre mél-
tóak azok az areális szókölcsönzések, amelyek közvetlenül a német anya-
nyelvű lakossággal való érintkezés következtében kerültek be a büki nyelv-
járás szókészletébe, például: hángëdli, suhánzli, lucsi stb.

A mondattani eltérések száma viszonylag csekély. Nem ejtek szót a 
mondatszerkezeti sajátságokról és egyéb szintaktikai jelenségről sem. Két 
dolgot azonban érdemes megemlíteni. 
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1. A kell segédigét minden számban és személyben ragozzák: köllök, 
köllessz, köll, köllünk, köllötök, köllenek; köllöttem, köllötti͜ë, köllöttö, köl löt-
tünk, köllöttetëk, köllöttek; e köllök mënnyi, e köllöttítëk vünnyi.

2. Általános alanyként gyakori használatú az embër gyerëkë. Az embër 
gyerëkë nëm tuggya, hogy mivel árthot az egissíginek.

A szócikkek jellege, felépítése

Címszó. A szótárírói gyakorlatnak megfelelően a szócikkek élén félkövér 
szedésű címszó áll. Ez többnyire köznyelvi alak, de abban az esetben, ha a táj-
szónak nem volt hangtanilag azonosítható köznyelvi változata, akkor a tájnyelvi 
szóalakból alakítottam ki a címszót. Vitás esetekben fi gyelembe vettem más táj-
szótárak korábbi gyakorlatát, és én is annak megfelelően választottam címszót. 
Például a plutyka ’kelkáposzta-főzelék’ a podlupka címszó alá került, mert az 
Új magyar tájszótár is ezt a megoldást alkalmazta. Természetesen ilyenkor utaló 
szócikk vezet el bennünket az eredeti hangalakhoz: plutyka – Lásd: podlupka. 
Nem tartottam magamat ahhoz a gyakorlathoz, hogy címszóként csak egy 
lexéma szerepelhet a szótárban. Ezért többször előfordul, hogy szószerkezet áll 
a szócikk élén, például abrakos tarisznya. Persze, sok esetben nem volt könnyű 
eldönteni, hogy egy-egy hasonló szintagma szószerkezetként kerüljön a szócikk 
élére vagy frazeológiai kapcsolatként a szócikk végére. Többnyire azok lettek 
szószerkezetek, amelyek szinte már a szóösszetétel határát súrolták. 

Tájnyelvi alak. A köznyelvi címszó után következik dőlt szedéssel a 
helyi kiejtés szerinti alak. Ez a szóalak tükrözi tehát a maga valóságában 
a büki nyelvjárást. Abban az esetben, ha a helyi kiejtés fonológiai szinten 
megegyezik a választott címszóval, akkor a tájnyelvi alakot tilde jel: ~ he-
lyettesíti.

Szófaji minősítés. Rövidítéssel utalok arra, hogy a szócikk élén álló cím-
szó, és vele a tájnyelvi változat is, milyen szófajhoz tartozik. Igék esetében 
elkülönítettem a tárgyas és a tárgy nélküli alakot.

Jelentés. Fél idézőjelben ’....’ található az értelmezés, hogy valójában 
milyen jelentésben használatos a tárgyalt szó. A ’kny.’ (köznyelvi) meg-
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határozás arra utal, hogy alaki tájszóval van dolgunk, amelynek jelentése 
megegyezik a köznyelvvel. Előfordult, hogy ritkábban használt köznyelvi 
szavakhoz a ’kny.’ mellett szöveges értelmezést is adtam, ha azoknak a je-
lentése esetleg egyesek számára nem kézenfekvő, pl. szalalkáli szalagári 
fn. ’kny.; illó anyagokat tartalmazó sütőpor’. Ha egy köznyelvi szónak nincs 
ott a köznyelvi jelentése, akkor az többnyire azt jelenti, hogy a szó csak táj-
nyelvi jelentésben használatos. Pl. csarnok ~ fn. ’községi tejgyűjtő épület’. 
Az 1. 2. 3. stb. számsor a többes jelentések elkülönítésére szolgál. Jelentés-
beli tájszavak esetében a köznyelvi jelentést is fölvettem 1. szám alatt, pl. 
beszegez beszëgez ts ige 1. ’kny.’ 2. ’<ajtót> tolózárral bezár’. 

Az elterjedtség minősítése. Már említettem, hogy a szótár anyaga nem 
a mai állapotot, hanem inkább az elmúlt évszázad közepének nyelvállapotát 
tükrözi. Ezért gyakran kényszerültem arra, hogy egy-egy szó elterjedtsé-
gére, szociális értékére is utaljak. Leggyakoribb az (arch.) = archaikus mi-
nősítés, amely azt jelenti, hogy a szó ma már csak az idősebbek nyelvhasz-
nálatában fordul elő. Nagyjából azonos értékű vele a (ritka) minősítés is. 
Néhány esetben (újabb) alakot is fölvettem a szótárba. Stílusminősítésnek 
tekinthetők az alábbiak: (durva), (pejoratív), (vulgáris), (gyermeknyelvi).

Példamondat. A jelentés pontosabbá tételét, a szó használati körének 
megvilágítását szolgálja. Néha csak az értelmezéssel együtt válik teljes egé-
szében bizonyító erejűvé, mert önmagában a példamondatból nem derül 
ki világosan a pontos jelentés. Pl. cafrinka ~ fn. ’rosszhírű, iatalabb fehér-
nép, nőszemély’. Má mëgin it járt ez a büdös cafrinka. sás ~ fn. ’még szárba 
nem szökkent búza, rozs levele’. Szëggyi ͜ë sásot a zsibáknok!  Ilyen esetben a 
példamondat inkább csak illusztráció arra vonatkozóan, hogy az adott szó 
milyen szituációban szokott előfordulni.

Frazeológiai kapcsolat. Fr. jelzéssel kerültek be a szótárba az olyan ál-
landó szókapcsolatok, amelyeknek jelentése nem azonos az egyes elemek 
jelentésének összegével, pl. divu͜ofát állitt ’fejen áll’. Nincsenek elkülönítve 
a szólások és a közmondások, ezek is Fr. jelzéssel épültek be a szócikkekbe. 
Van közöttük más területen is ismert frazéma, de arra azért mindenképpen 
törekedtem, hogy a helyi jellegűek ne maradjanak ki a gyűjteményből. Lásd 
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például a bagoly szócikket: Lë van a bagol. ’A tartozás ki van egyenlítve.’ A 
frazeológiai kapcsolatokat a szótári gyakorlatnak megfelelően az első tar-
talmas főnév alatt vettem föl a szócikkbe. Például a Nëm nísz së hu ͜odra, së 
napra. ’Ész nélkül, vadul, durván csinál valamit. Nincs tekintettel senkire és 
semmire.’ közmondás a hold címszó alatt található. A többi tartalmas elem-
re pedig utalás készült: néz – Fr. hold. nap – Fr. hold.

Néprajzi megjegyzés. Ahol erre szükség volt, néprajzi magyarázatokkal 
is kiegészítettem egy-egy fontosabb szó használati körének bemutatását. A 
jeles napokhoz kapcsolódó népszokások esetében arra törekedtem, hogy 
a még föllelhető verses szövegek is rögzítésre kerüljenek. Lásd például a 
lucázás, regölés szócikkét. 

Nyelvtani megjegyzés. Viszonylag ritka. Többnyire csak akkor került be 
ilyen megjegyzés a szócikkbe, ha a paradigmatikus alakok jelentős eltérése 
ezt szükségessé tette. Lásd például: alája – Nyt. A paradigmája: alajjám, 
alajjád, alajja; alajjánk, alajjátok, alajjok. Névutóként mindig alá, pl. Bebujt 
az ágy alá.

Más megjegyzés. Néha egy-egy szó használati körét pontosítani kellett 
Megj. rövidítés alatt. Például abajgat ~ tn. ige ‘obégat, sír’. – Megj. Főként 
gyerekre mondják.

Utalások a szócikk végén. Az Ö. rövidítés arra utal, hogy a tárgyalt cím-
szó összetétel utótagjaként még milyen más szócikkben fordul elő. Ilyenkor 
a címszóval azonos lexémát ~ jel helyettesíti. Például a bajusz szócikk végén 
az Ö. bőr~. Azt jelenti, hogy a szótárban található még bőrbajusz címszó is. 

A Fr. rövidítés utalások előtt is állhat akkor, ha az, amire a Fr. utal, tar-
talmas elemként valamilyen frazeológiai kapcsolatban más címszó alatt is 
megtalálható. Például a dirndli szócikk végén a Fr. ruha, szoknya – azt je-
lenti, hogy a ruha és a szoknya szócikkekben is található olyan frazeológiai 
kapcsolat, amelyben a dirndli szó előfordul.

A Lásd még: tartalmi összefüggésekre hívja föl a igyelmet. Például az 
agyonjár ~ ts. ige ’agyontapos, elgázol’ szócikk végén a Lásd még: eljár, 
eltipor. − azt jelzi, hogy hasonló jelentéssel találkozunk az említett két szó-
cikkben is.
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Egyes német jövevényszavak szócikkeinek végén Vö. jelzéssel irodalmi 
német nyelvi megfelelőkre is talál utalást az olvasó. Ez az eljárásmód azon-
ban elsősorban azokra a helyi kölcsönzésekre vonatkozik, amelyek areális 
nyelvi kapcsolatok révén kerültek be a büki nyelvjárás szókészletébe. Lásd 
például: lucsi ~ fn. ’cumi, cucli’. – Vö. német: lutschen ’szopogat’; suhánzli 
~ fn. ’csizmahúzó; fakutya; a csizma levetésénél használt, fából készült esz-
köz’. – Vö. német: Schuh ’cipő’ és Hansl ’Jancsi’. 

Utaló szócikkek. Többféle is van.
A címszótól jelentős mértékben eltérő tájnyelvi változat utaló szócikk 

formájában került be a szótárba, különösen akkor, ha a két hangalak be-
tűrendi helye is távol áll egymástól. Például a nyőstin – Lásd: nőstény. azt 
jelenti, hogy a nyőstin hangalakú tájnyelvi szó kidolgozva a nőstény címszó 
alatt található. Ugyanígy: ovas – Lásd: avas.

Kidolgozás nélkül összetételre is utalhat címszó, például kotró – Ö. 
kosz~. hordoz – Ö. ki~.

Tulajdonnevek. A tájszótárak többsége csak közszavakat tartalmaz, 
tulajdonneveket nem. Kivételesen eltértem ettől a gyakorlattól azzal, hogy 
bevettem a szótárba a környező községek nevét is, elsősorban azért, mert 
a népi név hangalakjában és morfológiai szerkezetében sok esetben eltér 
a hivatalos névtől. Például a népi név Kál, a hivatalos név Sajtoskál, a népi 
név Bű, a hivatalos név Bő, így tehát valójában ezek a tulajdonnevek is táj-
szónak, táji névváltozatoknak tekinthetők. Egyúttal megadom a települé-
sek hová? kérdésre felelő határozóragos alakját. Ezzel kívánom föltüntetni, 
hogy az adott település a helyi használatban külső vagy belső helyviszony-
ragot kap-e.

Történeti adatok. Eredetileg is az volt a szándékom, hogy a falu hatá-
rának fontosabb dűlőneveit beépítem szótáramba. Időközben azonban fe-
leségem büki házában találtam egy tekintélyes iratcsomót, amely 31 darab 
zálogos levelet, örökösödési iratot, jobbágyfelszabadító levelet tartalmaz 
1704-től 1870-ig. Sági Ferenc kollégám pedig arra hívta föl a igyelmemet, 
hogy a Soproni Levéltárban a Felsőbüki Nagy család irataiban is találha-
tók büki dűlőnevek. Ezek egy részéhez xeroxmásolat formájában hozzá-
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jutottam. Bár nem feladata egy szinkrón szótárnak az évszázados múltra 
visszatekintő történeti háttér földerítése, mégis úgy gondoltam, hogy nem 
hagyom ki ezt a kínálkozó lehetőséget, és az említett források történeti ada-
tait bedolgoztam a szótárba. A dűlőneveket tartalmazó szócikkek címszava 
után található a ma használatos népnyelvi alak, majd ezt követik [...] záró-
jelben a történeti helynevek, amelyeknek sorát a Vas megye földrajzi nevei 
című kiadványból átvett adatok zárják. Talán érdemes azt is megjegyezni, 
hogy ez utóbbi kötetben a dűlőnevekhez fűzött megjegyzések nem mindig 
tudományos értékűek, sokkal inkább a népi emlékezetet tükrözik vissza.

Egyebek. A tájszótárak írói, szerkesztői sokat küszködnek azzal a gon-
dolattal, hogy miképpen lehet elhatárolni a táji és a köznyelvi szókészletet. 
Mi az, ami bekerülhet egy olyan szótárba, amelynek célja egy-egy település 
vagy egy szűkebb régió helyi használatú szóelemeinek bemutatása? Szeren-
csére ma már vannak olyan egynyelvű szótáraink, amelyek főbb vonalakban 
eligazítanak bennünket ebben a kérdésben. Számomra a tájszóvá minősí-
tés mércéje az Értelmező Kéziszótár volt. Fölvettem a szótáramba azokat a 
lexémákat, amelyek megtalálhatók a büki tájnyelvi szókészletben, de nin-
csenek benne az említett szótárban. Ezen túlmenően bekerültek olyan szó-
elemek is, amelyek ugyan megtalálhatók az Értelmező Kéziszótárban, de ott 
táji vagy népi minősítést kaptak.

Néha egy-egy címszó, amelynek jelentése és nagyjából a hangalakja is 
köznyelvi, azért került be a szótárba szócikkszerűen kidolgozva, mert az 
utalások vagy a néprajzi megjegyzések ezt szükségessé tették. Pl. búcsú fn. 
bucsu ’kny.’ – Fr. Gyugy, Und. – Ö. kis~. sárgarépa sárgori ͜ëpa fn. ’kny.’ – Nr. 
A gyereket biztatják, hogy egyen sok sárgarépát, mert akkor jól tud fütyül-
ni. – Ezeket a címszavakat, ha nem tartozna hozzájuk utalás vagy néprajzi 
megjegyzés, nem vettem volna föl a szótárba. Gyakoribb azonban az a meg-
oldás, hogy a szótár szempontjából érdektelen címszó csak önmagában áll, 
és rögtön utána következik a néprajzi megjegyzés: gyökérkefe – Nr. Disz-
nóöléskor, amikor a pörzsöléssel már végeztek, forró vízzel a disznót leön-
tötték, és gyökérkefével jól lemosták.
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Szólni kell még arról is, hogy helyenként bekerültek a szótárba nyom-
dafestéket kevésbé tűrő szavak. Elnézést kérek ezért a nem szakember ol-
vasóktól. A lexikográ iával foglalkozók számára azonban nem okoz megle-
petést jelenlétük a szótárban. A kevésbé szalonképes szavak is természetes 
részei a népi szókészletnek, ezért nem lehetett kihagyni őket.

∗     ∗     ∗

Szakemberek gyakran hangoztatják, hogy egy-egy tájszótár írását nem 
lehet befejezni, csak abbahagyni. Bizonyára az én szótáram sem teljes, fölte-
hetően még utólag is kerülnek elő olyan szavak, amelyekről azt gondolom, 
hogy be kellett volna venni őket. Minden bizonnyal hibák is vannak a szó-
tárban. A kutatók igyelmét ezek nem kerülik el, de kérem őket, hogy legye-
nek megértőek az esetleges technikai következetlenségek miatt. A tartalmi 
hibákért természetesen vállalom a felelősséget.

Végezetül köszönetet mondok a falu lakóinak, szűkebb családi környe-
zetemnek, akiktől e tájszótár anyagát összegyűjtöttem, Kiss Jenő akadémi-
kusnak, aki biztatott, tanácsokat adott, és mindvégig igyelemmel kísérte a 
munkámat, Bük község önkormányzatának a kötet megjelentetéséhez nyúj-
tott anyagi támogatásért, Gyurácz Ferencnek, a Vasi Szemle főszerkesztőjé-
nek a könyvkiadás gondjainak átvállalásáért. (2004)
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RÖVIDÍTÉSEK

arch.  = archaikus, régies, kihalóban levő szóalak
birt. szjeles = birtokos személyjeles
birt. névm. = birtokos névmás
Fcs.  = falucsúfoló
fn.  = főnév
FNESz.  = KISS Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára.
  I–II. kötet. Akadémiai, Kiadó. Budapest, 1988.
Fr.  = frazeológia: szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat,
  szójárás, közmondás
gyerm.  = gyermeknyelvi szó
hat. ne.  = határozott névelő
hsz.  = határozószó
ik.  = igekötő
i. n.  = igenév
’kny.’  = a szó jelentése ugyanaz, mint a köznyelvben
ksz.  = kötőszó
ln.  = lexikai negatívum, olyan gyakran használt köznyelvi szó,
  amely a nyelvjárás lexikai rendszeréből hiányzik, más van
  helyette
Megj.  = egyéb megjegyzés
mn.  = melléknév
msz.  = mondatszó
mut. hsz. = mutató határozószó
mut. névm. = mutatónévmás
neol.  = újabb keletű szó, neologizmus
névm.  = névmás
Nr.  = néprajzi vonatkozású kiegészítés
nu.  = névutó
Nyt.  = nyelvtani vonatkozású megjegyzés
Ö.  = szóösszetétel
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pej.  = pejoratív, rosszalló stílusértékű szó
S. t.  = saját tulajdon
szjeles  = személyjeles
szn.  = számnév
szragos fn. = személyragos főnév
szsz.  = szószerkezet
tn.  = tulajdonnév
tn. ige  = tárgy nélküli ige
tréf.  = tréfás stílusértékű szóalak
ts. ige  = tárgyas ige
VMFN.  = Vas megye földrajzi nevei. Szerk. Balogh Lajos és Végh
  József. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely,
  1982. 840 oldal.
Vö.  = vesd össze
von. hsz. = vonatkozó határozószó
von. névm. = vonatkozó névmás
vulg.  = vulgáris

A TÖRTÉNETI ADATOK FORRÁSAI

1704. Zálogos levél. (S. t. 4. szám)
1711. ? 22. Örökösödési levél. (S. t. 24. szám)
1723. július 28. (?) Jobbágyfelszabadító levél. (S. t. 5. szám)
1729. (?) augusztus 7. (?) Egyezség földek dolgában. (S. t. 15. szám)
1736. június 8. Zálogos levél. (S. t. 22/A. szám)
1754. ? 14. Zálogos levél. (S. t. 23. szám)
1767. In: TÓTH Péter, A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdő- 
 pontos vizsgálatai Sopron vármegyében. I. Magyar és latin nyelvű  
 vallomások (1767). Sopron 1998 Eisenstadt.
1776. Zálogos levél. (S. t. 11. szám)
1789. november 11. Zálogos levél. (S. t. 29. szám)
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1816. június 29. Földcserére vonatkozó irat. (S. t. 8. szám)
1816. július 2. Zálogos levél. (S. t. 16. szám)
1818. április 16. Földcsere Felsőbüki Nagy Pál és Pottyondi László között.
 (Soproni Levéltár XIII. A Felsőbüki Nagy család iratai. 2. doboz)
1822. március 15. Tekintetes Nagy Pál úrnak a többízbeli cserék után levő
 fundusai Felső- és Alsóbükön. (Soproni Levéltár XIII. A Felsőbüki
 Nagy család iratai. 2. doboz)
1830. április 4. Örökösödési levél. (S. t. 9. szám)
1835. szeptember 27. Zálogos levél. (S. t. 28. szám)
1839. ? 30. Nos Capitulum... (S. t. 17. szám)
1839. augusztus 25. Nos Capitulum... (S. t. 6. szám)
1839. augusztus 29. Földeladás irata. (S. t. 10. szám)
1844 körül. Fundusok Felső-, Közép- és Alsóbükön. Háromnegyed és
 egésztelkes jobbágyok birtokainak speci ikációja. (Soproni Levél-
 tár XIII. A Felsőbüki Nagy család iratai. 2. doboz). Az okiratból a ke- 
 letkezés pontos ideje nem állapítható meg. 
1845. július 22. Zálogos levél. (S. t. 3. szám)
1849. június 7. Földeladás irata. (S. t. 20. szám)
1857. Kataszteri térkép. Magyar Országos Levéltár. (In: VMFN. 1982.)
1864. Pesty Frigyes helynévgyűjtése. Országos Széchényi Könyvtár.
 (In: VMFN. 1982.)
1870. december 17. Földeladás irata. (S. t. 31. szám)
1982. Vas megye földrajzi nevei. Szerk. Balogh Lajos és Végh József. Vas
 Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely.
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A SZÓTÁR STATISZTIKAI ADATAI

• Kidolgozott szócikk: 2824

• Szófaji minősítés
 birtokos névmás: 1  mutató határozószó: 2
 főnév: 1392   mutatónévmás: 4 
 határozott névelő: 1  névutó: 7
 határozószó: 111  számnév: 5
 igekötő: 2   tulajdonnév: 250
 igenév: 3   tárgyas ige: 396
 kötőszó: 5   tárgy nélküli ige: 387
 melléknév: 229  vonatkozó határozószó: 1
 mondatszó: 27   vonatkozó névmás: 2

• Egyéb minősítés
 archaikus: 389   ritka: 14
 durva: 11   újabb: 8
 gyermeknyelvi: 2  vulgáris: 7
 pejoratív: 18

• Utalások, kiegészítések, megjegyzések
 falucsúfoló: 2   nyelvtani megjegyzés: 92
 néprajzi megjegyzés: 394 tartalmi megjegyzés: 143
 német megfelelőre történő lexikai negatívum: 28
 utalás: 144
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A, Á

a1 ~ Hallgatásra késztető, igye-
lem felkeltő szó. – Megj. Főként kis-
gyereknek mondják. A, hu ͜ogazsd, 
ugat a kutya.

a2 ~ hat. ne. ‘kny.’ Személynevek 
előtt is használatos: Hun van a Pista? 
Aggyá a Bözsinek izs belü!

a3 ~ Mutatószó. Hun a ceruzám? 
Od van, a!

abajgat ~ tn. ige ‘obégat, sír’. – 
Megj. Főként gyerekre mondják.

abból abbu hsz. ‘kny.’
ablak − Ö. tükör~, vak~.
Ablánc ~, Zablánc tn. Kisebb 

pa tak. Gór és Bük között folyik a 
Répcébe. A Csepregi-erdőből az Ir-
tás nevű rétre kiérve a patakmedret 
szabályozták. Ré geb ben rákok is 
voltak benne. – Árpád-kori név. (L. 
FNESz. 1988. I. 51.)

ablegén ablegin, ablepin fn. ‘süte-
mény féle, tepsiben kisütött, töltelék 
nél  kü li kelt tészta’ (arch.). − Nr. A ha-
bos lepényhez hasonlít, csak nincsen 
rajta hab. Ma már nem sütik, kb. a II. 
világháborúig volt divatban.

abrak ~ fn. 1. ‘szarvasmarhák, 
lo vak téli takarmánya: apróra vá-
gott ré pa, búzapolyva vagy szecs-
ká zott ku koricaszár, esetleg ár-
pa  - vagy ku ko ricadara keveréke’ 
(arch.). 2. ‘főként lo vak, ritkábban 
szarvasmarhák sze mes takarmá-
nya: a lónak zab, a szar vas marhának 
da rált árpa vagy kukorica’ (neol.). 

− Nr. Télidőben, a ha gyo má nyos pa-
raszti gazdálkodás idején min den-
napos tevékenység volt az abrak el-
készítése az istállóban levő állatok 
számára. A pajtából puttomba be-
hozták a buzapëlvát az etetőbe, egy 
réteget leterítettek egy kb 2x2 m-es 
sarokba, meghintették a répavágón 
levágott ta karmányrépával, törkőt 
vagy ősszel gö dörbe eltett csirát 
is szórtak rá. Ha módosabb volt a 
gazda, akkor sru ͜otot is tett rá. Így 
készítettek három vagy négy réteget, 
és végül az egészet ösz szekeverték. 
Etetéskor kosárban be vitték az ál-
latok elé az istállóba, és a jászuba 
öntötték. Ez volt az első vetet, ezután 
kaptak szénát, kukoricaszárt, majd 
végül árpaszalmát. 

abrakol abrakul ts. ige 1. ‘szar vas-
mar hát, lovat szemes ta kar mány-
nyal (árpával, kukoricával, zab bal) 
rendszeresen etet’. 2. ‘embert (fő-
ként gyereket) vagy állatot erősen 
ütlegel’ (durv.). Mindig abrakulla 
aszt a szërëncsi͜ëtlen gyerëkët, csak 
uf fut elüllö.

abrakos tarisznya ~ szsz. ‘vászon-
ból készült, hosszúkás alakú kisebb 
zsák, amelynek két, kb. 1 m hosszú 
szára van’. − Nr. Régen a lovakat 
úgy etették a mezőn, hogy abrakos 
tarisznyát kötöttek a fejükre, és 
abba tették a zabot.

abriktol abriktul ts. ige ‘<főként 
gyereket vagy állatot> üt, ver’. Ha 
köl, ha nem, abriktulla aszt a szëgin 
állotot. – Ö. el~, ki~.

abroncs abrincs fn. ’kny.’

A, ÁA, Á
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abroncsol abrincsul ts. ige ’kny.’ – 
Ö. meg~.

abroncsos abrincsos mn. ’kny.’
acat aszott fn. ‘kny.’ − Fr. aszottad 

bök köd ‘az acatot hosszú, nyeles 
szer  számmal kiszúrkálja, tövénél, 
gyöke rénél elvágja az árpa-, búza-
táblán’

acatböködés aszodbökködís fn. 
‘az acat kiszúrkálása éles, hegyes 
szer számmal a gabona közül’. − Nr. 
Ta vas szal, főleg böjt idején igen 
fon tos mezőgazdasági munka volt 
az acat böködés, amelynek során a 
még zsenge növésű gabonatáblát a 
gyom növénytől megtísztították.

acatböködő aszodbökködü ͜ö fn. 
‘az acat kiszúrkálására használt 
hosszúnyelű hegyes szerszám’. − 
Megj. Alsó részén az éles vas spak-
ni hoz ha sonlít, vagy pedig fecske-
fark alakúan van kiképezve. Állva, 
a nyél felső végét nyomva az acat 
gyöke rét a földben átvágták és 
kifordították.

acatos aszottas mn. ‘acattal elle-
pett, ki nem tisztított’. Igën aszottas 
ez az árpo, mi͜ër nëm bökköttítëk ki.

acattüske aszottüske fn. ‘a száraz 
acat levelének szúrós, tüskeszerű 
szál kája’. Aszottüske mënt a lábom-
ba. – Nr. Régen többnyire mezítláb 
arat tak. Az acatos gabonatáblán 
gyak ran előfordult, hogy az acat-
tüske összeszúrkálta az arató és a 
marokszedő lábát.

Acsád ~, -ro tn. Község Büktől 
délre, 8 km-re.

ácsingózik ácsingu ͜ozik tn. ige 
‘áhi tozik valamire’ad ád ts. ige 
‘kny.’ Ha eveszët, hát eveszët, majd 
át helëttë a Ju ͜oisten másikat. – Fr. 
barack. – Ö. le~.

adás – Ö. le~.
addig addi͜ëg mut. hsz. ‘kny.’ (arch., 

csak a legöregebbektől volt hallható 
az 1950-es évekig). Addi ͜ëg në mënny 
e, amig vissza nëm gyüvök! – Fr. ló.

ádigál − Lásd: álldogál.
adjusztál agyusztál ts. ige ’<vala-

mely tár gyat> javít, szépre kiformál’. 
Në a  gyusz  tád annyit aszt a gráblát, 
má igy is ju ͜o lëssz. − Ö. kiadjusztál.

adó − Ö. egyház~.
adogat ~ ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’kévéket 

a cséplőgép asztalára rak’
adogató adogatu ͜o fn. 1. ’kny.’ 2. ’az 

a személy, aki a kévéket a cséplőgép 
asztalára rakja’ 

adresszál ádrësszál ts ige ’közlést 
nem direkt módon valaki másnak 
szán’. Eszt a mondást az anyu ͜osánok 
ádrësszáto. 

adu adutt fn. – Megj. Csak kártya-
játékban: ‘kny.’ Tök az adutt.

advent ádvënt fn. ‘kny.’
affektál afëktál tn. ige 1. ’urizálva, 

urasan beszél’. A Bözsi mazs gyüt haza 
Pestrü. Hallottat, ho mëllen afëktávo 
beszil? − Nr. A két világháború kö-
zött a falu még zárt közösséget 
alkotott. Lakóinak többsége a helyi 
archaikus nyelvjárást beszélte.
A iatalabb lányok közül sokan el-
sze gődtek néhány évre Pestre cse-
léd nek. Az ott elsajátított beszéd-
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formát az itthoniak egyértelműen 
elutasították, tőlük idegennek tar -
tot ták. Erre mondták: Afëktál, pësti-
ëssën bëszil. A sok zárt ë-vel akarták 
érzékeltetni a helyi nyelv járás és a 
köznyelv (a pesti beszéd) közötti 
különbséget. 2. ’feltűnő módon öl-
tözködik’.

agácás − Lásd: akácos.
agáco − Lásd: akác.
ágas ágos fn. 1. ’kny.’ 2. ’a sze-

kér al só részének hátsó fele, a 
középvonaltól kétfelé ágazik a ke-
rekek irányába’. − Fr. hátusu ͜o ágos 
’ua., mint előbb’

ágfa ákfa fn. ’vékonyabb tüzelőfa, 
amely a levágott fának nem a tör-
zsé ből, hanem a legallyazott ágaiból 
szár mazik’

Ágfalva Ákfalva, Ákfalváro tn. 
Község Sopron közelében.

ágy ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’ágyás, amelybe 
tavasszal a kertben a borsót, sár-
garépát, hagymát ültetik’. − Fr. 
Ëccër vuotam nálotok, | lëszakatt az 
ágyotok. | Aszt is iënrám foktátok, | 
nëm mënëk el hozzátok. | Rëcsëgët, 
ropogot, | miëg a szar is potyogott. 
Tréfás mondóka. 

agyabugya egyebugya fn. ’ütés, 
verés, ütlegelés’ (tréf.). − Megj. 
Gyereknek mondják: Lësz majd 
egyebugya në í, ha hazamísz!

agyabugyál egyebugyál ts. ige 
’<rossz gyereket> üt, ver’. − Ö. el~.

ágybaszarás − Fr. Többnyire 
csak ebben a szóláshasonlatban: 
Könnyem mëgy, mind az ágyboszarás. 

(Akkor mondják, ha valamit nehéz-
ség nélkül, könnyen meg lehet csi-
nálni.)

ágyesz-bugyesz ágyësz-bugyësz 
msz. (Különösebben meg nem hatá-
rozható ikerszó.) Ennek má ágyësz-
bugyësz. ’En nek már annyi, vége 
van.’

ágyiruha ~ fn. ’ágynemű’. Lehu-
zom az ágyiruhát, mer má igën 
koszos, ki kö mosnyi.

agykarika atykarika fn. ’a szekér 
kerekének agyát átfogó keskeny 
vas  karika’

agyonjár ~ ts. ige ’agyontapos, 
el gázol’. A Kocsisi ͜ëk kutyáját mëg 
a gyoj járto ëggy autu ͜o. − Lásd még: 
el jár, el tipor.

agyonvág ~ ts ige ’agyonüt’. – 
Megj. Túlzott fenyegetésként mond-
ják a gye reknek: Maraggy nyuktom, 
mer agyon váglok.

agyonver ~ ts. ige ’nagyon, erő-
sen megver’. Ugy agyonvertë a 
gyerëkit, hoh három napig járt hozzá 
a doktor.

ahá – Lásd: ahová.
ahol ahun hsz. ‘kny.’ Ahun nincs, ot 

në keress. − Lásd még: hol.
ahonnan ahunnajd, ahunnaj hsz. 

‘kny.’ Ahunnajd evëtted, oda tëd vissza!
− Lásd még: honnan, onnan.

ahová ahá hsz. ‘kny.’ Ahá nëm 
hínak, oda i ͜ën nëm is mënëk. − Lásd 
még: hová.

ahun − Lásd: ahol.
ajak ln. = szájo szílë
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ájer ájër fn. ’kellemes, jó levegő’. 
Ollaj ju͜oájër gyün onnajd a Ri ͜ëpce 
felü.

ajnároz ~ ts. ige ’becézget, dédel-
get <valakit>’ (kissé pej.). Mindik 
csak aszt a gyerëkët ajnározza!

ajtó − Fr. Betëszi neki az ajtu ͜ot. 
’Vég legesen elintézi, egyszer s min-
den korra megoldja a problémát.’ 
Disznó öléskor mondják: No, ez 
az utu ͜osu͜o szurás betëszi neki az 
ajtu ͜ot. ’Ettől biz tosan megdöglik.’. 
− Fr. kakas, külső ~. − Ö. hidas~, 
kamra~, konyha~, szoba~.

ajtóráma ajtu ͜orámo fn. ’az ajtó fa 
kerete’. Nekimënt az ajtu ͜orámánok.

ajtóruha ajtu ͜oruha fn. ’lepedőfé-
le vászon, amelyet nyáron az ajtó ra 
akasz tottak, hogy be ne röpüljenek 
a legyek’. − Nr. Parasztházakban 
még az 1950-es évekig szokásban 
volt a használata.

ajtószárfa ajtu ͜oszárfo fn. ’ajtó-
félfa’

ájul − Ö. el~.
akác agáco fn. ‘kny.’
akácfa agácofa (arch.), agácfa fn. 

‘kny.’
akácos agácás mn. és fn. ‘kny.’
akáctüske agácotüske (arch.), 

agác  tüske fn. ‘kny.’
akácvirág agácovirág (arch.), 

agádz virág fn. ‘kny.’
akadék akadík fn. ’akadály’. − 

Megj. Nagyobb részt csak ebben a 
szerkezetben: akadígba van ’útban 
van, rossz helyen van’. Tëdd odább 
eszt a zsákot, mer akadígba van! 

akarás − Fr. Nëm akarásnok nyögís 
a helë. Akkor mondják, ha valaki 
nem akar megtenni valamit.

akárhol akárhun hsz. ‘kny.’
akárhonnan akárhunnajd hsz. 

‘kny.’
akárhová akárhá hsz. ‘kny.’
akármilyen akármëllen hsz. ‘kny.’
akaszt − Ö. meg~.
akasztó akasztu͜o fn. ’rendszerint a 

szoba sarkában a falon vagy a vastag 
falú szobák ajtófélfáján elhelyezett 
fo gas, amelyre a gyakran használt 
ruhát akasztják’. Tët fö a nakkabátot 
az akasz tu͜ora.

akkornap ~ hsz. ’aznap’. Emlík-
szëk, akkornap kesztëk az aratást, 
amiko ki ön tött a Ri ͜ëpce.

akkurátus akurátos mn. ‘kny.’
alá − Fr. szomogy.
alább ~ hsz. ’olcsóbban’. – Mennyi 

párgyo a malacnak? − Háromezër 
Forint. − Nëm aggya alább?

alágyámol alágyámul ts. ige ’alá-
tá maszt, megtámaszt valamit’. Lë 
akar sza kannyi a pallás, ju͜o erözs 
durungokka alágyámullok.

alája alajja szjeles hsz. ’alá’. Mëg ű-
tettem a tikot, tëttem alajja huszon-
ëty tojást. − Nyt. Csak szjeles hatá-
ro zószóként használatos ebben az 
alakban. A paradigmája: alajjám, 
alajjád, alajja; alajjánk, alajjátok, 
alajjok. Névutóként mindig alá, pl. 
Bebujt az ágy alá.

alájagyújt alajjagyujt tn. ige ’meg-
gyújtja a kályhába vagy a tűzhelybe 
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bekészített szalmát’. Gyujcs alajja a 
spor heltnek!

alájaszánt alajjaszánt ts. ige 
’alászánt’. − Fr. ganéj.

alájaválik alajjavállik tn. ige ’<a 
tojás> keltetésre alkalmas lesz’. – 
Nr. A kotlós alá rakott tojásokat egy 
hét után megvizsgálták, hogy me-
lyikből lesz csirke, melyikből nem. 
Egyenként petróleumlámpa elé tar-
tották őket, ame lyikben fekete folt 
volt, azt visszatették a kotlós alá, 
amelyik világos volt, azt elszedték, 
és étkezésre fölhasználták. Újabban 
már a keltetőtől vásárolják a napos 
csirkéket.

alakul − Fr. gyerek.
alamuszi alamuci mn. ‘kny.’
alarm alárom fn. ’riadó’ (arch.). − 

Vö. német: Alarm ’riadó’.
alatt ~ nu. 1. ’kny.’ 2. ’múlva’. 

Ki ͜ët hi ͜ët alatt itt a karácson. Hány 
u ͜ora? Öt përc alat háromnëgyet 
tizënkettü ͜ö.

alcsó − Lásd: olcsó. 
áldott − Fr. kéz.
áldozókor áldozu͜okor hsz. ’áldo-

zócsütörtökön’
ale − Fr. mars.
álé − Lásd: allé.
aléldozik alídozik tn. ige ’ájul-

dozik’
alezánc alëzánc állítmányként 

hasz nált névszó ’mindegy’. Nekëm 
alëzánc. − Vö. német: alles eins 
’mind egy’.

alfa u ͜ofa fn. ’az iga alsó, víz-
szintesen elhelyezkedő fája’. − Ö. 
iga~.

alj − Fr. szekér.
alja alla fn. (csak birtokszóként) 

‘kny.’ − Szsz. disznók ~, szomogy 
~, tyúkok ~. − Ö. Berek~, fészek~, 
hasa~, hón~, Kert~, toka~, torka~, 
tyúk~.

alkatrész alkotrísz fn. ‘kny.’
alkudik u ͜okudik tn. ige ‘kny.’
áll ~ tn. és ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’költsé-

get fedez, izet’. A paszita kü ͜öccsí ge it 
i͜ën állom. − Fr. nëm áll ’nem érvé-
nyes’. Gyermekjátékban mondják, 
ha például szembekötősdinél a 
fo gó kilesett a kendő alól, és úgy 
találta el a megfogott nevét. kicsinre 
áll <a kapa vagy a kasza> ’a kapa 
vágó része vagy a kasza pengéje 
a nyélhez viszonyítva a kelleténél 
kisebb szöget zár be’. nagyra áll <a 
kapa vagy a kasza> ’a kapa vágó 
része vagy a kasza pengéje a nyélhez 
viszonyítva a kelleténél nagyobb 
szöget zár be’. − Fr. gyerek, macska. 
− Ö. hátra~, meg~.

állandó álondu͜o mn. ‘kny.’
állás ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’a kőművesek 

két bakból és a rajta keresztülfekte-
tett deszkából készített emelvénye, 
amelyet a fal magasabb részeinek 
rakásakor, vakolásakor használnak’. 
3. ’a gabonakévék hazahordásakor 
az asztag oldalában két rúdra ke-
resztbetett padló’. − Fr. állást csi-
nál ’deszkapadlókból emelvényt 
ké szít’. − Nr. Hordáskor, amikor 
már olyan magas volt az asztag, 
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hogy a gabonakévét a földről vagy 
a szekérről villával nem tudták föl-
adni, akkor állást csinátok. Kel lő 
ma gasságban két erős rudat he-
lyez tek el, és a kiálló végeikre erős 
padlót tettek. Erre állt egy iatalabb 
legény, aki a szekérről felnyújtott 
kévét villával elkapta, és továbbadta 
az asztag fölsőbb részére.

állaszalonna álloszalonna fn. 
’toka szalonna’. − Nr. Disznóöléskor 
az álloszalonnát beleteszik a 
kövesztü ͜öbe, megabálják, és amikor 
kihült, fokhagymával és paprikával 
meghintik. Ebből lesz a kövesztët 
szalonna.

álldogál ádigál tn. ige ’kny.’ Mit 
ádigász it, mënny a dúgodra. – Megj. 
Általánosan elterjedt a használata 
még napjainkban is.

allé áli͜ë fn. ’egyenes erdei út vagy 
nyiladék a tulajdonosok parcelláit 
elválasztó határmesgyén’. − Vö. né-
met: Allee ’fasor, út’.

állhatatlan − Ö. ki~.
állít állitt tn. ige 1. ’kny.’ 2. 

’cséplőgépet a cséplés kezdetekor 
pontosan a gabonaasztag mellé 
húzat, a szükséges felszereléssel 
ellát, üzemképes állapotba hoz’. 
Huzatnak, mas mënt hozzájok a 
masina, de mi͜ëg nëm kesztík el a 
masinálást, mer elöb mi͜ëg állittanak. 
3. ’tekézésnél a golyó által ledöntött 
fabábukat fölállítgatja’. Mënünk 
kug  liznya, hijjatok ëgy gyerëkët ál-
littanyi. − Fr. diófa.

állítás állittás fn. ’a cséplőgép 

üzemképes állapotba helyezése a 
cséplés megkezdése előtt’

állító állittu͜o fn. ’az a gyerek, 
aki tekézésnél a ledőlt bábukat 
fölállítgatja’. − Lásd még: állogató.

állkapca álkapca fn. ’állkapocs’
állogat ~ ts. ige ’állítgat’. Állogazsd 

a fal melli͜ë ezëket a kívíket!
állogató állogatu͜o fn. ’az a gyerek, 

aki tekézésnél a ledőlt bábukat 
fölállítgatja’. − Lásd még: állító.

álltó − Fr. hely. 
alma u ͜oma fn. ‘kny.’ − Ö. birs~, 

farkas~, koszos~, Vadalma-szer.
almafa u ͜omafa fn. ‘kny.’
almárium u ͜omáriom fn. ’ruhás-

szekrény’ (arch.)
álmod ámod ts. ige ’álmodik’. Nëm 

ju ͜o este sokat ënnyi, mer rosszat 
ámod az embër tűlö.

álmos − Fr. János.
álmosul − Ö. el~.
alól alu nu. ‘kny.’ Kert alu gyüt 

haza.
alóla alulla szjeles hsz. ‘kny.’ − Fr. 

elválik.
alomszalma alomszu͜oma fn. 

’olyan szalma, amelyet a marhák 
alá terítenek almozás céljából’. 
− Nr. Csak rozs- és búzaszalmát 
használtak erre a célra, az árpa- és 
zabszalmát ugyanis nem terítették 
a marhák alá, hanem megetették az 
állatokkal.

alsó u ͜osu͜o mn. és fn. ‘kny.’ (arch.) 
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Alsóbük u ͜osu͜obük tn. [1857. Bük 
Alsó; 1864. Alsó Bük; 1982. 7/87. 
Ósóbük] Falurész.

Alsóbüki malom tn. [1844 kö-
rül Ehez következik az alsó Büki 
Malomba]

alsógatya u ͜osu͜ogatya fn. ’alsó-
nadrág’

Alsó-rét tn. [1844 körül Also Rit, 
rét Felsőbükön] 

alsószoknya u ͜osu͜oszoknya fn. 
‘kny.’ Kiláccik az u ͜osu͜oszoknyád.

alszeg u ͜oszëg fn. ’a falu alsó, déli 
része’. Az u ͜oszëgën a Francsics Jani 
má ekesztë a masinálást.

alszél u ͜oszi͜ël fn. ’déli szél’. u ͜oszi͜ël 
fuj, talám maj hoz ë kis esü ͜öt.

alszik aluszik tn. ige ‘kny.’ − Fr. 
király, Szováta.

Általút tn. [1844 körül Ugyan az 
Által Uton kivül a Vad alma Szerben; 
Altal uton belül]

alu − Lásd: alól.
alul allu hsz. ‘kny.’ Hun a csizmám? 

Ott allu, az ágy mellett.
alulról alluru hsz. 1. ’lentről’. A 

Sándor bácsi is má alluru szagulla 
az ibollát. 2. ’délről, a falu alsó része 
felöl’. Alluru kesztík el a masinálást.

alumínium alamínijum fn. ‘kny.’ 
(arch.)

ám − Fr. de.
ambíció ámbíciu͜o fn. ‘kny.’
amelyik amëllik von. névm. ‘kny.’
amikor amiko von. hsz. ‘kny.’ Në 

beszí annyit, amiko ëszö.

amilyen amëllen von. névm. ‘kny.’ 
Amëllen mula ez a gyerëk, kitellik 
tűlö, hon nëm gyün haza üdü ͜öbe.

ámod − Lásd: álmod.
áncpikkre áncpikre hsz. ’egy ket-

tőre’. Áncpikre vígzëtt a mosás sol.
ancúg ~ fn. ’gunya, ruha, öltöny’ 

(pej.). − Vö. német: Anzug ’öltözék’.
áncvájra áncvájro hsz. ’azonnal, 

egykettőre’. − Vö. német: ein, zwei 
’egy, kettő’.

ándung ~ fn. ’kedv, a munkához 
való hozzáállás’. (Rendszerint csak 
birt. szjeles alakban használatos.) 
Lëgvárt is köllenë befü͜öznyi, de nincs 
ándungom hozzá.

angin ~ fn. ’párnák és dunyhák 
alsó huzata’

angoldisznó angoldisznu͜o fn. 
’kesedisznó’

ángy Csak birt. szjeles alakban 
használatos: ángyom, ángyod, án-
gyo fn. ’sógornő’. − Nr. Főként gye-
rekeknek szokták énekelni: Ángyom 
sütöt rítest | Nëm adod belülle | 
Fötëttë a fáro | Elvüttö a kányo | 
Ángyom boszujáro.

ánslóg ánslag fn. ’kén <a boros-
hordók kénezéséhez>’

ánslógos ánslagos mn. ’kénes 
<bor>’

ánslógoz ánslagoz ts. ige ’<boros-
hordót> kénez’

Antal tn. − Fr. Antal, mëgdoblak ëh 
hantal. (Az Antal nevűeket csúfolják 
vele.)

antenna antërna fn. ‘kny.’ (arch.)
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anya − Fr. Az anyád istálu͜oját!
Az anyád iskátuláját! Szépített for-
mája annak a káromkodásnak, hogy 
Az anyád Istenét! Az anyád valogát! 
Durva káromkodás. − vüdd el annya! 
Csibekergető kifejezés. − Ö. öreg~.

anyajel anyagyel fn. ’anyajegy’
anyja annya birt. szjeles fn. ‘kny.’ 

Vocativusként is: annya. A gyerek 
így szólítja az édesanyját, néha a férj 
is a feleségét. Annya, gyüjjön idë! − 
Fr. csibék anyja.  – Ö. szél~.

annyian annyan mut. névm. és 
hsz ‘kny.’ Annyan vannak, mind a 
seregílëk. − Fr. gerseiek, seregély.

apa − Fr. Mit ugrász, apád nëm 
cukrász. Főként mozgékony, min-
dent ügyeskedve akaró gyerekre 
mondják. − Ö. öreg~.

apad − Ö. el~.
apaszt − Ö. el~.
ápertén ápërti ͜ën hsz. ’kereken, 

nyiltan’ Mëgmonta neki ápërti ͜ën, 
hogy nëm irattya rá a fü ͜ödet.

ápitus ~ fn. ’étvágy’ (arch.). Ju ͜o 
ápitusa van, alig gyü ͜özök rá fü ͜öznyi.

apja aptya birt. szjeles fn. ‘kny.’ 
Vocativusként is: aptya. A gyerek így 
szólítja az édesapját, néha a feleség 
is a férjét. Aptya, gyüjjön idë!

apjuk aptyok birt. szjeles fn. 
A család fejének megszólítása a 
feleség részéről.

apprehendál − Ö. meg~.
apróbojtorján apru ͜obujtërgyán 

fn. ’a rózsafélék családjába tarto-
zó, vadon termő, évelő növény 

(Agrimonia eupatoria)’. − Nr. Gyógy-
növényként szedik, meg szárítják, és 
köhögés elleni teát főznek belőle.

aprószentek apru ͜oszentëk fn. 
‘kny.’ − Nr. Aprószentek napján, 
de cember 28-án a iatal legények 
fűzfavesszőből font korbáccsal jár-
ták a házakat, és megütögették az 
ottlakókat. Közben ezt mondogatják: 
Kellísës në lëgyën az ujj esztendü͜öbe. 
Körülbelül az 1950-es évekig volt 
szokásban.

aranymálinkó arammáringu ͜o fn. 
’sárgarigó’

aranyos − Fr. este.
arasz araszt fn. ‘kny.’ Aggyá belüllö 

ëggy arasztot. 
arat − Fr. szár.
aratókapacs aratu ͜okapacs fn. 

’kétágú, a gereblyéhez hasonló szer-
szám, amelyet gabona aratásakor a 
kaszára erősítenek, hogy a szálakat 
szép rendbe rakja le a kasza’. − Lásd 
még: kaszakapacs.

arc orca fn. ‘kny.’
arcátlan orcátlan mn. ’szemtelen’
árenda árënda fn. ’másoktól bérelt 

föld bérleti díja’. Ki ͜ët mázso buza 
árëndát füzettem ëh hu ͜od fü ͜ödi͜ër.

árendás föld árëndás fü ͜öd szsz. 
’nem saját tulajdonban levő, hanem 
másoktól bérelt föld’. Vu ͜ot öt hu ͜od 
árëndás fü ͜ödem is.

áristom ~ fn. ’börtön’ (arch.). − 
Nr. Gyermekmondóka: Ábécédé rosz 
kalap | Në í tűlö nëm harap | Ha 
mëkharap mëgvergyük | Áristomba 
tëtettyük.
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árkus papír árkus pappir szsz. 
’egy ív nagyságú papír’ (arch.)

árnyék árnyík fn. 1. ‘kny.’ 2. ’vmitől 
védelmet adó hely’. − Fr. szi͜ël árnyíka 
’ széltől védett hely’

árok − Fr. asszony.
árokbacicézés árogbacici ͜ëzís fn. 

’gyermekjáték’. − Nr. Gyerekek ked-
venc játéka volt az 1960-as évekig. 
Az egyik gyerek, a fogó, a cica, az 
árok közepére állt, a többiek pedig 
átugráltak egyik oldalról a másikra. 
Akit elkapott, az lett az újabb fogó.

Árok-köz tn. [1729. egy il hold rit 
az arok kőzben eset horvát palnak; 
1830. A’ rétekből, az Arok közben; 
1844 körül Arok közben Repczén 
tul]

árpafej árpofej fn. ’az árpa ka-
lásza’

árpaföld árpafü ͜öd fn. ’árpával 
bevetett föld’

árpapelyva árpapëlva fn. ‘kny.’ − 
Nr. Amikor még földes szobák vol-
tak, évente egyszer fölsározták a 
szoba földjét. Sárgaföldből, marha-
trágyából és árpapelyvából híg 
sárt készítettek, és azt kenték el a 
szobában.

árpaszálka árposzáko fn. ’az árpa 
kalászából kiálló tapadós, szúrós 
szál’. − Megj. A többi gabonaszálkával 
szemben ezt azért emlegették 
sokszor, mert kellemetlenséget oko-
zott, ha például csépléskor az ing alá 
került, és csípte, dörzsölte a bőrt.

árpaszalma árposzu͜oma fn. ‘kny.’ 
− Nr. Ha nem volt elég szárított 

takarmány, széna, lóhere, lucerna, 
akkor télen az árpaszalmát is meg-
etették a szarvasmarhákkal. Ete-
téskor utolsó vetetként kapták ezt 
az állatok.

árpatarló árpotaru ͜o fn. ’a leara-
tott árpa földben maradt csonkjai’

ártány ártán fn. ‘kny.’
áruló árulu͜o fn. ’árus, olyan sze-

mély, aki rendszerint házról házra 
járva valamit árul’

Ásás ~ tn. [1982. 7/119. ~]. A 
Répce mesterségesen kiásott medre 
Csepreg és Bük között.

áspiskígyó áspiskigyu͜o fn. ’gonosz, 
házsártos nő’. Të áspiskigyu͜o!

aszalék aszalík fn. ’aszalt gyü-
mölcs’. − Nr. Főként szilvát, kör tét 
és almát aszaltak. Tepsibe rak ták a 
felvagdalt gyümölcsöt, és kenyér-
sütés után betették a még meleg 
kemencébe. Télen kompótot főztek 
belőle.

aszalt körte aszu͜ot körti szsz. 
‘kny.’

aszalt szilva aszu͜ot sziva szsz. 
‘kny.’

aszma − Lásd: asztma.
aszongya ~ ts. ige ’azt mondja’. 

Gyakori töltelékszó.
aszott − Lásd: acat.
aszottas − Lásd: acatos.
aszparágusz aszparátus fn. ’vé-

kony szárú, örökzöld dísznövény 
(Asparagus of icinalis)’

aszpirin aszpërin fn. ‘kny.’ (arch.)
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asszony asszon fn. ‘kny.’ − Fr. Iga-
zad van, mind a ríszëg asszonnak 
az árogba. Akkor mondják, ha ké-
telkednek valakinek az igaz mon-
dásában. Asszon hajtya a lovat, 
esü ͜ö lëssz. − Ö. bába~, gazd~, kis-
asszonykor, koma~, menyét~, nagy-
asszonykor, nász~, nyoszolyó~, 
vén asszonypossza.

Asszonyfa Asszonfa, Asszonfáro 
tn. Vasasszonyfa, település Büktől 
délnyugatra, Szombathely felé.

asszonynap − Fr. ki ͜ët asszonnap 
között ’nagyboldogasszony napja 
(aug. 15.) és kisasszony napja 
(szept. 8.) közötti időszak’. − Nr. 
Két asszonynap között szokták a 
tojást télire eltenni. Szakajtóban 
árpa között tárolták, hogy tovább 
elálljon.

asszonyság asszonság fn. ‘kny.’ 
− Megj. A módosabb gazdák fele-
ségének megszólítása.

asztag ~ fn. ’gabonakévék négy-
szög alakúra rakott nagy halmaza’. 
−Nr. Aratás után következett a ga-
bona behordása rendszerint a ház 
udvarára. A még elcsépeletlen ga-
bonakévéket a mennyiségtől füg -
gően kb. 5x5 méter alaprajzú asz-
tagba rakták. Oldalfala kb. 3 mé ter 
magas volt. Itt a gabonakévék a 
kalászukkal befelé helyezkedtek 
el. Ezután kezdődött a hajazat, 
a mely a háztetőhöz hasonlóan szű-
kült össze. A kalászukkal kifelé 
fordított kévékről az esővíz a földre 
lecsorgott. − Fr. asztag helë ’az a 
négyszög alakú terület (rendszerint 

az udvaron), ahova a gabonaasztagot 
rakni szokták.

asztagrakó asztagraku ͜o fn. ’az a 
személy, aki a gabona behordásakor 
az asztagnak nagyobb szakértelmet 
igénylő széleit és sarkait rakja, az 
asztagrakást irányítja’

asztal asztu͜o fn. 1. ‘kny.’ 2. ’a 
cséplőgép fedélzete, ahol a kévéket 
rakják bele a dobba’

asztal ia asztu͜o ija fn. ’asztal iók’
asztalruha asztu͜oruha fn. ’asztal-

terítő’
asztalsparhert asztalsporhelt 

fn. ’takaréktűzhely’. − Nyt. Ebben 
az összetételben nem esik ki a szó-
tagzáró l.

asztma aszma fn. ‘kny.’
asztmás aszmás mn. ‘kny.’
asztom − Lásd: azt tudom.
át átt hsz. és ik. ‘kny.’
átabotában átobotábo hsz. 

’hebehurgya módon, rendetlenül, 
össze-vissza’. Csak ugy átobotábo 
kapáto mëg a ri ͜ëpát, azi ͜ër ollan 
füjjes.

átalányban átollábo hsz. 
’becsléssel megállapított átlagos ér-
téken’. Hogyan attad el a disznu͜ot? 
Kiláro vagy átollábo?

átellenben átoellembe hsz. ‘kny.’
átkozott − Fr. kéz.
átlyuggat átliggat ts. ige ’át lyu-

kasztgat’
átmelegül ~ tn. ige ’átmelegszik’
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ától cettig átu cëtig hsz. ’elejétől 
végig’. Átu cëtig elu ͜ovasta az ujsá-
got.

átollábo − Lásd: átalányban.
áttér átti ͜ër tn. ige ’átfér’. Ollan 

szük ez a pajtakapu, alik ti ͜ër át rajt 
ëj ju ͜ol mëgrakot szi ͜ënásszeki͜ër. − 
Megj. Ritkán, csak egyes személyek 
szóhasználatában fordul elő.

áttestál áttëstál ts. ige ’átruház 
vmit vkire’ (pej.). Áttëstáto a fü ͜öggyit 
az unokatezsvírgyire.

attól attú mut. hsz. ’kny.’ − Fr. 
antú jobb ’annál jobb’ (Csak ebben 
a szerkezetben fordul elő antú 
alakban.) Antú job, mini ͜ë vastagabra 
fonyod.

átvált ádvátt ts. ige ’az ekét 
szűkebb vagy szélesebb földsáv 
hasítására állítja át’. Vádzsd át az 
ekit, mer igën nagyot fogat!

atya iság ~ fn. ’rokonság’ (tréf.)
atyasága atyaságo fn. ’evangélikus 

pap’ (tréf., biz.). Vu ͜ot itt az atyaságo, 
ki ͜ërdësztë, hom mi ͜ër nëm jár a 
gyerëk hittanra.

autó − Ö. sín~.
avanzsíroz avanzsi͜ëroz tn. ige 

’előrelép az életpályán, a szak-
mában’

avas ovas mn. ‘kny.’
Avas Ovas tn. [1729 (?). az 

ovasban valtozik; 1830. valamint az 
avasban is; 1844 körül Az Avasban; 
1982. 7/203. Ovas, szántó és rét]. 
Eredetileg rét volt a Répce bal part-
ján, Gór irányában. Nagy részét 
fölszántották.

avasul − Ö. meg~.
avítt u ͜ovitt mn. ’használt, régies, 

ócska’. Vëttem ëp pár cipü ͜öt. Nëm ujj 
ám, u ͜ovid, de azi͜ër mi ͜ëg ju ͜o.

az a fn.-i mut. névm. ‘kny.’ Baca ëk 
kölök a.; A is. − Megj. Ritkán, csak 
mutató névmási funkcióban fordul 
elő így.

azért − Fr. miért.
ázik − Ö. meg~.
azmondó ammondu͜o fn. − Fr. 

ammondu͜o vagyok ’azon a véle-
ményen vagyok, az a véle ményem’. 
− Megj. Csak ebben a szerkezetben 
fordul elő.

azóta azúta hsz. ‘kny.’
azt tudom asztom töltelékszó 

’úgy vélem, úgy gondolom’. Asztom, 
esü ͜ö lëssz. 

aztán osztá ksz. és hsz. ‘kny.’ 
− Megj. Mellérendelő mondatok 
kapcsolására az és kötőszó helyett 
is az osztá használatos. Emënt a 
bu ͜odba, osztá vëtt ëk kila kënyeret. 
− Fr. olyan.

aztánék osztánni͜ëk hsz. ’aztán’. 
Osztánni͜ëk nëhogy efelejcs illesztü ͜öt 
is hoznyi.

áztató − Ö. Kender~.
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bab − Fr. kokastökü bab ’hosszú-
kás, nagyobb szemű bab’. − Ö. 
gyenge~, spárga~, sűrű~, tarka~.

baba − Ö. kugli~.
bábaasszony báboasszon fn. ’szü-

lész nő, hivatásszerűen ezzel fog-
lalkozó személy, aki a szüléseket 
levezeti’. − Fr. A báboasszon ki in-
gotta a fogát. Tréfás mondás arra az 
esetre, amikor a gyereknek kiesett a 
tejfoga. − Nr. A keresztelőre is meg-
hívták, a templomban ő is ott állt a 
keresztszülők mellett az oltár előtt. 
Ma már a terhes anyák kórházban 
szülnek, ezért nincs szükség bába-
asszonyra.

babakacsi ~ fn. ’szártalan kanka-
lin (Primula acaulis)’  

bableves − Nr. Tréfás mondóka 
gyerekeknek: Itt a inom bableves, 
Pali iam në nevess! − Ö. gyenge~. 

babócs babu͜ocs, bagu ͜ocs fn. 
’bögöly’. − Nr. Nyáron, nagy meleg-
ben − különösen a Répce köze-
lé  ben − bagu ͜ocsok raja lepte el a 
szarvasmarhákat, lovakat. A gyere-
kek zöld ágat legyezve kerget ték el 
a vérszívókat.

Babos-szeglet tn. [1844 körül 
Babos szegletibe, szántó Alsóbükön]

baca ~ mn. ’kelekótya, nem egé-
szen normális’. Elsősorban emberre, 
gyerekre mondják: Të baca! Në lígy 
ollam baca. Átvitt értelemben is 
használják: Baca ëggy üdü ͜ö ez!

bacaság ~ fn. ’butaság’. Bacaság, 
amit montá!

bácsi − Ö. buda~, katona~.
bagla − Lásd: boglya.
bagócs − Lásd: babócs.
bagóleső − Fr. Fog be a bagu ͜o-

lesü͜ödet! ’Fogd be a szádat, ne be-
szélj annyit!’ (tréf.)

bagoly bagol fn. ‘kny.’ − Fr. Lë van 
a bagol. ’A tartozás ki van egyenlítve.’ 
A szólás onnan ered, hogy egyszer 
egy szolgalegény egy baglyot adott 
el a helybeli gyógyszerésznek. A 
patikus azonban fukar ember volt, 
a baglyot elvette, de nem izetett 
érte semmit. Idők múltával a szol-
galegény gyógyszerért ment a pati-
kába. Amikor izetésre került a sor, 
ezt mondta: Gyu ͜otyszërísz ur, lë van 
a bagol. És izetés nélkül távozott.

bágyadt bággyott mn. ’valamilyen 
betegség miatt színtelen, erejét 
vesztett’. Ollam bággyott ez a gyerëk, 
valami bajja van.

bagyulál − Ö. be~.
baj − Fr. bajja van ’beteg’. Ha bajjod 

van, mënny e a doktorho.
bajszint − Ö. oda~, rá~.
bajusz bajsz fn. ‘kny.’ Többnyire 

csak birt. szjeles alakban haszná-
latos: bajszom, bajszod, bajsza stb. 
− Ö. bőr~.

bak − Fr. bakot ugrik ’gyerek-
játékban egy vagy több gyerek 
lehajol, és társaik a tenyerüket a 
lehajlók hátára téve átugorják őket’. 
− Ö. fűrészelő~. − Nr. Az 1950-es 
években a gyerekek még játszották, 

BB
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főként az iskolában a szünetekben. 
Ma már nem nagyon kedvelik.

bakancsszíj bakancsszijj fn. ’kb. 
50 cm hosszú, vékony, hasított szíj, 
amellyel cipőfűzőhöz hasonlóan a 
bakancsot befűzik’. − Nr. Ma már 
bőrszíj helyett a bakancshoz is 
vastag cipőfűzőt használnak.

bakló baklu͜o fn. ’bojt’
baklós baklu͜os mn. ’bojtos’. − Fr. 

sapka.
bakter baktër fn. 1. ’vasúti pályaőr’. 

2. ’éjjeliőr’. − Nr. Az 1950-es évekig 
még volt baktër ’éjjeliőr’ a faluban. 
Este sötétedéstől reggel virradatig 
járt föl-alá az utcákban. Járandósága 
házanként egy-egy véka búza volt.

bakterház baktërház fn. ’vasúti 
őrház’

baktertojás − Fr. Ti͜ëd lëhet a 
baktërtojás. Tréfás elismerése, ki i-
ze tése valamely kisebb szolgálatnak. 
Főként felnőttek mondják a gyerek-
nek, ha az valamely apró szívességet 
tesz, de anyagilag semmivel nem 
honorálható.

balta ln. = kisfejszë
bámul − Fr. Mid bámúsz, ëggyet 

ingok elájúsz. Tréfás mondóka. − Fr. 
borjú.

bán − Ö. meg~.
bandzsa ~ mn. ’kancsal’
banga ~ mn. ’félkegyelmű, ütődött’. 

Átvitt értelemben is használatos: 
Micsoda banga üdü ͜ö van, majnëm 
mëkfagy az embër, uf fuj a szi ͜ël. 
’Szeszélyes, kiszámíthatatlan idő.’

barack borock fn. ‘kny.’ – Fr. Kapsz 
ëb borockot. Adok nekëd ëb borockot. 
Tréfás mondás, gyereket ugratnak 
vele. A kinyújtott hüvelykujjat a 
gyerek feje tetejére teszik, és kissé 
nyomva elforgatják.

Baranyai Baronyai tn. [1982. 
7/211. Baronyai, szántó, egykori 
tulajdonosáról]

báránycsécs báráncsi ͜ëcs fn. ’bá-
rány himlő’ (arch.)

báránycsécses báráncsi ͜ëcsës mn. 
’bárányhimlős’ (arch.). Báráncsi ͜ëcsës 
ez a gyerëk, e kö hínya a doktort.

barátné barátni ͜ë fn. ’barátnő’
barázda brázdo fn. ‘kny.’
barázdabillegető brázdo billë ge-

tü ͜ö fn. ‘kny.’
barázdol brázdul ts. ige ’szántás 

megkezdésekor a kezdő barázdát 
szántja’. − Ö. meg~.

bárd ~ fn. ’csontvágó balta’. − Nr. 
Régebben, amikor még nem voltak 
húsőrlők, disznóöléskor a bon tó-
széken ezzel vágták apróra a kol-
básznak való húst.

barhent pargët fn. ’kny.’
barhentgatya pargëdgatya fn. 

’barhent anyagból készült alsó nad-
rág’

barhenting pargëtümög fn. 
’barhent anyagból készült ing’

barka bárko fn. ’fűzfabarka’. 
Gyü ͜öhi ͜ëtën lëssz a katalikusokná a 
bárkoszentülís.

barona − Lásd: borona.
baronál − Lásd: boronál.
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bársony bárson fn. ‘kny.’
baszigál ~ ts. ige ’valamit hozzá 

nem értő módon, javító szándékkal 
munkába fog’. Në baszigád aszt a 
vetü͜ömasinát, mer erontod! − Ö. 
meg~.

bászli ~ mn. ’félénk, gyámoltalan’. 
Főként gyerekre mondják: No, mëny 
má oda a bácsiho, në lígy ollam 
bászli!

battyog ~ tn. ige ’lassan bandu-
kol’

bazsarózsa bazsaru͜ozsa fn. ’pün-
kösdirózsa’

bé be bi͜ë be msz. Többször 
ismételve csirkéknek, tyúkoknak 
mondják, amikor behajtják őket az 
ólba.

bebagyulál ~ ts. ige ’<főként 
kisgyereket> kendővel jól körbe-
csavar, hogy meg ne fázzon’

bébic − Lásd: bíbic.
beborít beburitt ts. ige ’betakar’. 

A ri ͜ëpakupacod be kö burittanyi 
fü ͜ödde.

becce1 bëcce fn. ’tehén’ (gyerm.) 
− Ö. bú~.

becce2 bëcce mn. ’butácska’ 
(gyerm.). Në lígy ollam bëcce, fogadd 
el eszt az ajándíkot!

Bécs Bi ͜ëcs, Bi ͜ëdzsbe tn. Ausztria 
fővárosa.

becstelen böcstelen mn. ’szégyen-
letes, aljas’

becsül böcsül ts. ige ‘kny.’
becsület böcsület fn. ‘kny.’

becsületes böcsületës mn. ‘kny.’
befed beföd ts. ige ‘kny.’
befedeztet befödösztet ts. ige 

’kancát a csődörrel megtermé ke-
nyíttet’. Majd a tavassza befödösz-
tetëm eszt a lovat, talám mast 
efog’gya, lësz neki csikaja.

befest beföst ts. ige ‘kny.’
befog ~ ts. ige ’jármos állatot 

szekér elé állít, húzásra, indulásra 
kész állapotba hoz’. Fog be a lovakat, 
mer mënünk ëtetnyivalu͜ojji ͜ër! − Nr. 
A iatal állatok befogása több hétig 
tartó szoktatást igényelt. Ilyen kor 
a gazda egy ideig kézzel ve zette 
a iatal csikót vagy ökröt, hogy 
hozzászokjon a szekérrúdhoz és 
a gyeplővel, ostorral történő irá-
nyításhoz. Egy-egy lovat, ökröt, 
te henet mindig ugyanarra az ol-
dalra fogták be, a jobb és bal oldal 
fölcserélése nem volt szokásban. − 
Fr. bagóleső.

befülled ~ tn. ige ’félig nyersen 
vagy vizesen összerakott takarmány 
(széna, lucerna stb.) bemelegszik’

béget ~ tn. ige ‘kny.’ − Nyt. Azon 
ritka szavak közé tartozik, ahol 
az é hang nem diftongizálódik, 
realizációja azonos a köznyelvivel.

begittel begittül ts ige ’ablaküve-
get gittel rögzít, betapaszt’. Be kö 
gittűnyi eszt az ablakot, mer má 
majnëm kiesik az üveg’gyë. − Vö. 
német: Kitt ’ragacs, tapasz’.

begörbül ~ ts. ige ’<ajtót, ablakot> 
horog alakú kapoccsal bezár’. Görbűd 
be az uccajtu ͜ot, nehob begyűjjenek a 
cigányok!
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begörget ~ ts. ige ’anyadisznót 
párosíttat, megtermékenyíttet’ Ha 
májuzsba begörgetëm eszt az anya-
disznu͜ot, aagusztuzsba mëgma la-
cozik.

begörög ~ tn. ige ’nőstény disznó 
megtermékenyül’. Begörgött az a -
nya disznu͜o, talá maj lësznek mala-
cai.

begy bögy fn. ‘kny.’
begyes bögyös mn. ‘kny.’
beillik − Fr. péntek.
béka bi͜ëka fn. 1. ‘kny.’ − Fr. Bi ͜ëka 

nyü ͜öl a hasadba. Főként gyereknek 
mondják, ha sok vizet iszik. − Pislog, 
mind a miskolci bi͜ëka a kocsonyábo. 
Sokat pislogó emberre mondják. 2. 
’a felső karon levő kidudorodó izom’. 
3. csak birt. szjeles alakban: bi͜ëkájo 
’a ló patájának belső, puha része’. − 
Nr. Patkoláskor a kovács a ló békáját 
éles, késhez hasonló szerszámmal 
sajátos y alakúra kifaragja. Vigyáznia 
kell, nehogy az eleven húsba vágjon, 
mert akkor a ló lesántul.

békakanál bi͜ëkakalán fn. ’a fo lya-
mi kagyló háza, szétnyitott szaru-
héja’. − Nr. Régebben, amikor a 
Répce még szabályozatlan volt, a 
kavicsos részeken sok volt a kagyló, 
a békakanál. Nyáron a gyerekek 
összeszedték, és azzal játszottak. − 
Lásd még: békateknő.

békanyúzó bi͜ëkanyuzu ͜o fn. ’élet-
len, rossz bicska’

békarokka bi͜ëkarokka fn. ’mezei 
zsúrló (Equisetum arvense)’

békateknő bi͜ëkateknyü ͜ö fn. ’kagy-

lóhéj, a folyami kagyló páncélos 
szaruháza’. − Lásd még: békakanál.

bekenőkefe bekenyü ͜ökefë fn. 
’nyeles kefe, amellyel a cipőkrémet 
a lábblire felhordják, felkenik’. − 
Nr. Vasárnap, templombaindulás 
előtt a gazda a csizmáját gondosan 
kitisztította, bekenőkefével, boksz-
szal bekente és kifényesítette. − 
Lásd még: bokszoskefe.

bekukorékol − Fr. kakas.
bél1 1. bi ͜ël fn. ’kny.’ 2. belë <a ke-

nyérnek> birt. szjeles fn. ’a kenyér 
belső, puha része’. Belit aggy, në 
gyürki ͜ët, mer igën rosszak a fogaim, 
nem tom mëgrágnyi. − Fr. kéz. − Ö. 
egyszálbélű.

bél2 − Ö. igabélfa.
beleboronál belebaronál ts ige 

’a szántóföldön kézzel elhintett ve-
tőmagot borona segítségével a ta-
lajba juttatja’. − Nr. Kisebb ma go-
kat, például a lóhere, lucerna mag-
ját nem géppel vetették, hanem 
kézzel szórták el, és boronával 
beleboronálták.

beleborul beleburul tn. ige ’be-
borul <valamibe>’

Beled Belëd, -be tn. Község Büktől 
keletre, kb. 30 km-re.

belefér − Fr. Hetye.
belefojt − Fr. kanál.
belegebed ~ tn. ige ’belepusztul 

<valamibe>’
belegondol belegondul tn. ige 

’<főként a halállal kapcsolatban> 
gon dolkodik rajta’. Nëm ju ͜o bele gon-
dúnyi, hom mëk kü ͜ö hu ͜onyi.



48

B

belehugyozik − Fr. Lőrinc.
belejön − Fr. kiskutya.
belekap ~ tn. ige ’hirtelen, meg-

gondolatlanul elkezd valamit’. Ez is 
mindëmbe belekap, osztá sëmmi së 
sikerül neki.

bélel − Ö. ki~.
bélés bi͜ëllís fn. ‘kny.’
beletér beleti͜ër tn. ige ’belefér’. 

Nëm ti ͜ër bele ez a krumpi ebbe a 
zságbo. − Megj. Ritkán mondják, és 
akkor is csak egyes személyekhez 
kötött a használata.

beleüt − Fr. szar.
belevejsz ~ mn. ’ügyes, belevaló, 

dolgát értő’. Belevejsz ëf fejji͜ërníp ez, 
mindënt mëkcsinál, amit köll.

bélfa bi͜ëfa fn. ’a járom két füg-
gőlegesen álló fája közül az egyik’. 
− Ö. iga~.

belőle belüllö szjeles hsz. ‘kny.’
belső bi͜ësü ͜ö mn. ’kny.’
béltepertő bi͜ëltöpörtü͜ö fn. ’a 

kisütött bélzsír után megmaradó 
tepertö’. − Megj. Nem használták föl, 
szegény embereknek, kéregetőknek 
szokták odaadni.

bélű − Ö. egyszál~, káka~, nagy~.
belül bellü hsz. és nu. ‘kny.’
bélyeg billëg fn. ‘kny.’
bélyegel billëgül ts ige ’bélyegez’
bélyegző billëgzü͜ö fn. ‘kny.’
bemelegül ~ tn. ige ’bemelegszik’
benek ~ hsz. ’befelé’. Teri ͜ëd benek 

a csibi͜ëket!

benga bënga ’beteges’. Má ëh hetë 
ollam bënga vagyok, mindënëm fáj.

bengás bëngás mn. ’beteges’. Ol-
lam bëngás ez a tik, lëhet, hom mëg 
izs döglik. − Lásd még: csiápos.

Béni-tó Bi ͜ëni-tu ͜o tn. [1982. 
7/67. Béni-tó, téglagyári tó, egykori 
tulajdonosáról]. A 2000-es években 
horgásztóvá alakították át.

benn − Ö. ottbennfog.
bennsül bensül tn. ige ’versmondás 

közben megakad, nem tudja a ver-
set végigmondani’. Hallom, bensűti ͜ë, 
nëm tuttad emondanyi a vizsgán a 
versët.

bennük bennëk szjeles hsz. ‘kny.’ 
Nëm lëhet mëgbiznya bennëk.

benő benyü ͜öl ts. ige ’kny.’
bepácol bepácul ts. ige ’a búzát 

üszkösödés ellen vetés előtt réz-
gálic vizes oldatával lelocsolja és 
átforgatja’. − Lásd még: pácol.

bepemzliz bepëmzliz ts. ige ’a 
pemzli nevű ecsettel valamit be-
meszel’. Pëmzlizd be a falat ott 
a sorokná, mer nëm i͜ërëk oda a 
meszelü͜öve!

bepucol bepucul ts. ige ’bevakol’. 
Bepucúták a falat.

berak ~ ts. ige ’<főleg ablakot, 
elsötétítő palettát> becsuk’. Rag be a 
palëttákot, mer mindënki betátogat 
az ablakon!

berakat ~ ts. ige ’<tehenet> be-
fedeztet’. Tënnap berakattam a te-
he net, talám mas majd efog’gya. 
− Megj. Újabban a mesterséges 
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megtermékenyítésre szinte kizáró-
lag csak ezt a kifejezést használják.

berámáztat berámásztot ts. ige 
’<képet> bekereteztet’. Rámász tos-
sátog be eszt a inkípet, mer igën ju ͜ol 
sikerűt!

beredva − Lásd: borotva.
Berek Berëk tn. [1767. Vagyon az 

határjokban ismít bizonyos Berek 
né vű erdőcskéjek; 1818. az Alsó Bü ki 
Határban a Berek melett; 1844 kö-
rül Berekben ki szabot Risz; 1857. ~; 
1864. ~; 1982. Berëk, rét]. Az Egres 
nevű erdő alatt levő nádas, vizenyős 
rét.

Berekalja Berëkalla, Berëkalláro 
tn. Falu Büktől keletre, kb. 12 km-re. 
Ma Tompaládony része, korábban 
önálló település volt.

berekfa berëkfa fn. ’égerfa’
Berény Börin, Börimbe tn. Iklan-

berény nevű falu Büktől északke let-
re, kb. 10 km-re. − Fr. Hetye.

béres bírës fn. ’uradalmi cseléd’. 
Felsőbükön, a Szapáry-uradalomban 
sok cseléd dolgozott.

berigliz ~ ts. ige ’<ajtót> retesszel 
bezár’

bertáful bërtáful tn. ige ’virraszt’. 
Egisz ijje föm bërtáfútam.

berukkol berukkul tn. ige ’kato-
nának bevonul’. Tizënnígybe beruk-
kutam Hajmáski͜ërre.

besöpör ~ ts. ige ’etetés után a 
széthullott szalmát és takarmányt 
az istállóba söpri, és egyúttal az 
istállóban a járást letisztítja’. Ha 
vígesztünk az itatássol, söpörd be 

a járást! − Nr. A szarvasmarhák 
ete tésének utolsó mozzanata volt 
a besöprés, amikor főként a szol-
ga gyerek vagy a családban a leg-
kisebbik iú kötelessége volt a 
rendcsinálás. − Fr. járás.

beszéd − Ö. ki~.
beszed beszëd tn. ige 1. ’kny.’ 2. 

’<iskolában a gyerek> elégtelent 
kap’. Má mëgim beszëdëtt ez a gye-
rëk, nëm tom mëllem bizonyidványo 
lëssz.

Bészeg Bi ͜ëszëg tn. (arch.) [1982. 
7/64. Bészëg, Belső szeg]. Középbük 
belső része, a Baross utca.

beszegez beszëgez ts ige 1. ’kny.’ 
2. ’<ajtót> tolózárral bezár’. Ju ͜ol 
beszëgezd az ajtu͜ot, nehov valaki 
begyüjjön.

beszegezel beszëgezül ts. ige 
’<ajtót> tolózárral bezár’. Szëgezűd 
be az uccajtu ͜ot, nëhob begyüjjenek a 
cigányok!

beszél beszil tn. (és ts.) ige ‘kny.’ − 
Fr. kanász, valog.

betanít betanitt ts. ige 1. 
’kny.’ 2. ’< iatal lovat vagy ökröt 
szekérhúzásra, fogatolásra megta-
nít, hozzászoktat’. Maj segittëk ne-
këd betanittanyi eszt a ki ͜ët mula 
ökröt. − Nr. A hagyományos paraszti 
gazdálkodás idején fontos feladat 
volt a fogatolásra megérett lovak, 
ökrök betanítása. Először üres sze-
kérbe, kevésbé forgalmas utakon 
fogták be és kézenfogva vezették 
őket. Több hétig is eltartott, mire az 
állat engedelmes lett, jármos állat 
vált belőle.
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betátogat ~ tn. ige ’beleseget’. 
Rag be a palëttákot, mer mindënki 
betátogat a szobábo.

betegség − Fr. újság.
betér beti ͜ër tn. ige ’befér’ (arch.). 

Annyian vu ͜otak karácsonkor az is-
ten tisztëletën, alik ti ͜ërteg be a temp-
lomba.

betesz betësz ts. ige 1. ’kny.’ 2. 
’<ajtót, ablakot> becsuk’. Tëd be az 
ablakot, mer igëh huzad van! − Fr. 
ajtó.

betéve bi͜ëtűvö hsz. ’fejből, könyv 
nélkül’. Bi ͜ëtűvö tuggya az egisz imát-
ságos könyvet.

betlehemezés bötlehemëzís fn. 
’betlehemjárás’. − Nr. Szokás volt ré-
gebben − főleg a katolikus lakosság 
körében −, hogy karácsony előtti 
na pok ban a serdülő korú gyerekek 
betlehemes házikót készítettek, és 
pásztoroknak, angyaloknak felöl-
tözve járták a házakat, kellemes ka-
rá csonyi ünnepeket kívánva. Kisebb 
ajándékokat kaptak érte.

betű bötü fn. ‘kny.’
beugrat ~ ts ige ’<tehenet> be-

fedeztet’. Má másoccor ugrattam be 
a tehenet, talám mas majd efog’gya.

beválik bevállik tn. ige 1. ’kny.’ 
2. ’katonai sorozáson, összeíráson 
alkalmasnak minősül’. A Kovács 
Ferku ͜o nëm vád be katonánok.

bevarr − Fr. tyúk.
bevesz − Fr. Szováta.
bevet ~ ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’sütő-

lapáttal kenyereket a kemencébe 

berak’. Kilenc u ͜orako vetëttëg be a 
kënyereket.

bevölgyel bevü ͜ögyel ts. ige ’asz tag, 
szénásszekér, gabonásszekér köze-
pét jól megrakja, hogy a külső széle, 
a külső kévék ki ne forduljanak’ 
(arch.). Ju ͜ol vü͜ögyi ͜ëd be, hogy a kívík 
ki në potyog’gyanak! − Lásd még: 
kivölgyel, völgyel.

bíbic bi ͜ëbic fn. ‘kny.’ (arch.)
bíbor bibor fn. ’bíborhere’. Vetëttem 

ëf i͜ë hu ͜od bibort a marháknok.
biciklicsiptető biciklicsiptetü ͜ö 

fn. ’a nadrág szárát alul összefogó 
csipesz’. − Megj. A fér iak használ-
ják biciklizéskor. A nadrág szárát 
csip tetik össze vele a jobb lábon, 
hogy a kerék lánca össze ne olajozza 
a ruhát.

bicska ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’a vonat 
jelzőoszlopa; szemafor’ (tréf.). Má 
áll a bicska, mingyá it lëssz a vonat.

bika − Fr. Kanyarit, mind a kuo͜ nyi 
bika. Tréfás szóláshasonlat. A mon-
dás onnan származik, hogy ál lí tólag 
a kónyiak templomának tor nyán ki-
nőtt a fű. A falu bírája azt javasolta, 
hogy a bikát húzzák föl a toronyba,
az majd lelegeli a zöld pázsitot. Kö-
telet kötöttek a nya kára, úgy húzták. 
De mire fölért, a szerencsétlen állat 
megfulladt, és kidugta a nyelvét. 
Ekkor valaki elkiáltotta magát: Má 
kanyaritt! Vagyis a nyelvével akarja 
leharapni a füvet.

bikacsök bikacsi͜ëk fn. ‘kny.’
bikarét bikarít fn. ’a község apa-

ál latainak, bikáinak téli takar má-
ny o zását biztosító rét a falu ha tá-
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rá ban’. − Nr. Az Ovas nevű ha tár-
rész ben, a Répce mellett volt né-
hány katasztrális hold rét, amelyet 
a községi bikák számára tartottak 
fönn. Ennek szénáját az ál lattartó 
gazdák közösen kaszálták le, gyöj-
töttík és megszárítva behord ták a 
bi kaistálló mellett levő nagy pajtába. 
(Lásd: VMFN. 1982. 7/204. 65. ol d .)

bikás ~ fn. ’az a személy, aki a köz-
ségi bikákat gondozta’

bik ic ~ fn. ’kölyök, ickó’ (tréf.)
biléta bili͜ëta fn. ’igazoló jegy, 

papír’. Adott a mázsálu͜o ëb bili͜ëtát.
bilgeri birgëri fn. ’puha szárú 

csizma’
bilgeri csizma birgëri csizsma 

szsz. ‘puha szárú csizma’.
bilicke ~ fn. ’bige’.
bilickézés bilicki͜ëzís fn. ’bigézés’. 

− Nr. 7–14 év közötti iúk kedvenc 
játéka volt. Egy kb. 15 cm hosszú 
vastagabb fadarabot a két végén 
kihegyeztek, a földben egy kis vá-
ja tot készítettek, és abban úgy he-
lyezték el a bilickét, hogy az egyik 
vége fölfelé álljon. A versenyben 
levő játékos bottal ráütött a végére, 
és a levegőbe fölpattanó fadarabot 
a bottal mégegyszer megütve igye-
kezett minél messzebre elhajítani. 
Az a gyerek lett a győztes, akinek 
a bilickéje a legmesszebre repült. 
Kb. az 1950-es évekig volt divatos 
gyerekjáték.

bilickézik bilicki͜ëzik tn. ige 
’bigézik’

bille ~ fn. ’kis iú nemi szerve’

billeg − Lásd: bélyeg.
billegető − Ö. barázda~.
billemácsik ~ fn. ’krumplinudli’
bír ts. ige bir ’<földet> bérel’. Öt 

hu ͜ot fü ͜öded birt a tezsvirgyitü.
bíres − Lásd: béres.
birkadugasz − Fr. igaz.
bíró − Fr. Fütyül a biru ͜o ia. A rigó 

hangjának utánzásaként mondják.
birsalma birsu ͜oma fn. ‘kny.’
bizony − Fr. Istók.
biztos bisztos hsz. ’biztosan’. Mi͜ër 

nëm gyütt a bátyád? Bisztos nëm 
tuggya, mikor lëssz a temetís.

bizsereg − Fr. hangya.
blatt ~ fn. ’a kártyajátékban egy 

lap’. Adott ëb blattot. − Vö. német: 
Blatt ’lap <a kártyajátékban>’.

bliccel − Ö. el~.
blindre ~ hsz. ’vaktában, anélkül, 

hogy a várható eredményt előre 
tudná’. Blindre nëm mënëk bele ebbe 
az üzledbe. − Vö. német: blind ’vak’.

bocskor ~ 1. ’kny.’ 2. ’cipőre vagy 
csizmára bocskorszerűen ráragadt 
föld, sár’. Verd lë a bocskort a 
csizmádru!

bódul − Ö. el~.
bodza borza fn. ‘kny.’
bodzafa borzafa fn. ‘kny.’
bogár ~ fn. ’házi légy’. Csug be az 

ajtu ͜ot, mer begyünek a bogarak a 
konyháro! − Ö. szemebogara.

bogárfogó bogárfogu ͜o fn. ’légy-
fogó’. − Megj. Többnyire a boltban 
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vásárolt, ragadós papírcsíkot ne-
vezték így. – Nr. Régebben hasz nál-
tak üvegből készített bogárfogót 
is. Ez egy búra alakú üvegharang 
volt, amelynek alja befelé hajlott. 
Ide ecetet öntöttek, majd a lábára 
állították. Cukrot tettek alája. A 
bogarak lakmározás után fölrö-
pül tek, és a búrában az ecettől el-
bódulva megfulladtak.

boglya bagla fn. ‘kny.’ Tëd lë a 
vizeskorsu͜ot a bagla tövibe, ott ár-
nyígba van.

boglyáz bagláz tn. ige ’boglyát 
rak’. Elöbb összöhuzzok a szi͜ënát, 
osztá baglázunk.

bogyó bogya fn. ‘kny.’ (arch.). Ollan 
apru ͜o ez a krumpi, mind a bogya.

bojtorján bujtërgyán fn. ‘kny.’ − Ö. 
apró~.

bojtorjános bujtërgyányos mn. és 
fn. ’olyan <hely>, ahol sok bojtorján 
van’

bóklál bu ͜oklál tn. ige ’kóborol, 
bolyong, össze-vissza jár-kel’. Hum 
bu ͜oklátá má mëgin?

bóklászik bu ͜oklászik tn. ige 
’kóborol, bolyong, össze-vissza jár-
kel’. Hum bu ͜oklásztá má mëgin?

bókol bu ͜okkul tn. ige 1. ’bóbiskol, 
fejét bólogatva szundikál’. 2. ’<tyúk> 
a fejét hajtogatva kókadozik, bete-
geskedik’. Igën bu ͜okkul ez a tik, lëhet, 
hom mëgdöglik.

bokor − Szsz. Rakó-~.
boksz ~ fn. ’cipőkrém’
bokszol bokszul ts. ige ’<lábbelit> 

cipőkrémmel beken’. − Ö. ki~.

bokszoskefe bokszoskefë fn. ’az 
a kisméretű, nyeles kefe, amellyel a 
cipőkrémet a lábbelire fölhordják’. – 
Lásd még: bekenőkefe.

bolha bu ͜oha fn. ‘kny.’
bólint bu ͜olint tn. ige ’szunyókál, 

széken vagy egyéb helyen ülve 
rövidebb ideig alszik’. Ebíd után 
mi͜ëg bu ͜olintok ëggyet, maj csak 
azutám mënün ki kaszányi. − Ö. el~.

bolond − Fr. gyerek.
bolondáz ~ tn. ige ’bolondoz’. Në 

bolondáz mindig, asz hiszik, emënt 
az eszëd!

bolondgomba bolongomba fn. 
’mérgező gomba’. − Fr. Nyü͜öl, mind 
a bolongomba. ’Gyorsan nő.’

bolt bu ͜ot fn. ’kisebb üzlet helyi-
sége’

boltos bu ͜otos fn. ’kiskereskedő’
bongyor bonygyor mn. és fn. 

’man galica’
bongyordisznó bonygyordisznu ͜o 

fn. ’mangalica disznó’. − Nr. Régeb-
ben, kb. az 1950-es évekig a hízó 
disznó tartásával kapcsolatban az 
volt az elsődleges cél, hogy minél 
több zsírja legyen, ezért gyakran 
mangalica disznót vágtak. Ezt 
váltotta fel inkább a húsáért tartott 
kesedisznó.

bont − Ö. fel~.
bontószék bontu ͜oszi͜ëk fn. ’négy-

lábú, hosszúkás, vastaglapú asz-
talféle, amelyen disznóöléskor a 
levágott sertést felbontják, és a fel-
dolgozási munkát végzik’. − Nr. A 
hagyományos disznóölés során a 
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megpörzsölt és megmosott sertést 
nem az iparban szokásos módon 
felakasztva, kettévágva bontották 
föl, hanem bontószékre tették. Elő-
ször hátára fektetve a sonkákat 
szed ték le, majd a hasára fordítot ták, 
lefejtették a hátaszalonnát, elvágták 
a bordákat, kivették az órját, azután 
a belsőségeket.

borbély borbil fn. ‘kny.’
borít buritt ts. ige 1. ‘kny.’ 2. ’önt’. 

Buriccs idë ëp pohár vizet! − Ö. be~, 
ki~.

boríték burittík fn. ‘kny.’
borító burittu ͜o fn. ’fűzfavesszőből 

ritkára font, nagyobb, harang alakú 
eszköz, amely alá az udvaron a 
csirkék anyját tették’. − Nr. Amikor 
a kis csirkék már megerősödtek, 
kb. egy hetes koruktól jó időben 
kitették őket az udvarra. Hogy el 
ne kóboroljanak, a kotlóst borítóval 
lefedték, vizet és ennivalót (kölest) 
is tettek melléje. A csirkék a bo-
rító alól kibújhattak, a közelben 
szaladgáltak, de mindig visszatértek 
az anyjukhoz. Ugyanezt a borítót 
télen arra is használták, hogy szájá-
val fölfelé fordítva a pajtából az 
etetőbe szálastakarmányt (szénát) 
hoztak benne az állatoknak.

borjazás borgyuzás fn. ’kny.’
borjazik borgyuzik tn. ige ’kny.’ − 

Ö. meg~.
borjazó − Fr. Csak ebben a szó-

kapcsolatban: borgyuzu ͜oba jár <a 
tehén> ’nemsokára megborjazik’. 
A Gábornak izs borgyuzu ͜oba jár az 
ëggyik tehenë.

borjú borgyu fn. ’kny.’ − Fr. Bá-
mulla, mim borgyu az uj kaput. Ak-
kor mondják, ha valaki nagyon rá-
csodálkozik valamire.

borjúnyúzó − Fr. kiskedd.
borock − Lásd: barack.
borogat burogat ts. ige ‘kny.’
borona barona fn. ’fogakkal ellá-

tott talajművelő eszköz, amellyel 
a felszántott földet porhanyítják’. 
− Nr. Régebben a kerete fából volt, 
a század elejétől azonban az egész 
vasból készült. Ha nagyon rögös és 
kemény volt a felszántott talaj, akkor 
nehéz köveket raktak a boronára, 
hogy a porhanyítás hatékonyabb 
legyen. − Ö.  fa~, lánc~, rét~, vas~.

boronafa baronafa fn. ’a két-
szárnyú vasborona egyes szárnyait 
elöl keresztben összetartó véko-
nyabb fagerenda’. − Nr. Ezzel történt 
a borona vontatása. Erre akasztották 
lovak esetében a tisafát, ha ökrökkel 
boronáltak, akkor pedig a ti ͜ëzslát.

boronál baronál ts. ige ‘kny.’ − Ö. 
bele~, el~, meg~.

boronálás baronálás fn. ‘kny.’
borotva bërëdva fn. ‘kny.’ (arch.)
borotválkozik bërëdvákozik tn. 

ige ‘kny.’ (arch.)
borsós borsu ͜os mn. ’libabőrös <a 

háta vkinek>’
borul − Ö. bele~, fel~, le~.
borz − Ö. tüskés~.
borza − Lásd: bodza.
borzaskati ~ fn. ’süteményféle’. 

− Megj. A felvert tojáshabot dió val 
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elkeverik, és tepsiben kissé meg-
sütik. Ugyanaz, mint a habcsók, csak 
dió is van benne.

boszorkányszél boszorkánszi͜ël 
fn. ’forgószél’

bot − Fr. Bük. – Ö. cseber~, itató~, 
perzselő~. 

bota − Ö. csete-bota.
botol − Ö. szét~.
bozogán − Lásd: buzogány.
Bő Bű, -be tn. Község Büktől dél-

keletre, 5 km-re. − Fr. Tëgyünk um, 
mind a bűiek, haggyok esnyi. Meg-
nyugtatásképpen mondják ak kor, 
ha nem várt időben, szük ségtelenül 
is esik az eső. Ha úgy sem tudjuk 
megakadályozni, ak kor hagyjuk esni. 
A szomszéd falu belieket is csúfolják 
vele. (Hasonló anekdotát közöl 
Ágner Lajos Szé csény vidékéről: 
Gyűlés az eső elállítása felől. Magyar 
Nyelvőr 1901. 549−550.) − Fr. Bük.

böcek ~ fn. ’a tüzelésre felvágott fa 
között olyan nagyobb, rendszerint 
görcsös vagy nehezen széthasítható 
darab, amelyet így egészben tesznek 
a tűzre, hogy hosszabb ideig égjen’. 
Tígy a tüzre ëb böcekët, am }ajd 
sokáig ebüzölög rajta.

böcsül − Lásd: becsül.
böffent − Ö. ki~.
bög − Ö. csög-bög.
bögy − Lásd: begy.
bögyös − Lásd: begyes.
Bői gyalogút tn. [1816. június 29. 

az Also Bűki Mezőn az bűÿ Gyalog 
Útba]

Bői-határ tn. [1844 körül Büi 
határfelé, szántó Alsóbükön]

 bök ~ ts. és tn. ige 1. ’kny.’ 2. ts. 
’szúr’. Böki a taru ͜o a tu ͜opát. 3. tn. 
’szúr’. Në mënny a taru ͜ora, mer az 
igëm bök.; Bök ez a homokos ut. − Fr. 
zabszem. − Ö. fel~.

bököd bökköd ts ige ’az acatot az 
árpa- és búzavetésből hosszú, nyeles 
szerszámmal kiszúrkálja’ (arch.). 
Dilutá aszottat bökkönyi mënünk a 
Tüski͜ësre. − Fr. acat.

böködés bökködís fn. ’az acat 
kiszúrkálása az árpa- és búzavetés-
ből hosszú, nyeles szerszámmal’ 
(arch.). − Ö. acat~.

böködő bökködü͜ö fn. ’az acat ki-
szúrkálására használt hosszúnyelű 
hegyes szerszám’ (arch.). − Megj. 
Alsó részén az éles vas spaknihoz 
hasonlít, vagy pedig fecskefark ala-
kúan van kiképezve. Állva, a nyél 
felső végét nyomva az acat gyökerét 
a földben átvágták és kifordították. 
− Ö. acat~.

bökős bökü͜ös mn. 1. ’szúrós’. Pl. 
az akácfa vékony ága. 2. ’dö ködő, 
szúró’. Pl. a tehén vagy a bika, 
amelyik a szarvával gyakran meg-
böki az embert. Në mëny közel ahho 
a tehi ͜ëhhë, mer igëm bökü ͜ös.

böngész böngísz tn. ige ’keres, 
kutat’. Mid böngíszö ott a subladba!

bőrbajusz − Fr. bűrbajszot csiná. 
Akkor mondják, ha tréfás szóra-
kozásképpen a gyereknek, akinek 
még nincs bajusza, az orra alatt két 
ujjal a bőrt feszesre húzzák. Gyere 
idë, csinálok nekëd bűrbajszot!
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Börin − Lásd: Berény.
bőrke bürke fn. ’<disznóöléskor> a 

disznó lehúzott bőre’. − Nr. Pörzsölés 
után a gyerekek már nagyon várják, 
hogy bőrkét ehessenek. Miután a 
disznót felbontották, keresnek olyan 
bőrkét, amelyik kevésbé vastag. A 
zsírréteget késsel lehúzzák, enyhén 
megsózzák, és elrágva megeszik.

börzöget ~ tn. és ts. ige ’a széná-
nak lekaszált, száradóban levő 
füvet villával felpiszkálja, hogy job-
ban száradjon’. Hun van apád? Az 
Ovazsba börzöget.

börzögetés börzögetís fn. ’a szára-
dóban levő széna villával történő 
felpiszkálása’. − Nr. Szénakaszálás 
idején igen fontos munka volt a 
börzögetés. Különösen akkor, ha 
megáztak a lekaszált rendek, a 
gaz da a nap kisütése után sietett a 
rétre, hogy fellazítsa az összetapadt 
szénát.

Börzsönyi ~ tn. [1982. 7/209. ~, 
szántó, erdő, egykori tulajdonosáról, 
az erdő újabb ültetés]

böstörkél böstörki͜ël tn. ige ’töri 
a fejét, jár az esze valamin’. Min 
böstörki͜ësz má megin?

böstörködés böstörködís fn. ’per-
lekedés, veszekedés’. Szünet ni ͜ëkü 
mënt nálok a böstörködís.

böstörködik ~ tn. ige ’zsörtölődik, 
veszekszik’. A gyerekeknek mondják:  
Mit böstöröktök mindig, nëm tuttok 
szípën jácconyi!

böstörög ~ tn. ige ’morog, ellen-
kezik, nemtetszését nyilvánítja’. Ez 

is csak mindig böstörög, ahhelët, hot 
tënní a dúgát!

böszme ~ mn. ’faragatlan, durva, 
ostoba <személy, állat>’. Böszme ëf 
fejji ͜ërníp! Időjárással kapcsolatban 
is használják: Böszme üdü͜ö van! 
Böszme szi͜ël fuj!

bötü − Lásd: betű.
brázdo − Lásd: barázda.
brázdul − Lásd: barázdol.
bruder brúdër fn. ’ iútestvér’ 

(ritk.). − Vö. német: Bruder ’ ivér’.
brukkol brukkul tn. ige ’turbékol 

<a galamb>’
búbecce búbëcce fn. ’tehén’ 

(gyerm.)
búbol bubul ts ige ’kakas tyúkot 

megtermékenyít’. − Ö. meg~.
buborka − Lásd: uborka.
búbos pacsirta bubos pacsirta 

szsz. ’olyan pacsirta, amelyiknek a 
fején búbszerű tollazat van’

búbos pityer bubos pityër szsz. 
’búbos pacsirta’

buckás ~ ’rögös, hantos <szántó-
föld>’

buckó bucku ͜o fn. ’a földből kiálló 
nagyobb rög’

búcsú fn. bucsu ’kny.’ − Fr. Gyugy, 
Und. − Ö. kis~. 

búcsú ia bucsu ija fn. ’a búcsúból 
hozott kisebb ajándék’. Ha emísz a 
szakonyi bucsuba, hozzá ám valami 
bucsu iját a gyerëkëknek! − Nr. Szo-
kásban volt, ha a szülő vagy va-
laki közeli hozzátartozó elment a 
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szomszéd községbe búcsúba, apró 
ajándékot hozott a gyerekeknek, 
akik ezt már nagyon várták.

budabácsi ~ fn. ’katicabogár’. − 
Nr. Tavasszal, az első napsütések 
idején a gyerekek szívesen játszot-
tak budabácsival, röptették, piszkál-
gatták. Valami kis mondókát is éne-
keltek, de a szövegére már nem 
emlékszem. (B. L.)

bugyborék bugyborík fn. ’bubo-
rék, a vízben levő levegőgömb’

bugyborékol bugyboríkul tn. ige 
’a vízben a levegő gömb alakjában 
feljön’. Bugyboríkul a viz, mas má 
mingyá forr.

bugyelláris bugyëlláris fn. ’er-
szény’ (arch.)

bugyesz − Ö. ágyesz- ~.
bugyogakorsó bugyogakorsu͜o fn. 

’cserépből készült, hasas ivóedény, 
amelyben vizet vittek a mezőre’. − 
Megj. Ma már nincs használatban.

bugyogó bugyogu͜o fn. ’pantalló’
bugyor ~ fn. ’ruhába kötözött 

cso mag’. − Fr. Nátán, bugyor van 
a hátán. Tréfás mondóka. − Lásd 
még: pattanás. 

bújik − Fr. Gógánfa, hiszemfa, ká-
nya.

bújó buju ͜o fn. 1. ’a bujócska gyer-
mekjátékban az, aki húny’. Mas të 
lëszö a buju͜o! 2. ’fűzfavesszőből font, 
hosszúkás alakú csirkeszállás’. − Nr. 
Éjszakára ebbe rakták a kotlóst és 
a csirkéket. A nyitott végén levő 
előkét lezárták, hogy ne tudjanak 
kijönni belőle az állatok.

bujózás buju ͜ozás fn. ’bújócskázás’. 
− Nr. Gyerekek kedvenc játéka volt 
az udvaron. Minél többen játszották, 
annál érdekesebbé vált.

bújózik buju ͜ozik tn ige ’bujócskát 
játszik’

bujtergyán − Lásd: bojtorján.
buksza ~ fn. ’péntárca’
bumfordi ~ mn. ’durva, nehézkes, 

faragatlan <ember>’
buri ~ fn. 1. ’kis liba’ (gyerm.) 2. 

Libahívogató: buri buri buri...
burika ~ fn. ’kis liba’ (gyerm.)
buritt − Lásd: borít.
burittík − Lásd: boríték.
burittó − Lásd: borító.
burogat − Lásd: borogat.
búzafej buzafej fn.’búzakalász’
buzogány bozogán fn.’kny.’
büdös − Fr. görény, görényláda, 

szar.
Bük − Fcs. Nab botu bükiek, 

domb  ra szaru ͜o gu ͜oriak, nyalogatu ͜o 
bűiek. − Megj. A góri templom egy 
magasabb dombon helyezkedik el. 
Gór közvetlen szomszéd községe 
Bő. − Ö. Alsó~, Egyházas~, Felső~, 
Közép~, Mankó~, Vizló~.

büki − Ö. Alsóbüki malom, Felső-
büki-gyep.

bürke − Lásd: bőrke.
bűzölög büzölög tn. ige ’a tűz 

enyhén, lassan, nehezen ég’. Në tígy 
rá sok fát, csak ëty-ki ͜ëd darabot, 
ippen hocs csag büzölög’gyön! − Ö. 
el~.
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büzül ~ tn. ige ’a szél enyhén fúj’ 
(arch.)

cafat ~ fn. 1. ’harmat’. Korán rëgge 
igën nagy a cafat a rítën. 2. ’züllött, 
semmirevaló, undok <nő>’. Cafat ë 
fejji ͜ërníp eh, hallod.

cafatos ~ mn. ’harmatos’. Në mënny 
a fübe, mer cafatos lëssz a szok nyád!

cafrinka ~ fn. ’rosszhírű, iatalabb 
fehérnép, nőszemély’. Má mëgin it 
járt ez a büdös cafrinka.

cájg ~ fn. 1. ’élesztő’. Pogácsát 
aka  rok sütnyi, hozz ëf forinti ͜ë cájgot 
a bu ͜odbu! (arch.). 2. ’gyengébb mi-
nő ségű, de erős vászon’. − Nr. A két 
világháború között a fér iemberek 
nadrágját ebből varrták az asz-
szo nyok. A mezei munkában stra-
pa bírónak bizonyult. Anyagát há-
za ló kereskedőktől vagy boltban 
szerezték be. − Vö. német: Zeug 
’kelme, szövet’.

Cák ~, -ro tn. Község Büktől nyu-
gat ra a Kőszegi-hegy oldalában.

cakompakk ~ 1. fn. ’a cséplőgép 
kellékei’ (arch.). Minygyá kezdü͜ödik 
a huzatás, emënëk szeki͜ërre a ca-
kompakki͜ër. 2. hsz. ’együttvéve, ösz-
szesen’. Az egisz rongy, amit el attam, 
lëhetëtt cakompakk öt kila.

cal − Lásd: col.
calstok − Lásd: colstok.

cédrusfa cidrusfa fn. ’cédrus’
céhmester ci ͜ëmestër fn. ’temp-

lom szolga, sekrestyés <az evangéli-
kusoknál>’. − Nr. Fizetett alkalmazott 
volt a gyülekezetnél. Feladatkörébe 
tartozott a templom takarítása, a 
ha rangozás, az istentisztelet elő-
ké szítése, szertartás alatt a lelkész 
ki- és beengedése az oltár előtti el-
kerített részbe. (Az 1940-es években 
hosszú ideig Pető Laci bácsi volt a 
céhmester.)

cekker cëkkër fn. ’kukorica fosz-
tásból készült szatyor’

Cel ~, -be tn. ’Celldömölk’. Város, 
Büktől délkeletre, kb. 45 km-re.

celőke szelü͜öke fn. ’50–60 cm 
hosszú vastagabb bot’ (arch). Ësz 
sze lü͜öki͜ëve ju͜o edopta a kutya lábát. 
− Megj. Marhát, kutyát szoktak üt-
legelni vele.

Cenk Cënk, -re tn. ’Nagycenk’. Tele-
pülés, Büktől északra, kb. 30 km-re.

cérnakarika ci ͜ërnakarika fn. 
’faorsó, amelyre a cérna fel van 
tekerve’. − Nr. A gyerekek szívesen 
szórakoztak a kiürült cérnaorsóval. 
Különféle guruló játékokat készí-
tet tek belőle. Az ipar ma már nem 
faorsón forgalmazza a cérnát.

cettig − Fr. ától cettig.
Chernelháza Csernelházo, Csernel-

há záro tn. Chernel házadamonya fa-
lu része, régebben önálló település 
volt. Büktől keletre található, kb. 8 
km-re.

cice ~ fn. ’cica’ (gyerm.)

CC
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cicekaka ~ fn. ’az orrban megke-
mé nyedett takony’ (gyerm.). Várgy, 
kipiszkálom a cicekakát az orodbu!

cicéz ~ tn. ige ’fogocskát játszik’
cicézés cici ͜ëzís fn. ’fogócska’. − Nr. 

Iskolában a szünetben és otthon az 
udvaron, utcán a gyerekek gyakran 
játszották. − Ö. árokba~.

cidrusfa − Lásd: cédrusfa.
Cifra híd Cifra hid tn. (arch.) 

[1982. 7/215. Cifra-hid]. Szekerek 
áthaladására alkalmas fahíd volt a 
Répcén Gór közelében. A tervezett 
víztározó zsilipjének kialakításakor 
a folyó szabályozása miatt elbon tot-
ták.

cigány − Ö. kolompár~.
Cigler-ház Ciglër-ház tn. [1982. 

 7/78. Ciglër-ház]. Egykori tulaj-
donosáról nevezték el. Kisebb kas-
télyépület volt Alsóbük és Középbük 
határán. Lebontották. Lakóépület és 
OTP van a helyén.

ciha ~ fn. ’párna- vagy dunyha-
huzat’

cihelődik cühülü ͜ödik tn. ige ’las-
san, nehézkesen készülődik’. No, 
cühülü ͜öggyünk má, mer mënnyi kö 
haza.

cikákol cikákul tn. ige ’fulladozik 
a légcsőbe jutott ételtől’

cikória cigu ͜ori fn. ‘kny.’ Kávi͜ët 
aka rok fü ͜öznyi, hozzá cigu ͜orit a 
bu ͜odbu.

cilinder cilindër fn. 1. ’lámpaüveg 
<a petróleumlámpáé>’. 2. ’hengeres 
alakú, kézzel hajtott gabonatisztító 
eszköz’ (arch.)

cilinderez cilindërëz ts. ige ’a 
gabonát cilinderezővel megtisztítja’ 
(arch.)

cilinderező cilindërëzü͜ö fn. ’hen-
geres alakú, kézzel hajtott ga bo-
na tisztító eszköz’ (arch.). − Nr. A 
tehetősebb gazdáknak volt ci lin-
derezőjük, és ezzel tisztí tották a 
vetőgabonát, hogy csak az egész-
séges, kifejlett szemek kerül jenek a 
földbe. Gyakran kölcsönadták má-
soknak is.

címer cimbërgyë birt. szjeles fn. 
’a kukorica porzós virágja’. − Fr. 
hánnyo a cimbërgyit ’kezd virágozni 
<a kukorica>’. − Nyt. Csak birt. sz-
jeles alakban használatos.

címeresül cimbërësül tn. ige ’kezd 
virágozni <a kukorica>’

cintórium cintu ͜orium fn. ’<az 
evangélikusoknál> a templom bejá-
rata, a torony alatti kisebb belépő 
helyiség, ahol harangozni szoktak’

cipőkötő cipü ͜ökötü ͜ö fn. ’cipőfűző’. 
Föbomlott a cipü͜ökötü ͜öd!

cirok ciru ͜ok fn. ‘kny.’
cirokseprű ciru ͜oksöprü fn. ‘kny.’
col cal fn. ‘kny.’ − Fr. ëc cal idë, ëc 

cal oda ’kicsire nem adunk, egy kis 
eltérés a szabályostól nem számít’.

colstok calstok fn. ‘kny.’
cukor − Ö. süveg~.
cukrász − Fr. apa.
culáger culágër fn. ’házépítésnél, 

javításnál a kőműves mellett dol-
go zó segédmunkás’. − Vö. német: 
Zulage ’pótlék, melléklet’.
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curukk curikk msz. ’vissza!’. Befo-
gott lovak hátráltatására használt 
te relőszó. − Vö. német: zurück ’visz-
sza, hátra’.

curukkol curikkul tn. ige ’a befo-
gott ló hátrafelé tolat’

cühülődik − Lásd: cihelődik.
cvíder cvídër mn. ’eleven, csinta-

lan <gyerek>’. Igën cvídër ez a gye-
rek, alig lëhet birnya velë.

cságaté cságati ͜ë fn. ’a tézsla végét 
az eketaliga rúdjához kapcsoló rövid 
lánc és karika’ (arch.)

Csajtai tn. [1844 körül Palántaföld 
Csaitai mellet, Felsőbükön]

csalán csollán fn. ‘kny.’
csalánzsák csollánzsák fn. ’dur-

vább szövésű, gyengébb minő ségű 
anyagból készült zsák’. − Megj. Csak 
szemesgabonát, árpa- és kuko rica-
darát tartottak benne. Liszt tá ro-
lására nem volt alkalmas.

csálés csáli͜ës 1. mn. és fn. ’jobb ol-
dal ra befogott <ökör, tehén>’ (arch.). 
2. mn. ’ferdén álló <pl. sapka>’

csalit ~ fn. ’a fa ősszel lehullott 
leve le’

csalitos mn. ’lehullott levelektől 
borított’

Csalitos tn. [1844 körül Csalitásba, 
rét Alsóbükön]

Csalitos-rét tn. [1844 körül Csali-
tos Riten]

csámborog ~ tn. ige ’lézeng, cél 
nélkül bolyong’. − Ö. el~.

csánk csánktyo birt. szjeles fn. ’a 
ló patája fölötti rész’. − Nyt. Csak 
birt. szjeles alakban használatos.

csapa ~ fn. ’keréknyom, csak kis 
mértékben kitaposott gyalogösvény’. 
Mënny ezën a csapán! − Ö. kerék~.

csapatint ~ hsz. ’valamilyen e -
dény  nek a tetejéig, felső karimájáig’ 
(arch.). Csapatint lëgyën a liszt a 
zsom borba!

csaptat ~ ts. ige ’gallyakkal meg-
rakott szekéren a leszorító láncot egy 
kisebb doronggal szoros ra húzza’

csaptató csaptatu ͜o fn. ’vékonyabb, 
alkalmilag erre a célra használt do-
rong, amellyel a gallyakkal tele sze-
kéren átvetett láncot megcsa var-
ják, hogy a rakományt leszorítsa’ 
(arch.). − Nr. Télidőben fát vágtak 
az erdőben. Nyári tüzelőnek a galy-
lya kat is összegyűjtötték, és lo vas-
szekérrel hazaszállították. A sze-
keret felpúpozva megrakták á gak kal, 
és hogy a rakomány el ne potyogjon, 
lánccal keresztülkötötték. Ezt a lán-
cot húzták szorosra a csaptatóval.

csarnok ~ fn. ’községi tejgyűjtő 
épület’. − Nr. Reggel és este vitték 
a tejet a csarnokba. Egyúttal talál-
kozóhely is volt, ahol rövid időre a 
falu lakói szót válthattak egymással 
az aktuális eseményekről.

csarnokpénz csarnokpínz fn. ’a 
tejgyűjtőbe behordott tejért kapott 

CsCs



60

Cs

pénz’. − Megj. Havonta egyszer i-
zették.

császármorzsa ln. porozinku͜o.
csatak ~ fn. ’harmat’
csatakos ~ mn. ’harmatos’
cseberbot csöbörbot fn. ’az ita tó-

sajtárban levő víz szállítására szol-
gáló láncos bot’. − Nr. Két rész ből 
állt. A rövidebbik, vékonyabb bot
kb. 1 m lehetett, a hosszabb, erősebb 
pedig 2 m körüli. A kettőt középen 
egy 1 m-es lánc kötötte össze. 
Amikor a kútnál telemerték az ita-
tósajtárt, a csöbörbot rövidebbik 
da rabját átdugták a sajtár fülén le-
vő két lyukon, majd két erős fér i a 
vastagabb rudat a vállára véve be-
vitte a vízzel tele vödröt az istállóba. 
− Lásd még: itatóbot, itatósajtár, 
vízhordóbot.

csécs − Ö. bárány~.
csécses − Ö. bárány~.
csecsfog csöcsfog fn. ’tejfog’. − 

Megj. Főként az állaté.
cseder ~ tn. ige ’a gyerek, ame-

lyiknek a lába még nem ér le a 
bicikli vázáról a pedálra, jobbra-
balra hajladozva hajtja a biciklit’ 
(arch.). − Nr. Régebben nem voltak 
kis méretű gyerekbiciklik, főként 
a iúk a felnőttekén tanultak meg 
kerékpározni. Ha nem ért le a lábuk, 
akkor csedertek. − Ö. ki~.

csederedik − Ö. ki~.
Csékéd tn. [1711. főllieb megint 

Vármegye Csepregi mezzővárosy ha-
tár ban, a Cseked nevű szőlő he gyen; 
1830. A’ Csékeden levő szőlőnek fel-

ső fele Jánosnak az alsó fele pedig 
Ist vánnak jutott.; 1857. ~; 1864. ~; 
1982. 5/182. ~, szántó Csepreg ha-
tárában. A hagyomány szerint egy 
ilyen nevű község volt itt régebben.]

csekedli csëkëdli mn. és fn. ’apró, 
hitvány <dolog>’

csekonics csëkonics mn. ’pazar-
lóan gazdag, vagyonos <ember>’. 
Mit szu͜orod a pínszt, nëm vaty të 
csëkonics!

csekva csëgva mn. ’vacak, ócska, 
rossz’. De csëgva ez a ki͜ës, alig lëhed 
velë vágnyi.

csemcseg csemcsëg tn. ige ’csám-
csog’

csendít csönditt tn. ige ’temetés 
alkalmával egy rövidet harangoz’ 
(arch.). − Nr. A temetési szertartás 
régebben a halottas háznál zajlott. 
Az evangélikusoknál az volt a szo-
kás, hogy amikor a pap elindult a 
temetésre, egy rövidet harangoztak. 
Ez volt az első csendítés. A második 
pedig akkor kezdődött, amikor a 
halottas menet elindult a temetőbe. 
Ezt az utóbbit úgy adták tudtára 
a harangozónak, hogy az iskolás 
gyerekek a templom és a halottas 
ház között csatárláncba állva sap-
kájukat lengették, hogy már lehet 
harangozni.

csendőr csöndi͜ër fn. ‘kny.’
csengő − Ö. kakas~.
cséphadaró csíphadaru ͜o fn. ’a 

kézi csép rövidebb része, amellyel a 
csépelendő gabonát ütik’

Csepreg ~, -be tn. Község Büktől 
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nyugatra, 5 km-re. − Nyt. Újabban 
terjed a Csepregre ragos forma, de 
az archaikus alak: Csepregbe.

cserebók cserebu ͜ok fn. ’cse-
re bogár’ (tréf., gyerm.). − Nr. Ta-
vas   szal, ha sok volt a cserebogár, 
ko ra hajnalban lerázták őket a fá-
ról, összeszedték, leforrázták, és a 
tyú koknak adták. A gyerekek egy 
cse rebogár kemény szárnyát le-
szakították, behajlítva a két vé-
gén átszúrtak egy gombostűt, a 
szárny ívét pedig egy kis pálcikán 
átbújtatták. Majd egy másik bogár 
vastagabb combjába szúrták a tű 
végét, aztán addig ingerelték az 
állatot, amíg az repülni kezdett, és 
ezáltal sebesen pörgött a pálcika 
körül. − Lásd még: csimbók.

cserél cserel ts. ige ‘kny.’ Cserellünk 
helet! A helyi autóbuszjáraton hal-
lottam. (B. L.) − Ö. el~, ki~.

cseresznye cseresnye fn. ‘kny.’
Csernelházo − Lásd: Chernel há-

za.
csesz ~ ts. ige ’kis mértékben 

érint valamit mozgás közben’. Ippeh 
hocs csak csesztë a szeki ͜ër u ͜odala a 
kapulábot. − Ö. el~, meg~.

cseszhet ~ ts. ige ’bánhat’. Összö-
törött a csi ͜ësze, mas má cseszhetëd.

csesztet ~ 1. ts. ige ’kis mértékben 
érint valamit mozgás közben’. Ollan 
közel járt a szeki͜ërrel az istálu͜oho, 
hogy a keri ͜ëk csesztettë a falat. 2. tn. 
és ts. ige ’lapos kő ügyes dobással a 
víz felszínét többször érinti’. Gyertëk 
csesztessünk! A kű cseszteti a vizet. 
− Nr. A gyerekek lapos köveket 

kerestek a Répce-parton. Mélyen 
lehajolva a víz színe fölött eldobták. 
A kő ugrálva haladt a víz színén. Az 
volt a győztes, akinek a köve többet 
ugrott.

csete-bota ~ mn. 1. ’nem kézre 
álló, nehezen használható’. Csete-
bota ëk kasza ez, nëm lëhet velë 
rën dëssen kaszányi. 2. ’botladozó 
<ember, állat>’

csettegető csëttëgetü ͜ö fn. ’tövis-
szúró gébics’ (arch.)

csettegő csëttëgü ͜ö fn. ’erdei vad 
szamóca’ (arch.). − Megj. Való-
színűleg azért nevezik így, mert 
amikor az apró gyümölcsöt letépik 
a száráról, csettegő hangot ad.

csiápos ~ mn. ’beteges, nyiszlett, 
fejlődésben visszamaradt’. Igën csi-
á pos ez a csibe, nëm hiszëm, hom 
mëgmarad. − Megj. Főként állatra, 
csirkére mondják.

csibék anyja  csibi͜ëk annya szsz. 
’kotlós, amelyik a csibéket kikölti 
és fölneveli’. Ez a csibi͜ëk annya is 
mindig it kujtorog a konyhajtu ͜oba. 
− Megj. A kotlós helyett inkább ezt 
a kifejezést használják.

csicseredik − Ö. meg~.
csicskenye csicskënye fn. ’csipke-

bogyó’ (arch.)
csigaszeg csigaszëg fn. ’nagy fe jű, 

apró szög’ (arch.). − Nr. Régebben 
a lábbelit, csizmát, bakancsot a 
hely beli cipész készítette, vagy a 
vásáron szerezték be. Hogy a tal-
pa el ne kopjon, még új korában 
csigaszegekkel verették tele.



62

Cs

csigolya csigola fn. ’a disznó 
lábának forgója körül levő hús’. A 
csigolát is föfüstülitëk?

csikóláb csiku ͜oláb fn. ’a gyerek 
orrából kilógó nyúlós takony’ (tréf., 
arch.) 

Csikor-tag ~ tn. [1982. 7/150. ~, 
szántó, egykori tulajdonosáról]

csikósparhert csiku ͜osporhelt 
fn. ’lemezből készült, lábakon álló 
takaréktűzhely, amelynek magas sü-
tője van’ (arch.). − Nr. A módosabb 
házaknál a konyhán nagy, beépített 
tűzhely volt. Csak a szegényebbek 
vették a vékony lemezből készült, 
olcsóbb csikósporheltet.

csimasz ~ fn. ’pajor, a cserebogár 
földben levő lárvája’

csimbók csimbu͜ok fn. ’cserebogár’ 
(tréf., gyerm.). − Lásd még: csere-
bók.

csimbószkodik csimbu͜oszkodik 
tn. ige ’kezével kapaszkodva csüng 
<valamin>’ (arch.). Në csim bu ͜osz-
koggy az ajtu ͜okilindzsbe, mer lë tö-
röd!

csimpeszkedik csimpeszkëdik 
tn. ige ’kezével kapaszkodva csüng 
<valamin>’ (arch.)

csinál − Fr. állás, bőrbajusz, kis-
kutya, gyerek, szekér.

csinga ~ fn. ’hinta’
csingál ~ fn. ’hintázik’
csipisz − Fr. Csipisz az orodra. 

Főként gyereknek mondják, ha kér 
valamit, de nem akarják odaadni 
neki.

csipkedett csipkëdëtt fn. ’csipetke, 
levesbe főzött tészta’. Tëttem ë kis 
csipkëdëttet a bablevezsbe.

csipkésül − Ö. ki~.
csiptető csiptetü ͜ö fn. ’<bicik li-

zéskor> a nadrág szárát alul ösz-
szefogó csipesz’. − Megj. Azért csip-
tették össze a nadrág szárát, hogy a 
kerékpár lánca össze ne ma szatolja 
azt. − Ö. bicikli~.

csíra csira fn. 1. ’kny.’ 2. ’a marha- 
vagy cukorrépa fejrésszel együtt 
le vágott levele’. A csirátu ju ͜ol tejel 
a tehi ͜ën. − Nr. Ősszel, répaszedés-
kor a csíra az egyik legfontosabb 
ta karmánya a szarvasmarháknak. 
Ha sok volt belőle, törköly között 
leföldelve télire is eltették.

csírásul − Ö. ki~.
csíráz csiráz ts ige ’a marha- vagy 

cukorrépa levelét kis fejrésszel 
együtt levágja’

csírázás csirázás fn. ’a répa 
megtisztítása a levélrésztől’. − Nr. A 
késő őszi munkák legfontosabbika 
volt a csírázás. Először a répát ki-
feszegették, hogy könnyen ki le-
hes sen húzni a talajból. Aztán ku-
pacokba dobálták össze. Főként az 
asszonyok leültek egy-egy kupac 
mellé, rossz zsákdarabot terítettek 
a térdükre, és csírázókéssel vag-
dosták a répa fejrészét. Ismét ku-
pacokba rakták a megtisztított ré-
pát, és utána a csírával gondosan 
betakarták. Mivel ilyenkor már 
nyir kos, hideg volt az idő, a csírázó 
asszonyok evvel a munkával sok 
betegséget is szereztek.
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csírázókés csirázu͜oki͜ës fn. ’csí-
rá záshoz használt, vékony pen-
géjű kés’. − Nr. Régebben kasza 
elvékonyodott pengéjéből vagy fű-
részlapból csinálták. Először a vasat 
méretre vágták, majd fából nyelet 
készítettek hozzá. − Lásd még: 
kaszakés.

csíráztat csirásztat ts. ige ’szala-
dosnak való gabonát vízben áztat, 
majd kicsíráztat’. Nr. Még nyáron 
a szaladosnak való búzát, rozsot 
megfelelő arányban ös sze keverték, 
néhány napig vízben áz tatták, 
amíg a szemek kicsíráztak. Ezután 
megszárították, és a malom ban 
megdarálták, mint az árpát vagy a 
kukoricát. Ebből készült a szalados.

csiricsáré csiricsári ͜ë mn. ’tarka-
barka, rikítóan színes’

csirke ln. = csibe.
csizma − Fr. bilgeri~.− Ö. süveg~.
csizmavető csizmavetü͜ö fn. ’a 

csizma levetésénél használt segítő 
eszköz, kétlábú, kétszarvú kis zsá-
molyféle’. − Nr. Rendszerint az ágy 
alatt tartották, hogy mindig kéznél 
legyen. − Lásd még: suhánzli.

Csó Csu͜o, -ba tn. Nemescsó 
(ritkábban Pusztacsó), község(ek) 
Büktől nyugatra, 10 km-re. − Ö. 
Nemes~, Puszta~.

csobán ~ fn. ’vizesvödör, amelyben 
a vizet viszik be a kútról a konyhára’. 
Hoz be ëcs csobám vizet!

Csohos tn. [1844 körül Tüskési 
Düllöben Büi Határnál a Csohosban]

csokoládé csukolládi͜ë fn. ‘kny.’ 
(arch.)

csollán − Lásd: csalán.
csollánzsák − Lásd: csalánzsák.
Csonka fa út tn. [1844 körül Mezzö 

Derigban, vagy Csonka Fa Uttyára 
Düllöben; Csonkafa uton kivül]

Csonka-haraszt tn. [1729 (?). 
egy il hold Csonka haraszt alat; 
1844 körül CsonkaHaraszt mellet, 
Középbükön; Csonka Haraszton 
ki(vül), szántó Alsóbükön]

Csonka út tn. [1844 körül Csonka 
uton alul]

csoportos hagyma csoportos 
haj ma szsz. ’kisebb méretű vörös-
hagy ma, amelynek darabjai egy 
cso móban, gerezd alakban he lyez-
kednek el’.

csór − Ö. el~.
csordahajtó csordahajtu ͜o fn. ’az 

az út vagy utca, amelyen kihajtották 
a csordát a legelőre’ (arch.)

Csordahajtó Csordahajtu͜o tn. 
(arch.) [1818. melly a F. Büki határban 
a Csorda hajtón felül; 1822. Csorda 
Hajton fellül; 1844 körül Csorda 
Haiton föllül; szántó Középbükön; 
1982. 7/34. ~, régebben az uradalmi 
marhákat hajtották erre]. Házakkal 
beépült utca Felsőbükön. A régi 
nevet már csak kevesen ismerik.

Csordajárás tn. [1844 körül 
Csorda járás]

csordultig ln. csurig.
csorgó csurgu ͜o fn. ’az eresz alja’. − 

Nr. Ha valaki nem nagyon okos, de 
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azért az életben megállja a helyét, 
arra mondják: Van azi ͜ër annyi eszë, 
hon nëm áll a csurgu ͜o alá, ha esik az 
esü ͜ö.

Csorna ~, Csornáro tn. Város 
Győr-Sopron megyében.

csoroszlya csoroszla fn. ’az ekevas 
előtt a földet hasító kiélezett vaslap’

csoszogó csoszogu͜o fn. ’a malom 
nevű játékban olyan állás, hogy egy-
egy húzással hol az egyik oldalon, hol 
a másikon van malom; csiki-csuki’

csovad − Ö. ki~.
csovaszt − Ö. ki~.
csöbörbot − Lásd: cseberbot.
csöcsfog − Lásd: csecsfog.
csög-bög ~ mn. 1. ’gacsiba, egye-

netlen, görbe’. Igën csög-bög ez az 
ág, nëm lësz ju ͜o vëllanyi ͜ëlnek. 2. 
’be teges, vézna, fejlődésben vissza-
maradt <főként állat>’. Van ëcs csög-
bög malaca, de as së mëgy sëmmire.

csök − Ö. bika~.
csömörlet csömöllet mn. ’utálatos, 

undorító, nagyon rossz’. Micsoda 
csömöllet ëggy ember ez! Csömöllet 
üdü ͜ö van!

csöndér − Lásd: csendőr.
csönditt − Lásd: csendít.
csuk − Ö. ki~.
csuka csukájo birt. szjeles fn. 

’<az alma> csutkája’. A csukáját në 
ëd mëg! − Nyt. Csak birt. szjeles 
alakban használatos.

csukló csuklu ͜o fn. 1. ’kny.’ 2. ’csűd 
<a lóé>’

csukolládé − Lásd: csokoládé.
csuri ~ fn. ’veréb’ (gyerm.)
csurig ~ hsz. ’csordultig, színültig’. 

Në tü ͜öcs csurig a poharat, mer ki-
loccsan belüllö a bor a terittü ͜öre!

csúsztat csusztat ts. és tn. ige
1. ’kny.’ 2. ’hátára fordított boroná-
val a vakondtúrásokat elsimítja <a 
réten>’

csünt ~ mn. ’fejlődésben vissza-
maradt <állat>’. Igën csünt ez a ma-
lac, sohasë lëz belüllö ju͜o hizo͜u.

daci ~ ’börtön’ (arch.). − Nr. Kö-
zép bükön, a mai óvoda előtt a csen-
dőrségnek volt egy kis helyisége, 
ahova az elfogott személyeket ideig-
lenesen rövid időre bezárták. Ez 
volt a daci.

dádáz − Ö. meg~.
dajer − Lásd: dauer.
Damonya ~, Damonyáro tn. Cher-

nelházadamonya része, korábban 
önálló település volt. Büktől keletre 
fekszik, kb. 7 km-re.

dángál – Ö. el~.  
danol danul ts ige ’dalol’
darab − Fr. szar.
daragombóc daragombu ͜oc fn. 

’húslevesbe való daragaluska’

DD
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daragombócleves dara gom bu ͜oc-
leves fn. ’daragaluskával készített 
húsleves’

daraporozinkó daraporozinku͜o 
fn. ’császármorzsa’

darás − Fr. mácsik.
darasterc ~ fn. ’császármorzsa’
darizik ~ ts ige ’cipekedik, a 

hátán batyut, terhet hoz, visz’ (pej.). 
Ez a Ju ͜oska gyerëk mindig darizik 
valamit a mezzü͜örü.

dauer dajër fn. ‘kny.’ − Vö. német: 
dauern ’megmarad, kitart’

daueroztat dajërosztat ts ige 
’tartós hullámot tetet a hajába’. A 
Bözsi izs dajërosztattya a haját. − Ö. 
ki~.

deci dëci fn. ’kny.’ − Nr. Az egyik 
sokat kocsmázó iatalember ragad-
ványneve volt, aki gyakran ivott 
rövid italokat. Tőle származik ez a 
mondás: Ëd dëci sëmmi, ki ͜ëd dëci 
valami, három dëci az árogba dönti.

degesz − Fr. degeszre tömött 
’teljesen tele tömött <pénztárca>’

dejsze dejszë hsz. ’de hiszen’. − Fr. 
dejszë de nëm ám ’egészen biztos, 
hogy nem’. Ugyë nëm eresztëd el eszt 
a gyerëkët a mëcsre? Dejszë de nëm 
ám!

dekung dëkkung fn. ’földbe ásott 
fedezék’. − Megj. Főként a háború 
idején volt használatos a szó. − Vö. 
német: Deckung ’fedezék’.

déli szél ln. = u ͜oszi͜ël
délután dilután hsz. ‘kny.’ − Nyt. 

A dél fn. í-ző alakban használatos, 

hosszú í-vel: díl. A dilutánban vi-
szont az i mindig rövid.

demizson dëvizson fn. ‘kny.’
depó dëpu͜o vagy depu͜o fn. ’rakás’. 

Dëpu ͜oba raktok a zsákokat.
derék dërík mn. ’jól megtermett, 

jó húsban levő <ember>’. − Szsz. 
Mező-~.

deres ~ mn. és fn. ’szürke színű 
<ló>’

deszka − Ö. fenék~, mellék~, 
palló~, trancsír~, ülés~.

deszkatalicska dëszkatalicska fn. 
’fából készült, többnyire föld, répa 
szállítására használt egykerekű esz-
köz’. − Lásd még: fatalicska.

devej ~ msz. ’gyerünk, mozgás!’. 
No, devej, mënnyünk má!

devizson lásd demizson
differencia difërënc fn. ’nézet-

eltérés, összeszólakozás’. Valami 
difërënc lëhet kösztök, mer nëm 
beszínek ëgymásso. (arch.). − Vö. 
német: Differenz ’különbség’. Német 
jövevényszóként került a nyelvjárás 
szókészletébe. − Lásd még: klinika.

dikház ~ ts ige ’ igyelve, kukucs-
kázva néz valamit’. Mid dikházo ott 
a pallangná, ussë lác sëmmit! − Ö. 
meg~.

dikhel dikhël mn. ’hóbortos, 
bolond, ügyefogyott, féleszű’. Dikhël 
ëggy embër, nëm lëhet velë szu ͜ot 
i͜ërtenyi.

dikhellós dikhëllu͜os mn. ’bolon-
dos, hóbortos’. − Nyt. Szépített, eufe-
misztikus változata a dikhelnek.
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dilinkós dilinku͜os mn. ’bolondos 
<ember>’. − Nyt. Szépített, eufe-
misztikus változata a dilisnek.

dilután − Lásd: délután.
dinsztel dinctül ts. ige ’ételt párol’. 

− Fr. káposzta, máj.
dió divu͜o fn. ‘kny.’ − Ö. kókusz~.
diófa divu͜ofa fn. ’kny.’ − Fr. 

divu͜ofát állitt ’fejen áll’ (tréf.). No, 
hallám, tucc-ë itt a gyöpön divu ͜ofát 
állittanyi?

dirndli dindli mn. ’bő ujjú, 
köténnyel együtt viselt <női ruha>’. 
− Fr. ruha, szoknya.

dirvel dirvël mn. ’bolond
<em  ber>’

dirvellós dirvëllu ͜os mn. ’bolondos 
<ember>’

dísz − Fr. diszë van <valaminek> 
Leginkább ebben a fordulatban: 
diszë van az esü͜önek ’gyakran, min-
den kis felhőből esik az eső’. Mazs 
diszë van az esü͜önek, mindën nap 
csak uf folik, ugy esik. 

díszetlen diszetlen mn. ’szokatlan’. 
Ollan diszetlen minálunk ez a nagy 
ünneplís.

disznó − Ö. angol~, bongyor~, 
kese~, tüskés~.

disznók alja disznu͜ok alla szsz. 
’a disznóól szalmával leterített 
padozata, ahova a trágya hullik’. 
Kihányom a disznu͜ok allát. − Nr. 
Legalább hetente egyszer ki tisz-
tították a disznóólat, friss szal mát 
tettek bele, hogy az állatok tiszták 
maradjanak. − Lásd még: tyúkok 
alja.

disznóölés disznoölís fn. ‘kny.’ − 
Nr. A téli időszak egyik nevezetes 
eseménye. Többnyire karácsony előtt 
kerül rá sor. Két-három nappal előtte 
már hozzákészülődnek, elmossák az 
edényeket, hagymát pucolnak, kést 
köszörülnek. Segítséget is hívnak, a 
szomszédot vagy a rokonokat, ezért 
gyakran családi összejövetelnek is 
tekinthető. Kora hajnalban kezdődik, 
és az esti evéssel-ivással ér véget.

disznóölő disznoölü͜ö 1. mn. 
’kny.’ 2. fn. ’böllér’. Ki lësz tënálotok 
a disznoölü͜ö? − Nr. Többnyire egy 
gyakorlott ember, aki szívességből, 
egy kis kóstolóért végzi ezt a 
munkát. − Fr. kés. 

disznósajt ln. = pri ͜ësurka
disznótor disznu͜otu ͜or fn. ‘kny.’
disznótoros − Fr. káposzta. 
dob − Ö. el~, ki~, meg~.
Dobogó híd Dobogu ͜o hid tn. 

(arch.) [1982. Dobogó-hid, régebben 
fahíd volt, ma kőhíd az országúton]. 
Bük és Bő között egy kisebb árok 
áthidalója. Ma már csak néhány idő-
sebb ember emlékszik a névre.

dobzó dobzu͜o fn. ’vadszilva, a 
ringlóhoz hasonló termése van’. − 
Nr. Igénytelen gyümölcs, majdnem 
minden kertben megtalálható volt. 
A gyerekek nagyon szerették a már 
túlérett, lepotyogott, édes termését. 
Lekvárt nem főztek belőle, mert 
nagy volt a víztartalma. − Ö. piros~, 
sárga~.

dohány − Fr. pakli.
dohodik − Ö. meg~.
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doktor ~ fn. ’orvos’. Híjjátok el a 
doktort, mer igëm beteg ez a gyerëk!

dolgos dúgos mn. ‘kny.’ − Fr. ju ͜o 
dúgos ’szorgalmas <ember>’

dolgozik dúgozik ts. ige ‘kny.’
dolmány du ͜omán fn. ’fér ikabát, 

zakó’ − Ö. nagy~.
dolog ~ fn. ’ izikai munka, szántás, 

vetés, aratás, állatok etetése, stb.’ − 
Fr. ezer. − Megj. A szellemi, észbeli 
munkát nem tekintették dolognak.

Doma – Fr. köd.
domb − Fr. Bük, Tyúkász-domb.
dorgó dorgu ͜o fn. ’könnyű torna-

cipő’
dorong durung fn. ‘kny.’
Doroszló Doroszlu͜o, -ba tn. Kő-

szeg doroszló, Büktől nyugatra a 
Kőszegi-hegy közelében.

dózni ~ fn. ’fémből készült kis 
do boz, amelyben a cigaretta sod-
rá sához szükséges dohányt tar-
tot ták’. − Nr. Régebben nem ké-
szen vették a cigarettát, hanem 
rá gyújtás előtt sodorták. Kellő 
szer tartással végezték el ezt a mű-
ve letet. Elővették a lájbizsebből 
a dóznit, a felnyitható födél alatt 
volt a cigarettapapír és a dohány. 
Egy papírt leszakítva gondosan 
meg  tömködték dohánnyal, majd 
ös szesodorták, és megnyálazva 
a szélét, leragasztották. − Nyt. A -
zon ritka szavak közé tartozik, 
amelyben a hosszú ó helyén nincsen 
kettőshangzó. − Vö. német: Dose 
’(konzerv)doboz’.

dögkert dökkert fn. ’a házaktól 
távolabb eső kerített hely, ahova az 
elhullott szarvasmarhákat, lova-
kat temették’. − Nr. Az alsóbüki fa-
lu végen a házak mögött, a Répce 
partjához közel volt a dögkert.

döglött – Fr. Gógánfa, hiszemfa.
döher ~ mn. ’ormótlan, nagy testű 

<ember>’ (pej.)
dönög ~ ’zümmög <a méh>’
dönt − Ö. ki~.
dörgöl dörgül ts ige ’dörzsöl’. Dör-

güli az ümög a hu ͜onaallát. − Ö. ki~.
dörzsölő dörzsülü͜ö fn. ’a mag ló-

here gubás részének kidörzsölésé re 
és tisztítására használt gép’ (arch.). 
− Nr. A gabona cséplésének be-
fe jezése után a géptulajdonosok 
kiálltak a Koplalóra, a falu egyik vé-
génél levő szérűre, és itt végezték 
el a maglóhere és a maglucerna 
csép  lését. A lóhere gubás részéből 
a magot külön gép választotta és 
tisztította ki.

dribliz tribliz tn ige ’cselez <a 
labdarúgásban>’

drót − Ö. tüskés~.
drusza durusza fn. ‘kny.’ Tígëd is 

Lajosnak hínak? Ja. Akkor duruszág 
vagyunk.

dudál − Fr. kesztyű.
dufál ~ ts. ige ’borjú szopás köz-

ben fejével dö ködi az anyja tő-
gyét’. Má keves lëhet a tejë ennek a 
tehi ͜ënnek, mer igën dufállo a borgyu 
a tü ͜ögyit.
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dug ~ ts. ige ’titokban ad, juttat 
valamit, valakinek’. A Mári is mindig 
dug valamit a gyerëkeinek.

dugasz − Ö. birka~.
dugli − Ö. kemen~.
dúgos − Lásd: dolgos.
dúgozik − Lásd: dolgozik.
dunnalúd dunalud fn. ’nagy testű, 

fehér tollú lúd’
dunszt − Fr. dundzba tësz ’befőttet, 

lekvárt, paradicsomot forrón, üve-
gestől lefedve kosárba, meleg helyre 
rak’. − Vö. német: Dunst ’pára, gő zöl-
gés’

dunsztol dunctul ts ige ’befőttet, 
lekvárt, paradicsomot forrón, üve-
gestől lefedve kosárba, meleg helyre 
rak’. − Ö. ki~.

dunsztosüveg dunctosüveg vagy 
dunctosü͜ög (arch.) fn. ’befőt tesüveg’

dunyhahéj dunyhahëjj fn. ’duny-
ha huzat’

durgál ~ ts ige ’disznó orrával az 
ólajtót lökdösve dörgető hangot ad’. 
Ehës lëhet má ez a disznu ͜o, mer igën 
durgállo a hidastáblát.

durgálódik durgálu ͜odik tn. ige 
’disznó orrával az ólajtót lökdösve 
dörgető hangot ad’. Ehës lëhet ez a 
disznu͜o, mer igën durgálu ͜odik.

durgat ~ tn. ige ’disznó a vályú 
fölött levő ólajtót az orrával zörgeti, 
mert éhes, várja a táplálékot’. Igen 
durgat ez a disznuo, vügyië neki 
valamit ënnyi!

durrant ~ tn ige ’<ostorral> 
cserdít’

durung − Lásd: dorong.
durusza − Lásd: drusza.
dül − Lásd: neki~. 
dülleszkedik dülleszkëdik tn ige 

’támaszkodik’. Në dülleszkëgy neki a 
falnak, mer meszes lëszö.

düllög ~ tn. ige ’tántorog’
dűlő düllü͜ö fn. ’utakkal körül-

határolt nagyobb szántóterület’. 
− Szsz. Kereszt-~, Mogyorós útjára 
~, Nyolcad-~, Patakra ~, Szilfai-~, 
Tüskési-~, Völgyeli(?)-~. − Fr. vég. 
− Lásd még: tag

Dűlőfej tn. [1844 körül Düllö 
Fejen, lócsi föld]

dűlőút düllü͜öut fn. ’a szántóföl dek 
között vezető nagyobb főútvonal-
ból kiágazó keskenyebb mellékút’. 
− Lásd még: tagút.

dűlőz düllü͜öz tn ige ’a szántás 
befejezésekor a földterület két vé-
gén keresztirányban három, négy 
barázdát szánt, hogy ezzel az eke 
belépésekor vagy kivételekor töké-
let lenül felforgatott föld is szépen 
szántva legyen’

ebaronál − Lásd: elboronál.
ebéd ebíd fn. ‘kny.’ − Fr. ebídët 

ëszik ’ebédel’.
ebédezik ebídëzik tn. ige ’ebédel’. 

− Megj. Újabb keletű szó. Az 
archaikus alak: ebídët ëszik.

E, ÉE, É
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eb ing ëf ing fn. ’kisebb seb, pat-
tanás vagy hólyag az ember nyelvén’. 
Ëf ing van a nyi ͜ëvemën.

ebódul − Lásd: elbódul.
ebólint − Lásd: elbólint.
ebüzölög − Lásd: elbüzölög.
eccájg − Lásd: eszcájg.
ecsámborog − Lásd: elcsám bo-

rog.
ecserel − Lásd: elcserél.
ecsesz − Lásd: elcsesz.
ecsór − Lásd: elcsór.
edény edin fn. ‘kny.’
édes idës mn. ‘kny.’
edob − Lásd: eldob.
ee ee (hosszú e hang) hsz. a tagadás 

kifejezésére ’nem’. Mëksarabútad 
má a ri ͜ëpát? EE, mi ͜ëk ki së ki ͜ët!

ee ee (két e hang, az első rövid, a 
második hosszú) − Fr. kuszi.

efogat − Lásd: elfogat.
efogja − Lásd: elfogja.
egér − Ö. güzü~, szárnyas~.
egérfog egi ͜ërfog fn. ’tejfog’ (tréf.). 

− Nr. Amikor a gyereknek kiesik 
a tejfoga, háta mögé dobja, és ezt 
mondja: Egi ͜ër, adok nekët csontfogat, 
agy nekëm vasfogat.

Egerszeg Egërszëg, -re tn. Vas-
egerszeg, település Büktől keletre, 
15 km-re.

Égés út tn. [1844 körül Igis Uttyán 
Belül, szántó Alsóbükön]

egész egisz mn. ‘kny.’
egészen egisszen hsz. ‘kny.’

egészség egissíg fn. ‘kny.’
egészséges egissígës mn. ‘kny.’
egrecíroztat − Lásd: egzecíroz tat.
Egres Egrës tn. [1857. ~; 1982. 

5/204. Egrës]. Csepreg határában 
levő erdő Bük közelében. − Megj. Ide 
járnak a gyerekek hóvirágot szedni.

egzátor ëgzátor fn.’ <tisztség-
vi se lőként az evangélikusoknál> 
ia talabb ember, aki az egyház-

köz ségben az apróbb teendőket 
el látja: gyűlésre hívja a presbite-
re ket, kihordja és összeszedi az 
egy házi adókönyveket’ (arch.). – 
Népr. Kb. négy-öt egzátora volt a 
gyülekezetnek, akik maguk kö zött 
körzetekre osztották föl az evan-
gélikusok által lakott utcákat, és 
mindenki a saját körzetében vé-
gezte el a rá bízott feladatot.

egzecíroztat egreci ͜ërosztat ts 
ige ’lekezelő módon parancsol, ug-
ráltat, megleckéztet’. Engëm në 
egreci ͜ërosztasson ez a taknyas. − 
Ö. meg~. − Vö. német: exerzieren 
’gyakorol, gyakorlatokat végez’.

egy − Fr. bámul, col, falka, főzet-
revaló, hely, szál, szalmaszál, szar.  

egyebugya − Lásd: agyabugya.
egyebugyál − Lásd: agyabugyál.
egyepül − Lásd: elgyepül.
egyes − Fr. tisafa.
egyez ëggyez ts. ige ’kapásnövényt 

<főként répát> ritkít, oly módon, 
hogy egy bokorban csak egy szál 
ma radjon; egyel’. − Ö. meg~.
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egyezés ëggyezís fn. ’egyelés 
<főként a répáé>’. – Nr. A hagyo-
mányos paraszti gazdálkodás idején 
az egyik legfontosabb mezőgazdasági 
munka volt az egyezés. Amikor a 
répa már két-három levelet hajtott, 
az egész család kint dolgozott a 
répaföldön, és hajlongva vagy néha 
térdelve is végezték a fáradságos 
munkát.

egyház − Fr. kimëgy az ëtyhásztu 
’a gyermekágyból felkelt asszonyt 
a pap a templomban áldásban ré-
szesíti’ (arch.). − Nr. Kb. az 1950-es 
évekig volt szokásban.

egyházadó ëtyházadu ͜o fn. ’a 
hely beli gyüle ke zeteknek izetett 
rendszeres járulék’ (arch.). – Nr. 
Régebben az evangélikus gyü le-
ke zetnél az volt a szokás, hogy 
éven te egy alkalommal a kurátor 
ház ról házra járva szedte össze 
a járandóságot. Az erre a célra 
rendszeresített adókönyvbe jegyez-
te be, hogy ki, mennyit izetett.

Egyházasbük tn. [1864. Egyházas 
Bük. Pesty Frigyes szerint Közép bük 
régi neve volt „a mezőn kint épült 
templomtól, mely jelenleg is fönt 
áll”.]

egyingben ëggyümögbe hsz. ’ka-
bát, mellény nélkül, egy szál ing ben’. 
A Tu ͜ot Sándor ti ͜ëlën is ëggyümögbe 
hánto a hovat.

egynéhány ënnyihány szn. ’né-
hány’. Minálunk is akad ënnyihány 
csollánzsák.

egység ëtysíg fn. ’munkaegység’ 
(arch.). − Nr. A termelőszövetkezet 

megalakulásakor munkaegységben 
számolták a tagok teljesítményét. 
Év végi elszámolásnál az osztalékot 
a szerzett munkaegységek alapján 
izették ki. 

egyszálbélű ëszszábelü mn.’rossz 
evő, keveset evő <gyerek, ember>’

egyszer-kétszer ëccë-ki ͜ëccë hsz. 
‘kny.’ Ëccë-ki ͜ëccë azi ͜ër të is ki gyü-
hetni ͜ë kaszányi. − Nyt. Csak eb ben 
az összetételben fordul elő r nélkül. 
Más esetekben: Ki ͜ëccër kettü ͜ö nígy.

egyszerre ëccërre hsz. ’azonnal, 
rögtön’. Aszonta aptya, ëccërre gyere 
haza!

Ehe mezeje tn. [1818. a Tsepregi 
Határnál az Ehe mezzeje düllöben 
föllül, szántó]

éhes ehës mn. ‘kny.’
éhgyomorra ígyomorra hsz. ’reg-

geli étkezés előtt’. Ígyomorra në 
ëgyi ͜ë borockot, mer mëkfosat.

éhül − Ö. meg~.
ejár − Lásd: eljár.
éjszaka ln. = íjjel
éjtnap ítnap hsz. ’éjjel-nappal’. 

Ítnap dúgosztunk, mi ͜ëksë tuttok be-
fe jeznyi a munkát.

ejtőzik ejtü ͜özik tn. ige ’étkezés 
után pihenve emészt’

ekancsul − Lásd: elkancsal.
eke − Fr. kifagy az ekë ’olyan ke-

mény, fagyos lesz a föld, hogy már 
nem lehet szántani’ – Ö. gőz~.

ekeló ekëlú fn. ’kétágú csúszófa, 
amelyre az ekét teszik, ha hosszabb 
távon vontatni akarják’ (arch). − Nr. 
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A közelebbi szántóföldre menve 
nem tették szekérre az ekét, hanem 
ilyen módon vontatták. Funkciója 
az, hogy megakadályozza az eke vas 
részének fölösleges kopását csúszás 
közben.

ekertül − Lásd: elkertel.
eketaliga ekëtaliga fn. ’az eke 

tar tozéka; kétkerekű guruló esz-
köz, amelyhez az ekegerendely 
csatlakozik’

ekeveredik − Lásd: elkeveredik.
ekotul − Lásd: elkotul.
elabriktol elabriktul ts. ige ’<fő-

ként gyereket vagy állatot> elver’. 
Ju ͜oll elabriktúta a tanittu ͜o, mer nëm 
irta mëg a lecki ͜ëjit.

elagyabugyál elegyebugyál ts. ige 
’<rossz gyereket> elver’

elájul − Fr. bámul.
elálmosul elámosul tn. ige ’elál-

mosodik’. Igën elámosút ez a gyerëk, 
fektessítëk lë!

elapad ~ tn. ige ’<főként tehén> 
nem ad több tejet’

elapaszt ~ tn. ige ’<tehénnél> 
előidézi, hogy ne adjon több tejet’. − 
Nr. Borjazás előtt egy-két hónappal 
a tehenet elapasztják. Fokozatosan 
kevesebb tejet fejnek tőle, aztán egy 
idő után a tejképződés megszűnik.

elbliccel elbliccül ts. ige ‘kny.’
elbódul ebu ͜odul tn. ige ’eltéved 

valahol, például erdőben, idegen vá-
rosban stb.’

elbólint ebu ͜olint tn. ige ’ülve 
elalszik’

elboronál ebaronál ts ige ’a fel-
szántott földet boronával el egyen-
geti’

elbűzölög ebüzölög, elbüzölög tn 
ige ’lassacskán ég’. Tëd rá a tüzre eszt 
a böcekët, em majd ëj ju ͜o darabig 
ebüzölög rajt!

elcsámborog ecsámborog tn. ige 
’csavarog, elkóborol’

elcserél ecserel ts. ige ‘kny.’ (arch.)
elcsesz ecsesz, ~ ts. ige ’elront 

valamit’
elcsór ecsu ͜or ts. ige ’elcsen, ellop’ 

(biz.)
eldángál ~ ts. ige ’elver’
eldob edob ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’erő-

sen megdob, olyannyira, hogy a 
megdobott tárgy – többnyire az em-
ber vagy állat lába – el is törik’. Ha 
mi͜ëg ëccër it látlok minálunk, edo-
bom a lábodat. Ebben a gyerekeknek 
szánt énekversben is előfordul: Ëc-
cër vu ͜ot ëgy ru ͜oka, bebujt a tyuk-
u ͜olba. Mëgatta az árát, edopták a 
lábát. − Megj. Kötött szövegek ben, 
például versrészletekben, templo-
mi énekekben az erős nyelvjárási-
as ság kevésbé érvényesül. Itt, ebben 
a kis énekszövegben is tyuku ͜olt 
mondanak tiku ͜ol helyett.

elébe elejbë szjeles hsz. ’eléje’. 
Gyün haza a ijam, kimënëk elejbë az 
állomásro.

elég ölig mn. és fn. ‘kny.’ – Fr. 
ölig ah hozzá. Töltelék frazeológiai 
kapcsolat. Elbeszélő szövegben 
gyak  ran használják: Hát osztá, ölig 
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ah hozzá, emënt hozzájok az a gyerëk 
szu͜ogányi.

elegyebugyál − Lásd: elagya bu-
gyál.

elejbek − Lásd: elibük.
elemészt elemíszt ts. ige ’<em bert, 

állatot> elpusztít’. Mëkkü ͜ökezëtt 
a macska, de elemísztëttëk a kis-
macskákot, csak ëggyet hattunk mëg. 
– Elemísztëttë magát ’öngyilkos lett’. 
− Fr. kanál.

elereszt ~ ts. ige 1. ’<személyt 
valahová> elenged’. Aptya, eresszën 
el a mëccsre!, 2. ’<tárgyat> elenged’. 
Në erezd el a gyeplü ͜öt, mer efutnak a 
lovak! − Fr. fül.

éles − Fr. i͜ëlësre vasu͜otat ’télen a 
lovak patkójába a kováccsal hegyes 
csavarokat hajtat’. – Nr. A lovakat 
télen általában ritkán szokták be-
fogni. Ha azonban síkos időben mé-
gis útra kellett kelni, akkor indulás 
előtt a kovácshoz mentek, aki a 
lovak patkójának két végébe hegyes 
csavart, grifët hajtott, hogy ne csúsz-
káljanak a jeges úton. − Lásd még: 
griff .

élesztő illesztü͜ö fn. ‘kny.’
elevátor ëlëvátër fn. ’magasra 

nyúló gépezet, amely a gabona csép-
lésekor végtelenített láncszer ke zet 
segítségével a szalmát a cséplőgép 
végéből a kazal tetejére hordja’ 
(arch.)

eleven − Fr. elevent fogat ’a szoká-
sosnál mélyebbre szánt’. Nyom mëg 
az ekit, haf fogasson ë kis elevent is! 
− Nr. Szántáskor átalában 15–20 cm 
mélyen szokták a földet megforgatni. 

Néha azonban előfordul, hogy az 
eke ennél mélyebbre megy, elevent 
fogat, olyan földet is hasít, amely 
a szokásos szántási mélység alatt 
van.

elfárad − Fr. kutya.
elfog Csak tárgyas ragozású 

alakban használatos: efog’gya 1. ts. 
ige ’elvágja’. Efokta a kezemet a ki ͜ës. 
2. tn. ige ’a tehén fedeztetés után 
megfogan’. Nëm üzü͜ödött azúta ez 
a tehi ͜ën, asz hiszëm, efokta. − Fr. 
torok.

elfogat efogat ts. ige ’<kisebb 
földterületet> elszánt’

elgyepül egyepül ts. ige ’levágott 
ágakból, sövénykerítéssel elválaszt 
két földterületet, vagy egy területet 
a nagyobból elkerít’ (arch., ritka)

elherdál ehërdál ts. ige ’eltékozol, 
elpazarol’. Mindën vagyonát ehër-
dáto.

elhihet ts. ige (csak e. sz. második 
személyben:) elhi͜ëtëd ’elhiheted’. 
– Megj. Beszéd közben nagyon 
gyakran használt töltelékszó. El-
hi ͜ëtëd, ez a gyerëk mi ͜ëg vüszi 
valamire.

elibük elejbëk szjeles hsz. ’eléjük’
eljár ejár 1. tn. ige ’kny.’ 2. ts. 

ige ’elgázol’. A Kocsisi ͜ëk macskáját 
mëg ejárto ëggy autu ͜o. – Lásd még: 
agyonjár, eltipor.

eljön − Fr. pokla.
elkancsal ekancsul, ekancsal ts. 

ige ’<futó személyt> elgáncsol’. 
Ekan  csu ͜ota a Gyurit a lábávo.

elkap − Fr. gönc, grabanc.
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elkertel ekertül ts. ige ’kerítéssel 
bekerít valamit’

elkeveredik ekeverëdik tn. ige 
’eltéved’. i͜ëm Pestëm bisztos eke-
verënník, annyi ucca van, as së 
tunnám hová kö mënnyi.

elkotul ekotul tn. ige ’a tyúk 
kotlóvá lesz’

ellenben − Ö. át~.
ellenző ellenzü͜ö fn. ’<a lószerszám 

részeként> négyzet alakú bőrdarab 
a kantáron a szem mellett, amely 
megakadályozza, hogy a ló olyan 
dolgot lásson oldalról, amelytől 
meg ijed’

elmacskásodik emacskásodik 
tn. ige ’<főként az ember lába> 
elzsibbad’

elmarad − Fr. katonabácsi.
elmegy − Fr. ágy, Gógánfa, Gyugy, 

Kukutyin, Und, táttá.
elmehet − Fr. káposzta.
elmérgedik emirgëdik tn. ige ’<a 

seb> elmérgesedik, gyulladásba 
jön’. Vu ͜ot ë kis karculás a kezemën, 
osztá emirgëdëtt, csupa piros lëtt a 
környíkë.

elmetsz emecc ts. ige 1. ’kny.’ 2. 
Csak tárgyas ragozású alakban: 
emecci ’elvágja <a kés az ember 
kezét’.

elmosódik emosu͜odik tn. ige 
’<edényt> elmosogat’. Mingyá emo-
su͜odok a konyhán, osztá mënëk ki 
csiráznyi.

előbbekben elöbbegbe hsz. 
’korábban, az előbbi időkben’. Elöb-

begbe së igën hosztag vargányát az 
erdü ͜örü.

előjön elü͜ögyün tn. ige 1. ’kny.’ 2. 
’<valamely elveszett tárgy, eszköz> 
előkerül’. Në kerezsd annyit aszt a 
kalapácsot, majd elü͜ögyün!

előtt − Fr. ház. − Szsz. Falu ~.
elpilled epilled tn. ige ’ellankad, 

elernyed’
elrezzeget elrëzzëget ts. ige 

’elzavar, elkerget’. Rëzzëgezsd el 
ezëket a tikokat, idë gyüttek a kony-
hajtu ͜oba!

elriferál erifërál ts. ige ’kény-
szeredetten, nehezen elad valamit, 
vagy valakire rásóz valamit’ (pej.). 
Ju ͜o vu ͜ona eszt a lánt má erifërányi 
valakinek.

elriful eriful ts. ige ’elpazarol, 
eltékozol’ (pej.). Mindën vagyonát 
erifúta.

elsenyved esemved ts. ige 
’elzsibbad’. Ugy esemvett a lábom, fö 
se tudok ányi.

elsinkófál esinku ͜ofál ts. ige 
’eltüntet, eldug valamit’ (tréf.). Há 
sinku ͜ofátod el a kalányomat?

első − Fr. szoba.
elsőbe elsü͜öbe hsz. ’először’. El-

sü͜öbe a víkonnyát kö összövágnyi a 
fánok.

elsöpör esöpör ts. ige ’tisztára 
söpör’. Söpörd el az udvart!

elszakul eszakul tn. ige ’kireped, 
szétreped’. Në nyomkodd annyira 
aszt a pri͜ësurkát, mer eszakul!



74

E, É

elszánt eszánt ts. ige 1. ’szántással 
a szomszéd földjéből egy darabot a 
magáéhoz csatol’. 2. ’alászánt’. − Fr. 
ganéj. 

elszontyolodik eszontyorodik tn. 
ige ’elszomorodik’

eltér elti͜ër tn. ige ’elfér’. – Megj. 
Csak ritkán használják, és egyes 
személyeknél fordul elő.

eltesz – Fr. holnap.
eltipor ~ ts. ige ’elgázol <autó 

macskát, állatot’. − Vö. agyonjár, 
eljár.

eltojik ~ tn. ige ’<a tyúk> meg-
tojik’

elvádol evádul ts. ige 1. ’elfogad, 
elismer, beismer valamit’. Csag 
vádúd e, hot të loptá a szü͜ölü͜öbü!. 
2. ’munkát felvállal’. Evádútam ëf i͜ë 
hu ͜ot cukorri ͜ëpát mëgmunkálásro.

elválik − Fr. evállik alulla ’a kot  lós 
alá tett tojásról kiderül, hogy nem i-
as’. − Nr. A kotlós alá ültetéskor mindig 
páratlan számú, 19 vagy 21 tojást 
tettek. Néhány nap múlva a tojásokat 
egyenként petróleumlámpával át-
vi lágították. A sötét rajzolatút visz-
szatették a fé szekbe, a világosat 
pedig, amelyik evát alulla, kivették, 
és étkezésre fölhasználták. − Fr. szar.

elvált evátt mn. ’nem ias <tojás>’
elvan evan tn. ige ’elmegy’. Több-

nyire csak múlt időben használatos. 
Dilután evu ͜otam a bu ͜odba.

elvásik evásik tn. ige 1. ’elkopik’. 
Evásott a csizmám, köllenë ëggy 
ujjat csinátotnyi. 2. ’<éles szerszám> 
eltompul’

elvisz – Fr. anya, kánya, kórság, 
tyúk.

elül − Fr. tyúk.
emacskásodik − Lásd: elmacská-

so dik.
ember embër fn. 1. ’kny.’ 2. ’fér i’. 

Az embërëk az asztagon dúgoz nak, 
az asszonyok mëk horgyák a pël vát.
3. ’férj’. Az i ͜ën embërëm má haza gyütt 
a kocsmábu. − Fr. az embër gyerëkë. 
Általános alanyként használatos: 
Nëm tëhet rúla az embër gyerëkë, 
hogy igy alakút a helzet. − Fr. ganéj.

emecc − Lásd: elmetsz.
emészt − Ö. el~.
emirgedik − Lásd: elmérgedik.
emse ~ fn. ’nőstény malac, süldő’
én − Fr. te.
encvej ~ hsz. ’gyorsan, gyerünk, 

egy-kettőre’. No, mozog’gy, encvej, 
mëny má! − Vö. német: ein, zwei ’egy, 
kettő’.

énekel ínëkül tn. és ts. ige ‘kny.’ − 
Fr. karácsony.

Enesei Enësei tn. [1982. 7/196. 
Enësei, szántó, egykori tulaj do no-
sáról]

enyém enyim birt. névm. ‘kny.’
ennyihány − Lásd: egynéhány.
eper epër fn. ’földieper’. − Lásd 

még: földiszeder, szeder.
epilled − Lásd: elpilled.
éppen ippen hsz. ‘kny.’
épül ípül 1. tn. ige ’kny.’ 2. ts. ige 

’épít’. A Ju ͜oska is uj házot ípül.
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ér1− Fr. gatyakötő, szar.− Ö. meg~.
ér2 − Szsz. Hideg-~.
érce − Lásd: jérce.
Erdőn kívül tn. [1844 körül Erdön 

kivül, szántó Alsóbükön]
erdős erdü ͜ös fn. ’erdész’
eredj ereggy tn. felsz. módú 

igealak ’menj’. Ereggy el a bu ͜odba!
ereget erëget tn. és ts. ige ’<belet> 

öblítéssel kimos’. − Nr. Disz nó-
öléskor az asszonyok már várják a 
belet. Amikor kivették, elvonulnak 
vele az istállóba vagy az udvar távoli 
sarkába. Ott mind a vastagbelet, 
mind a vékonyat kb. 1 m-es dara-
bokra vagdalják. Az egyik végét 
befogják, a másikon pedig vizet en-
gednek bele, majd a másik végét is 
befogva lötyögtetik, mossák, és a 
vizet kiengedik belőle. Így tisztítják 
meg a bélsártól. Erre a műveletre 
mondják: Mënüng belet erëgetnyi. A 
tisztítás nehézségei miatt újabban 
már a kolbásztöltéshez szükséges 
belet a boltban vásárolják. − Ö. ki~.

eregetés erëgetís fn. ’<disznó-
öléskor> a bél tisztítása’

ereszt ~ 1. tn. ige ’<kanász> a 
disznócsordát hajtja kifelé a faluból’ 
(arch.). Ereszt a kanász, ki kö hajta-
nyi a kijáru ͜ot. 2. ts. ige ’szellent’. De 
büdösset eresztëtti ͜ë. − Fr. fül. − Ö. 
el~, ki~, le. − Lásd még. kijáró.

eriferál − Lásd: elriferál.
eriful − Lásd: elriful.
érmes írmës mn. ’<a frissen föl-

szántott vagy fölásott föld> nedves, 

nem száraz’. Ölig írmës ez a fü ͜öd, 
kikel bennë a kukorica.

erős erü ͜ös (arch.), erös (újabb) 
nm. ‘kny.’

ért − Fr. kalaposinas.
értet − Ö. hozzá~.
esemved − Lásd: elsenyved.
esik − Fr. Bő. – Ö. le~.
esinkófál − Lásd: elsinkófál.
eső − Fr. asszony, macska.
esöpör − Lásd: elsöpör.
esős − Fr. eses üdü ͜ö ’esős idő’. − 

Nyt. Csak ebben a szókapcsolatban 
használják így: eses.

esperes öspörös fn. ‘kny.’
est ln. este
este − Fr. Aranyos este, fostos 

rëgge. Olyankor mondják, ha esőzés 
vagy borús idő után alkonyatkor 
ismét kisüt a nap. Azt értik alatta, 
hogy holnap reggelre újra eső lesz.

esz − Ö. ki~.
északi szél ln. = ü ͜öszi͜ël
eszakul − Lásd: elszakul.
eszánt – Lásd: elszánt.
eszcájg ëccájg fn. ’evőeszköz: kés, 

kanál, villa’. − Vö. német: Eßzeug 
’evőeszköz’.

észér i͜ëszi͜ër mn. 1. ’kapzsi, a saját 
érdekeit, javát mindenáron haj-
szoló, vagyonát felfokozott mó don 
gyarapító <személy>’. 2. ’ennivaló 
után kapkodó <személy, állat>’. 
Ollan i͜ëszi͜ër ez a malac, nëm haggya 
a válluho mënnyi a másikat.
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eszik ëszik ts. és tn. ige ‘kny.’ Aptya, 
gyüjjöm be ënnyi, mer má dí van! – 
Megj. A reggelizik, ebédel, vacsorázik 
igék helyett a reggelit ëszik, ebídët 
ëszik, vacsorát ëszik szerkezetek 
használatosak. − Fr. ebéd, kér, király, 
mész, reggeli, vacsora. − Ö. meg~.

eszontyolodik − Lásd: elszontyo-
lodik.

észrejön eszregyün tn. ige ’észhez 
tér, magához tér’. Uf fejbeku ͜olintotta, 
hoty ki ͜ët nap së gyütt eszre.

észrevesz eszrevësz ts. ige ‘kny.’ 
(arch.). Nëm vëttë eszre, hogy gyün 
a vonat.

észteget − Lásd: ijesztget.
eszteke − Lásd: ösztöke.
Eszterháza ásztërházo, ászter-

házáro tn. Fertőd, község Büktől 
északkeletre, kb. 30 km-re.

eszterja ësztërgya fn. ’eresz’ 
(arch.). Má ovad a hu ͜o, mer csöpög 
az ësztërgya.

eszű − Ö. gyerek~.
étel − Fr. fül.
etet ëtet 1. ts. ige ’kny.’ 2. tn. ige 

’szabályos idöközökben a szar vas-
marhákat, lovakat élelemmel el-
látja’. Ez a szu͜ogagyerëk má rëgge 
korán ëtet.

etetés ëtetís fn. ’az a művelet, 
amelynek során a szarvasmarhákat, 
lovakat élelemmel látják el’. − Nr. 
Nyáron háromszor, reggel, délben 
és este, télen kétszer, reggel és este 
volt etetés. Ez a gazda számára a 
legfontosabb házimunka. Megfelelő 
menetrend szerint zajlott. Először 

az állatok megkapták az első vetetët, 
nyáron valamiféle zöldtakarmányt, 
télen pedig abrakot. Amíg ezt ették, 
kihánták a ganajt, szalmát terítettek 
alájuk. A második vetet után követ-
kezett az itatás, utána télen még 
kukoricaszárt vagy árpaszalmát 
raktak a jászolba. Az etetés befejező 
mozzanataként besöpörtík a járást. 
− Vö. vetet.

etetésidő ëtetísüdü ͜ö fn. ’az az 
időszak, amikor a szarvasmarhákat 
és a lovakat élelemmel látják el’

etetnivaló ëtetnyivalu͜o fn. 
’zöldtakarmány az állatok számára’. 
− Nr. Nyáron a napi munka szerves 
része volt, hogy reggel, etetés után 
a gazda befogta a lovakat vagy az 
ökröket, és a mezőről etetnivalót 
hozott. Azért reggel, mert ilyenkor 
a kaszálás könnyebb, a takarmány 
friss, harmatos.

etető ëtetü ͜ö fn. 1. ’az istálló 
mellett levő, annál valamivel kisebb 
helyiség, ahol a szarvasmarhák, 
lovak takarmányát a közvetlen föl-
használás előtt tartják’. 2. ’csépléskor 
az a személy, aki a gabonakévéket 
a gépbe rakja’. A gípísz mëg az 
ëtetü ͜ö itt ëszik minálunk. − Nr. Az 
volt a szokás, hogy csépléskor a 
gépésznek és az etetőnek a gazda 
adott ebédet, a többi munkásnak 
pedig a hozzátartozóik hoztak me-
leg ennivalót.

étlen ítlen mn. ’éhes’. Miko ëszünk 
má, ollan ítlem vagyok.

étnap ítnap hsz. ’éjjel-nappal’. Ít-
nap mënt az aratás.
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evádul − Lásd: elvádol.
evan − Lásd: elvan.
evásik − Lásd: elvásik.
evátt − Lásd: elvált.
eves ~ mn. ’gennyes’
evesedik evesëdik tn. ige 

’gennyesedik’
evesség evessíg fn. ’genny’
evesül − Ö. meg~.
ezer − Fr. ezër a dolog ’sok a munka’. 

− Megj. Gyakran hangoztatják, ha 
valakinek sok a tennivalója.

fa1 − Szsz. Csonka fa út, Vigyázó 
~, Vigyázó fa út. − Ö. ág~, ajtószár~, 
akác~, al~, alma~, bél~, berek~, 
bodza~, borona~, cédrus~, dió~, 
gantár~, hiszem~, igaal~, igabél~, 
juhar~, karácsony~, kévekötő~, 
öl~, őr~, rend~, sefűse~, szapu~, 
szaru~, szeder~, tisa~, tisafakarika, 
tisafaszeg, tömő~.

fa2 − Ö. Asszony~, Gógán~.
faborona fabarona fn. ’olyan 

fogas, szántóföldi porhanyító eszköz, 
amelynek a kerete fából van, a fogai 
pedig vasból; egyrészes és trapéz 
alakú’. − Lásd még: vasborona.

fabrikál ~ ts. ige ’gyárt, csinál 
valamit’. Fabrikát magánok ëny nyul-
ketrëcët.

fagy − Fr. föld, hó. − Ö. ki~.

fájdul ~ ts. ige ’testrészt fájlal’. A 
Ju ͜oska is igën fájdulla az u ͜odalát.

fájintos ~ mn. ’ inom’. Igën fájintos 
sütemint kíszitëtti ͜ë. − Vö. német: fein 
’ inom’.

fájront ~ fn. ’a munkaidő vége’. 
Csépléskor mondták: Állom mëg az 
a gíp, lëgyëm má ëccër fájront!

fakopogató fakopogatu ͜o fn. ’har-
kály, fakopáncs’

FAKSz − Fr. gond.
fal − Ö. tömés~.
falangéroz falangi ͜ëroz tn. ige 

’munka helyett egyik házból a má-
sikba jár beszélgetni’. Ez a Vilma is 
egisz nap csak falangi ͜ëroz a falu ba, 
ahhelët, hogy othon dúgozna.

falc − Fr. zsindely. 
falka − Fr. ëf fu ͜okájo ’egy része 

valaminek’ (arch.). Ef fu ͜okáját má 
mëkkapátom a kukoricánok, de a 
többi mi ͜ëg uv van, gazossan.

fals fars mn. ’hamis’ Igën fars 
vu ͜ot az ínëk, amit a tanittu ͜o ínëkűt 
a temetísën. − Vö. német: falsch 
’hamis’.

falu − Ö. Hegy~.
Falu előtt tn. [1844 körül Falu 

elött, szántó Alsóbükön]
falva − Ö. Ág~.
família famillia fn. ’család 

<rosszalló értelemben>’. No, ez is 
szíp kis famillia!

fára fáro fn ’egyházközség <az 
evangélikusoknál>’. Ennek a papnak 
is igën naf fárájo van.

FF
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fárad − Ö. el~.
farkapénz farkapínz fn. ’nagyobb 

állat (tehén, ökör, ló) eladásakor a 
vevő által az eladó gazda gyerekei-
nek adott kisebb pénzösszeg’ (arch.). 
− Nr. Ha vevő érkezett a házhoz, a 
gyerekek mindig ott settenkedtek 
alkudozás közben, és várták a 
farkapénzt. Az egyezség alkalmával 
a gazda ki is kötötte: Osztá farkapínz 
lëgyën ám!

farkasalma farkasu ͜oma fn. ’mér-
ge ző gyomnövény (Aristolochia
cle ma titis)’. − Megj. Erősen mérgező 
hatásúnak tartják, és óvakodnak tő-
le.

farok − Fr. fül, szekér.
faszol faszul tn. ige ’<főként 

gyerek> kikap, meglakol, ha rosszat 
cselekedett, rossz fát tett a tűzre’ 
(arch., durva). Mëgá, maj faszúsz 
othon, ha hazamísz!

fatalicska ~ fn. ’fából készült, 
több nyire föld, répa szállítására 
hasz nált egykerekű eszköz’. − Lásd 
még: deszkatalicska.

fater fatër fn. 1. ’apa’ (pej.). 2. 
’após’ (arch.)

fattya ~ fn. ’a kukorica szárának 
tövéből kinövő oldalhajtás’. − Nyt. 
Alapalakként használatos. Igën sok 
a fattya ezën a kukoricán.

fattyaz ~ tn. és ts. ige ’kukorica 
tövéből a kinövő oldalhajtásokat le-
tördeli’. − Nr. Ha nagy volt a haj tás, és 
sok volt belőle, akkor összeszedték, 
és otthon a marhákkal megetették. 
− Ö. le~.

favágító favágittu ͜o fn. ’nagy tuskó, 
amelyen a fát szokták hasogatni’. − 
Fr. tuskó. 

fecske föcske fn. ‘kny.’ − Fr. Föcski͜ët 
látok, szeplü͜öt hányok. Tavasszal, 
amikor megjelenik az első fecske, 
a pettyes arcú gyerek ezt mondja, 
hogy ne legyen szeplős.

fecskefészek föcske íszëk fn. ‘kny.’ 
− Nr. A fecskék előszeretettel rakták 
fészküket az istállóba a mennyezet 
gerendáira. Szívesen megtűrt házi-
állatok voltak, itt költötték ki a 
iókáikat.

fecskendőház föcskendü ͜öház fn. 
’tűzoltószertár’. − Megj. Két helyen 
volt a faluban tűzoltószertár: egy 
na gyobb épület Középbükön, a 
mos tani városháza mellett kiöb lö-
södő utcarészben, a kisebbik pe-
dig Alsóbükön, az Acsádra veze tő 
út kiágazásánál. Mindkettőt le bon-
tották.

fecstej föcstej fn. ’ellés utáni el-
ső teje a tehénnek’. − Nr. Emberi 
fogyasztásra nem használták, kiön-
tötték vagy a disznóknak adták.

fed − Ö. be~.
féder i͜ëdër fn. ’kocsi, hintó 

rugózata’. Etörött a kocsiba a i͜ëdër. 
− Vö. német: Feder ’rugó’.

féderes i͜ëdërës mn. ’rugózattal 
ellátott’. − Fr. i͜ëdërës kocsi ’rugós 
kocsi’. Fi͜ëdërës kocsin vüttík a lakoda-
lomba. − Nr. A tehetősebb gaz dák 
iainak, lányainak lakodalmakor 

díszes kocsikba fogták be a lovakat, 
így ment a násznép az esküvőre. 
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Különösen akkor, ha a közeli faluba 
kellett menni.

fédervejsz i͜ëdërvájsz fn. ’síkpor’ 
(arch.). – Nr. A csizmákat régebben 
a helyi suszteroknál készíttették. 
Különösen az ünneplő csizmák 
na gyon feszesek voltak, nehezen 
lehetett fölhúzni őket. Ezért a bel-
sejét  i͜ëdërvájszol behintették, hogy 
könnyebben csússzon. − Vö. német: 
Federweiss ’ inom por’.

fedeztet födösztet ts. ige ’kanca 
lovat csődörrel pároztat’. − Ö. be~.

fehér fejji ͜ër mn. 1. ‘kny.’ 2. ’sápadt’. 
Ollan fejji͜ër ez a gyerëk, bisztos 
valami bajja van. − Fr. karácsony.

fehérnép fejji ͜ërníp fn. ’nő, 
nőszemély’. Kutya ëf fejji ͜ërníp a!

fehérpecsenye fejji ͜ërpecsënye fn. 
’karajhús’. – Nr. A disznót nem vág-
ták ketté, hanem a gerincoszlopot 
meg hagy ták egészben, de a karaj-
húst lefejtették róla. Ez volt a 
fejji ͜ërpecsënye. − Lásd még: órja.

fehérzik fejji ͜ërzik tn. ige ’fehérlik’. 
Valami fejji ͜ërzik ott a hidas mögött.

fej ~ fn. 1. ‘kny.’ 2 ’a búza, rozs, 
árpa kalásza’. 3. ’kukoricacső’. ëf fej 
kukorica. − Fr. fejbe keny ’fejbe üt’. 
Lëtörött ëggy ág a fáru, osztá a Jancsi 
gyerëkët ju ͜o fejbe kentë. − fejbe vág 
’fejbe üt’. Vák fejbe eszt a gyerëkët! 
− A fejit üzsd, hom mëg në sántullon! 
Figyelmezteti az egyik szülő a má-
sikat, amikor az veri a gyereket.   
kihánnyo a fejit ’a gabona szárán 
növekedés alkalmával megjelennek 
a kalászok’. − Nëm írëd mëg të asz 
szü͜örös fejje! ’Sohasem éred meg! − 

Fr. kalendárium, korpa. − Ö. árpa~, 
búza~, Dűlő~, kanál~, kasza~, 
rozs~.

fejbekólint fejbeku ͜olint tn ige 
’<nem erősen, csak egy kicsit> 
megüti a fejét valakinek’. Gyerek-
nek mondják, ha nyugtalankodik: 
Maragy veszti ͜ëg, mer mingyá fej-
beku ͜olintlak!

fejbekül ~ ts. ige ’huzamosabb 
ideig üti valakinek a fejét’. Në 
fejbekűd annyit aszt a gyerëkët, mer 
mi͜ëg valami bajja lëssz!

fejeltet − Ö. meg~.
fejkötő fejkötü ͜ö fn. 1. ’fejkendő’ 

(arch.). 2. ’hálósapka öregasszonyok 
fején’ (arch.). − Nr. Régebben az 
öregasszonyok hálósapkában alud-
tak, alul, az álluk alatt szalaggal 
kötötték le.

fejőszék fejü ͜öszi͜ëk fn. ’fejéshez 
használt négylábú, támla nélküli 
szék’

fejrevaló fejrevalu͜o fn. 1. ’fejkendő’. 
2. ’kenderből font kötél, amelyet a 
szarvasmarha fejére kötnek, és ezzel 
rögzítik az istállóban a jászolhoz’. − 
Megj. A szarva alá erősítik, egy láncot 
kapcsolnak hozzá, és így kötik meg a 
jászolhoz. − Nr. Az 1950-es években 
már megszűnt a kendertermelés 
házi feldolgozás céljaira. Kisebb 
táblát azonban még vetettek, hogy 
legyen miből kötelet csináltatni. A 
Répcében eláztatták, szárították 
és törték, majd a sima szálú ken-
dert elvitték a kötélverőhöz, aki 
fejrevalót, rudazókötelet, istrángot 
csinált belőle. 
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fejsze − Ö. kis~, nagy~, nyakas~.
fejű − Ö. kónic~, vasfejűgábor.
fék − Ö. kötő~.
fekete − Fr. karácsony, szurok.
Fekete út Feketë ut tn. [1982. 

7/107. Feketë ut, salakkal töltötték 
fel]

fékszár íkszár fn. ’a gyeplő egyik 
ága, amelyik közvetlenül a zablához 
csatlakozik’

fél − Fr.  van.
felbont föbont ’ágyat fekvésre 

előkészít’. Boncs fö az ágyot, mer lë 
akarok fekünnyi.

felborul föburul  tn. ige ‘kny.’ 
Föburút a szi ͜ënásszeki͜ër.

felbök föbök ts. ige ’megbök’. 
Föböki a lábodat a taru ͜o.

felfeslődik föfeslü ͜ödik tn. ige 
’felfeslik’. Föfeslü͜ödött a varrás a 
du ͜ományodon.

felfogad Csak felszólító módban: 
fogaggyunk föl ’kössünk fogadást’. 
Fogaggyunk föl, hogy erre a divu ͜ofá-
ro nëm tuc fömásznyi.

felfújódik föfuju ͜odik tn. ige ’a 
szarvasmarha bendője a friss lucer-
nától – ha mohón eszi – levegővel 
megtelik’. − Nr. Tavasszal, amikor 
elő ször kezdték el kaszálni a zöld-
takarmányt, nagyon ügyel tek arra, 
hogy etetés után a szarvasmarhák 
föl ne fújódjanak. Ha mégis meg-
történt a baj, akkor átszúrták az 
állat hasfalát, és így engedték ki a 
levegőt. Különösen értett az ilyen 
kezeléshez egy népi állatgyógyász, 

ragadványnevén Csordós Jánosnak 
hívták.

felfüstöl föfüstül ts. ige ’disznóölés 
után sonkát, szalonnát megfüstöl’. 
Föfüstülitëk mind a níty sunkát? − Nr. 
A kolbászt két nappal a disznóölés 
után füstre tették, a szalonnát és 
a sonkát pedig két hétig sós lében 
teknőben tartották, minden nap 
megforgatták, és úgy füstölték föl.

felgömbölyödik fögömbölödik 
tn. ige ’elesik <valamiben>’. Fögöm-
bölödött az uccajtu ͜oba, osztá mil 
lënyuszta a kezit.

felhömbölödik föhömbölödik 
tn. ige ’elesik’. Föhömbölöttem ëk 
karu ͜oba. − Lásd még: kihöm bö-
lödik.

feljön − Fr. föld. 
felkantároz fökantároz ts. ige 

’kantárt a lovak fejére fölrak’. Kan-
tárosz fö a lovakat, mer mingyá 
mënünk a mezzü͜öre!

felkelt fökü ͜ött (arch.), föki ͜ëtt ts. 
ige ’álmából fölébreszt’. Had alugyík 
ez a szëgin gyerëk, nëm kö ollan 
korán föki ͜ëttenyi.

felkepeszkedik fökepeszkedik tn. 
ige ’kínlódva fölmászik valahová’

felkepesztet fökepesztet tn. ige 
’nehezen, akadályokat leküzdve 
megy, mászik fölfelé’. Ollam magas 
ez a szi͜ënásszeki͜ër, alik tok rá fö-
kepesztetnyi.

felkeveredik − Fr. fökeverëdik a 
gyomra ’hányási ingere van, a há-
nyás erölteti’
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felkövecsez fökövecsez ts. ige 
’<utat> kaviccsal beterít’. Fököve-
csezëm az uccán a járdát, mer eses 
üdü ͜öbe igën sáros szokot lënnyi.

felmászik − Fr. hiszemfa.
felmotollál fömatullál ts. ige 

’<kenderfonalat> fölteker’
felnek fönek hsz. ’felfelé, a falu 

alsó végétől észak felé’. − Nr. Ha az 
alsó faluvégen két ember találkozott, 
köszönés után az első mondat szinte 
mindíg ez volt: Há mísz? Néha a 
megkérdezett nem akarta elárulni 
a szándékát, ezért így felelt: Fönek. 
− Vö. lenek.

felönt − Fr. fölönt a garatra ’sokat 
iszik’

felrúg − Fr. rukföl hadd ot 
mu͜oggyáro ’kapkodva, hanyagul 
<vé gez el valamely munkát>’. Ollan 
rukföl haddot mu ͜oggyáro kapáto 
mëg eszt a babot.

felsároz fösároz ts. ige ’sárgaföld, 
marhaganéj és polyva vizes keve-
rékével a földes szoba vagy a padlás 
talaját bekeni’

félsódaras i͜ësu ͜odi͜ëros mn. ’fél-
oldalas’. Ollan i͜ësu ͜odi͜ërossan áll ez 
a szeki͜ër, csak e në düllön.

felső fü ͜ösü͜ö mn. ‘kny.’ − Fr. héj. − 
Szsz. Lócsi ~.

Felsőbük Fü͜ösü͜öbük tn. [1857. 
Bük Felső; 1864. ~; 1982. 7/30. 
Fősőbük]. Falurész.

Felsőbüki-gyep tn. [1822. A F. 
Büki Gyepen Kender, vagy Káposzta 
föld]

Felső-rét tn. [1844 körül Fölsö Rit, 
rét Felsőbükön]

felszeg fü ͜öszëg fn. ’a falu felső, 
északi része’

felszél fü ͜öszi͜ël fn. ’északi szél’. 
Fü͜öszi͜ël fuj, talán nëm lëssz esü ͜ö.

felszór föszu͜or ts. ige ’a szu͜oru ͜o 
nevű kézzel hajtott szelelőrostával 
a szemetes gabonát megtisztítja’ 
(arch.). Szu ͜orgyok fö má eszt a kisz 
szemetes rozsot, mer udba van itt 
a pajta fü ͜öggyin! − Nyt. Az ige-
kötőt valószínűleg az indokolja, 
hogy a szemetes gabonát lapáttal 
emelgetik föl a szu͜oru ͜o tetején levő 
garatba. Egyúttal emlékeztet arra is, 
hogy a gépi szemnyerés elterjedése 
előtt lapáttal fölszórták a gabonát a 
levegőbe, a szél a pelyvát elfújta, a 
tiszta mag pedig leesett a földre.

feltör − Fr. nyavalya.
felül föllü hsz. és nu. ‘kny.’ Allu van 

a java, föllü mëg a szemettyë.
felülről föllürü hsz. 1. ‘kny.’ 2. 

’északról, a falu északi része felől’,. 
Föllürü fuj a szi ͜ël, talán lëssz esü͜ö.

felüt fölüt ts. ige ’kaszapengét 
a nyélre fölerősít’. Maj díbe othon 
fölütök ëm másik kaszát, mer má ez 
igën evásott.

fene fenye fn. 1. ‘kny.’ 2. ’<elho-
mályosult jelentésben> izé’. Apád-
nok ollan szíp a salátájo, mind a 
fenye. − Fr. Ó, fenye! Csodálkozás 
kifejezésére nagyon gyakran hasz-
nálják. Ó, fenye! Nëm is tuttam, hot të 
izs vëtti͜ë a gyerëkëknek ajándíkot. – 
Nyt. A hosszú ó helyén itt kivételesen 
nincsen kettőshangzó.
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fenék − Fr. gatya. − Ö. kazal~.
fenékdeszka feni ͜ëgdëszka fn. ’a 

szekér teherhordó részének alsó 
deszkája’. − Megj. Többnyire két vagy 
három szál deszkából alakították 
ki a szekér alját.

fényesítőkefe ínyësittü ͜ökefë fn. 
’nagyobb, rendszerint elipszis alakú 
kefe (közepén kengyelszerűen át-
hajló szíjjal a kéz számára), amellyel 
a cipőt, csizmát fényesítik, miután 
bekenték krémmel’

fér − Ö. bele~.
fér igyerek ir igyerëk fn. ’ iú’
fergető fürgetü ͜ö fn. 1. ’<a szekér 

alkatrészeként> az első tengely fö-
lött középen forgó fa, amely lehető vé 
teszi a szekér egészének fordulását’ 
2. ’derékszögben meghajlított csava-
ros végű szög, amellyel a kertajtót 
zárják’ (arch.)

férhang − Lásd: irhang.
férj − Fr. írneg van ’férjnél van, 

férj hez ment’. − írho mëgy ‘kny.’ 
− Nyt. A férj szó ez utóbbi esetben 
mély hangrendű toldalékot kap. 
Más esetekben a férj helyett az uram 
használatos.

ferkóolaj ferku ͜oolaj fn. ’csizma és 
bakancs bekenésére használt sötét 
színű, sűrű olaj’ (arch.). − Nr. A napi 
munka idején használt csizmát és 
bakancsot ezzel az olajjal kenték be, 
többnyire hetenként egyszer, hogy a 
vizet ne engedje át. Kimérve árulták 
a boltban, üvegben vitték haza. − Vö. 
irnisz.

férnájsz − Lásd: irnisz.

fertály fërtál fn. ’negyed’ (arch.). 
Hány u ͜ora? Háromfërtál tizën ket-
tü ͜ö.

fertig ~ mn. ’kész’. Miko lëszö má 
fertig avval a munkávol. − Vö. német: 
fertig ’kész’.

feslődik − Ö. fel~.
fésódéros − Lásd: félsódaros.
fest − Ö. be~.
festék − Ö. kályha~.
feszeget feszëget ts. és tn. ige 1. 

’kny.’ 2. ’egy speciális szerszámmal 
vagy ásóval a répát föllazítja, hogy 
a földből könnyen ki lehessen húz-
ni’. − Nr. Ősszel, répaszedéskor az 
asszonyok és fér iak kivonultak a 
mezőre. A fér iak feszegették a ré-
pát, az asszonyok pedig a tábla 
közepére összedobálták, leültek a 
kupac mellé, és lecsírázták, majd a 
megtisztított kupacot répalevéllel 
betakarták. Így maradt addig, amíg 
szekérrel érte nem jöttek, és haza 
nem vitték. Ma már a répaszedést 
gép végzi.

feszegető feszëgetü ͜ö fn. ’ásóhoz 
hasonló, hosszú nyelű, keskeny 
végű szerszám, amellyel a földben 
gyökerező répát föllazítják, hogy 
könnyebben ki lehessen húzni’

fészek − Ö. fecske~, kánya~, 
veréb~.

fészekalja íszëkalla fn. (jelzőként) 
’a kotlóstyúk fészkébe rakott, egy 
fészek mennyiségű <tojás>’ − Nr. 
Mindig páratlan számú, 19 vagy 21 
tojást tettek a kotlóstyúk alá.



83

F

fészekrevaló íszëkrevaló szn. 
’olyan mennyiségű, kb. 15–20 da-
rab <tojás>, amennyit a kotlós alá 
szoktak tenni’. A kazu ͜o hëgyët talá-
tom ëf íszëkrevalu͜o tojást.

fészkelődik íszkalu͜odik ‘kny.’ A 
gyereknek mondják: Mit íszkalu͜occ 
azon a szi͜ëkën!

feszt fëszt hsz. ’folyton folyvást’. 
Gyüttek a kívík fëszt az asztagru. − 
Vö. német: fest ’állandó’.

feszül − Ö. ki~.
i ~ fn. ’meghatározatlan fér i sze-

mély’. Vu ͜ot it minálunk ësz szakonyi 
i. − Fr. Të vagy a i, mëg a nyulas 

Sándor. Főként gyereknek mondják, 
ha tréfásan meg akarják dicsérni 
valamiért.

ia − Ö. asztal~, búcsú~, pajta~, 
vásár~.

ias ~ mn. ’olyan <tojás>, amelyből 
csibe lesz’. − Nr. Néhány nappal az 
ültetés után a kotlós alá tett tojáso-
kat lámpával átvilágítják. Amelyik 
sötét, az ias, abból csibe lesz.

iatal 1. iatu ͜o (arch.), iatal mn. és 
fn. ‘kny.’ (arch.). 2. iatal mn. ’korai’. 
Mi͜ëk iatal az üdü͜ö.

ickos ~ mn. ’lányok után koslató 
<legény>’

i ikás ~ mn. ’számító, mindent 
ala posan mérlegelő<ember>’

íkötő − Lásd: főkötő.
ikszumfertig ~ hsz. ’teljesen, 

egészen’. Fikszumfertik kíszën van-
nak a munkávol. − Vö. német: ix und 
fertig ’egészen kész’.

inak ~ fn. ’árpadara, kukoricadara 
vagy korpa merítésére használt ki-
sebb edény’

inánc ~ fn. ’pénzügyőr’
incot rúg incot rug szsz. ’a ló 

hát só lábával, esetleg egyszerre 
mind a kettővel nagyot rúg’. − Megj. 
Rendszerint közben még szellent is.

ineszes ineszës mn. ’csavaros 
eszű, ravasz <ember>’

ing − Fr. Hangos ingnak nincsen 
szaga. 1. ’a nagyszájú, hangoskodó 
embertől nem kell megijedni’ 2. ’ua.’

ingik − Fr. bámul. – Ö. ki~.
ínyesittőkefe − Lásd: fényesítő-

kefe.
iók − Ö. kászli~, toalett~.
ir igyerek − Lásd: fér igyerek.
irhang írhang, i͜ërhang fn. ’füg-

göny’ (arch.). − Vö. német: Vorhang 
’függöny’.

irisz − Lásd: fűrész.
iriszül − Lásd: fűrészel.
irnisz i͜ërnájsz fn. ’bakancs vagy 

csizma bekenésére használt sűrű 
olaj’. − Vö. ferkóolaj. − Vö. német: 
Firnis ’kence’

íszekalla − Lásd: fészekalja.
íszekrevaló − Lásd: fészekre-

való.
íszkalódik − Lásd: fészkelődik.
iú − Fr. bíró.
izet füzet ts. és tn. ige 1. ‘kny.’ 2. 

’valamilyen gabonanemű csépléskor 
termést ad’. Ha lassan telik a zsák a 
cséplőgép alatt, akkor mondják: Igër 
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rosszu füzet ez az árpo. − Fr. köles. − 
Ö. le~, meg~.  

lanc ~ fn. ’kirivó, túl divatos 
öltözködés’

lancol lancul tn. ige ’kirivóan 
öltözködik’. Ez a Mari is hoty lancul, 
miúta mëg’gyüt Pestrü.

laszteroz − Ö. ki~.
lekk lëkk fn. ’folt a lábbelin’ 

(arch.). Tëgyën ëf lëkkët ennek a 
csizmánok az oráro. − Vö. német: 
Fleck ’folt’.

fog1 − Fr. nyúl. − Ö. be~, el~, 
meg~, ottbenn~.

fog2 − Fr. bábaasszony, − Ö. csecs~, 
egér~.

fogad − Ö. fel~.
foganyodik − Ö.  meg~.
fogat ~ tn. ige ’szántás közben 

bizonyos nagyságú földsávot hasít-
tat az ekével’. Në fogass ollan nagyot, 
mer alig birgyák huznyi ezëk a szëgin 
lovak az ekit! − Fr. eleven. − Ö. el~.

fogatás ~ fn. ’szántás alkalmával 
egy barázda szélességű kihasított 
földsáv’. Mid gondúsz, hám fogatás 
lëssz ez a táblo fü͜öd?

fogíny fogin fn. ‘kny.’
fogó − Ö. bogár~,kéz~,tűz~,vér~.
fojt fujt ts. ige ‘kny.’ – Fr. fujtu ͜ora 

köt ’nehezen fölbontható csomóra 
köt’. Në közs mëg a cipü ͜öfüzü ͜ödet 
fujtu ͜ora, mer nëm tod maj föbontanyi! 
− Fr. kanál. − Ö. bele~.

fokla − Lásd: pokla.

foly fol tn. ige ’folyik’. Csak uf fol az 
esü ͜ö. ’igen esik, erősen esik’. Csak uf 
fol rúla a viz. ’erősen izzad’

folyat folat tn. ige 1. ’kny.’ 2. ’tehén 
párosodni akar’. Folat ez a tehi ͜ën, e 
kö vezetnyi a bikáho.

fon fony tn. ige 1. kny.’. 2. ’dorombol 
<a macska>’

fontyorodik − Ö. össze~.
fontyorodott fonytyorodott mn. 

’fonnyadt, összeaszott <gyümölcs>’. 
− Hozott ë kis fonytyorodot körtit, de 
nëm köllött a kutyánok së.

fonnyadó fonnyadu͜o fn. ’az 
a lé, amelyben disznóöléskor a 
disznósajtba való bőrt, húst kifőzték’. 
Hozz idë ë kizs vizet a fonnyadu͜obu, 
hat tëgyeg belüllö a pri ͜ësurkábo.!

fonnyasztózsír fonnyasztu͜ozsir 
fn. ’a kihült abálóléról leszedett zsír’. 
− Nr. Szappanfőzésre használták.

fór − Lásd: fuvar.
fordul − Ö. ki~.
forgó − Ö. vetés~.
fórhant fu ͜orhant mn. ’használaton 

kívül levő, pihenőben levő’. Talátom 
a pajtábo ër rígi, fu ͜orhant baronát. 
− Vö. német: vorhanden ’meglevő, 
létező, rendelkezésre álló’.

formán − Ö. gondolom~.
formáz ~ ts. ige ’hasonlít <valaki-

re>’. Ez a gyerëk az öregannyát for-
máz za a legjobban. 

forog ~ tn. ige 1. ’kny.’ 2. ’nős-
ténykutya párzásra hajlamos álla-
potban van’ . Bisztos forog ez a kutya, 
azi͜ër jár idë annyi kankutya.
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forr − Ö. ki~.
fosik − Fr. kutya.
fosókörte fosu ͜okörti fn. ’híg levű 

nyári körte’
fostos − Fr. este.
fostoskörte fostoskörti fn. ’túlérett 

körte, amely már egészen poshadt’
foszlángos ~ mn. ’csenevész, 

fejletlen <állat>’. Van neki öt-hat 
foszlángos csibi͜ëjë.

fosztás ~ fn. 1. ’kukoricacsuhé, a 
cső borítólevele’. 2. ’az a művelet, 
amelynek során a kukoricacsőről a 
csuhét leszedik’. − Ö. kukorica~.

föbök − Lásd: felbök.
föburul − Lásd: felborul.
föcske − Lásd: fecske.
föcsög − Ö. ki~.
föcsöl föcsül tn. és ts. ige ’fröcs köl’
föcstej − Lásd. fecstej.
födél − Ö. szapu~.
födöztet − Lásd: fedeztet.
föfújódik − Lásd: felfújódik.
föfüstül − Lásd: felfüstöl.
fögömbölödik − Lásd: felgömbö-

lyö dik.
föhömbölödik − Lásd: felhömbö-

lödik.
fökantároz − Lásd: felkantároz.
fökepeszkedik − Lásd: felkepesz-

kedik.
fökepesztet − Lásd: felkepesztet.
fökeveredik − Lásd: felkevere dik.

főkötő íkötü ͜ö fn. ’kötélből ké-
szült kantárféle a ló fején’. − Megj. 
Ezzel kötik a lovat az istállóban a 
jászolhoz’

fökőtt − Lásd: felkelt.
fökövecsez − Lásd: felkövecsez.
föl fölö birt. szjeles fn. 1. ‘kny.’ 2. 

’többlete valaminek’. Mëgmírtëk a 
disznu͜ot, mi ͜ëk fölö izs vu ͜ot a szász 
kilánok. − Ö. tejfölöstúró.

föld fü ͜öd fn. ‘kny.’ − Fr. ganajos 
fü ͜öd ’frissen trágyázott föld’. Legjob 
ganajos fü ͜ödbe vetnyi a kukoricát. 
ho mokos fü ͜öd ’kavicsos, a vizet 
könnyen áteresztő szántóföld’. kö-
vi͜ër fü ͜öd ’tápanyagokban gazdag 
föld’. melek fü ͜öd ’szárazságra haj  -
la mos, könnyen kiszáradó szán-
tó föld, amelyben a növény ki-
sebb szárazság idején is sinylődik, 
elpusztul’. Fögyütt a fü ͜öt fagya. A 
télen átfagyott talaj újra fölengedett, 
és újra megművelhetővé vált. − Szsz. 
árendás ~, konyha földje, Pap földjei, 
Plébánia-~. − Ö. árpa~, Káposzta~, 
Kender~, krumpli~, kukorica~, 
lóhere~, lucerna~, répa~, sárga~.

földiszeder fü ͜ödiszëdër fn. ’földön 
futó, vízpartokon található, fekete 
szemű szederfajta (Rubus)’. − Lásd 
még: eper, szeder.

föllü − Lásd: felül.
föllürü − Lásd: felülről.
fölöstököm ~ fn. ’reggeli’ (arch.). 

− Vö. német: Frühstück ’reggeli’.
fölvesz − Fr. vér.
fömatullál − Lásd: felmotollál.
fönek − Lásd: felnek.
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förgeteg ~ fn. ’hóvihar’
förgeteges förgetegës fn. ’hóvi ha-

ros’. Förgetegës üdü ͜ö van.
fösároz − Lásd: felsároz.
főső − Lásd: felső.
főszél − Lásd: felszél.
föveny föhi ͜ëny, föheny fn. ‘kny.’ 

Szu ͜orok az utra ë kis föhenyet, hon 
në lëgyën ollan sikos.

fövenyes föhenyës mn. ’homokos, 
homokkal felszórt’

főzelék − Ö. kerékrépa-~.
főzetrevaló − Fr. ëf fü ͜özetrevalu͜o 

’annyi, amennyi egyszeri főzéshez 
kell’. Hoz be a komarábu ëf fü ͜ö zet-
revalu͜o krumplit!

főzőkanál fü ͜özü͜ökalán fn. ‘kny.’
frisling ~ fn. ’60–70 kg körüli sül-

dő’ (arch.). Vëttem a csepregi vásáron 
hizu ͜onak ki ͜ët frislingët. − Vö. német: 
Frischling ’süldő’.

frislingül ~ tn. ige ’süldőt 60–70 
kilós korában elad, és ezzel pénzt 
szerez’ (arch.). Ha mëgnyü ͜önek 
e zëk a malacok, lëhet belüllök ju͜ol 
frislingűnyi. 

fúj − Ö. ki~.
fujakodik ~ tn. ige ’szárad’. Mëk-

forgattok a szi ͜ënát, hat fujakoggyon, 
osztá esti͜ëre má összö is lëhet 
gyöjtenyi. − Ö. meg~.

fuját − Ö. hó~.
fújódik − Ö. fel~, meg~.
fujt − Lásd: fojt.
fújtató fujtatu ͜o fn. 1. ’a templom 

orgonájának lábbal hajtott fúvó-

szerkezete’. 2. ’az a gyerek, vagy 
fel nőtt, aki a templomi orgonát fúj-
tatja’. − Nr. Régebben, amikor még 
nem volt elektromos orgona az 
evangélikus templomban, az iskolás 
gyerekek látták el ezt a szolgálatot. 
A tanító minden hét végén kijelölte, 
hogy vasárnap ki lesz a fújtató. 
− Megj. A korai években nem 
lábbal taposták a fújtatót, hanem 
szíj huzogatásával biztosították a 
levegőt a sípok megszólaltatásához. 
„1868-ban a hétköznapi reggeli kö-
nyörgéseket be kellett szüntetni, 
mert harangozásra és orgonaszíj-
húzásra alkalmas gyermeket nem 
találtak…” (SZABÓ 2015. 390.)

fundál − Ö. ki~.
fúró − Ö. kefe~.
fuszekli fuszëkli fn. ’zokni’ (arch.)
fut − Fr. nyúl. − Ö. meg~, sietve-

futva.
futkoz ~ tn. ige ’futkos’. Egisz 

dilután kint futkozott ez a gyerëk az 
utcán. − Fr. kutya.

Futura ~ fn. Gabonafelvásárló 
cég volt a két világháború között. 
(arch.)

futurás ~ fn. ’a Futura nevű gabo-
nafelvásárló cég helyi megbízottja’. 
A Karika vu ͜ot a futurás abba az 
üdü ͜öbe.

fuvakodik fu ͜okodik tn. ige ’<meg-
ázott takarmány> kissé szárad, 
száradni kezd’. Maj ha fu ͜okodik ëk 
kicsint ez a szi ͜ëna, mëk kö forgatnyi.

fuvar fu ͜or fn. ‘kny.’ Fu͜orba horta 
haza a ri ͜ëpát.
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fuvaros fu ͜oros fn. ‘kny.’
fuvaroz fu ͜oroz ts. ige ‘kny.’
fű fü 1. ’kny.’ 2. ’gaz <a kertben, 

szántóföldön>’ Igën eleptë a fü 
a ri ͜ëpát. − Fr. szar. − Ö. sefűsefa, 
szőr~.

füjjes − Lásd: füves.
fűköröm füköröm fn. ’a 

szarvasmarha lábán, hátul, köz-
vetlenül a két hasított köröm fölött 
kiálló körömnyúlvány’

fül − Fr. Fülibe raktya az ítelt. 
Akkor mondják, ha valaki evés 
köz ben nem az ételt nézi, hanem 
más hova igyel, pl. újságot olvas. − 
Elereszti fülit, farkát. ’elhagyja magát 
<főként az állat, ha nagyon beteg>. 
liskat fülü ’lefelé lógó fülü <főként 
disznó>’. − Nr. Ha a gyereknek 
név napja vagy születésnapja van, 
tréfából meghúzzák a fülét. Gyere, 
hat huzzam mëg a füledet! − Fr. 
katonabácsi, siska fülű.

fülbevaló fülbevalu͜o fn. 1. ’kny.’ 2. 
’két összetapadt szárú cseresznye a 
gyerek fülére akasztva’ (tréf.). − Nr. 
Tavasszal az első érett cseresznyét 
tréfából a gyerek fülére akasztják.

Füleki-rét tn. [1849. azon örök 
Rétemett Mely vagyon az Alsó Büki 
Határban az ugy nevezett Füleki ré-
ten alol]

fülgomb fülgombgya fn., csak birt. 
szjeles alakban ’fülcimpája’

fülled − Ö. be~.
füllesztő füllesztü͜ö mn. ’fullasztó 

<meleg>’. Füllesztü͜ö meleg van.
fürdik ln. = förödik.

fűrész irisz fn. ‘kny.’ − Fr. haj-
to vá nyos irisz ’olyan fűrész, 
a mely nek a fogója nyújtott fél kör 
alakban helyezkedik el a fűrész lap 
fölött’ (arch.). rámás irisz ’négy-
szögletes keretbe fogott, főként 
asztalosmunkákhoz használt fűrész’ 
(arch.). − Ö. nagy~.

fűrészel iriszül ts. ige ‘kny.’
fűrészelőbak iriszülü͜öbak fn. 

’állvány, amelyre a fát teszik, amikor 
fűrészelnek; fűrészbak’

fürgető − Lásd: fergető.
füröd − Ö. ki~.
füstöl − Ö. fel~.
füstölő füstülü ͜ö fn. ’az a helyiség 

vagy fülke, ahol a húst füstölik’. − Nr. 
A disznóhús füstölésére többnyire 
a konyhán, a kémény közelében 
volt egy elkülönített fülke. Ezt a 
katlanon keresztül fűtötték külön 
tüzelőnyíláson. Fűrészport égettek 
benne, mert az nem lángolt, inkább 
csak füstölt. Néhol az udvaron ké-
szítettek egy kis toronyszerű épít-
ményt a hús füstölésére.

füstölőrúd füstülü ͜örud fn. ’a 
füstölőben keresztbe rakott rúd, 
amelyre a húst, kolbászt akasztják’

fűtelék fűtelík fn. ’kenyérsütéskor 
a kemence fűtéséhez használt fa, ág 
vagy egyéb tüzelő’

fütyül − Fr. bíró.
füves füjjes mn. 1. ’kny.’ 2. ’gazos’. 

Igën füjjes ez a kukorica, mëk kö má 
kapányi.

füzet − Lásd: izet.
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gabancos ~ mn. ’csapzott, kócos 
<haj>’

gabona gabna fn. ‘kny.’
gaborgya gabu ͜orgya mn. 1. 

’szeszélyes, gyorsan változó’. Ga-
bu ͜orgya üdü ͜ö van. Akkor mond-
ják, ha tavasszal vagy ősszel erős 
szél kíséretében havaseső esik. 2. 
’hóbortos, bolondos <ember>’. Igën 
gabu ͜orgya embër e, nëm is i ͜ërdëmës 
szu͜obaányi velë.

gábor − Ö. vasfejű~.
gaborgyás gabu ͜orgyás mn. ’sze-

szélyes, gyorsan változó <idő>’
gacsiba ~ mn. ’csomós, dudoros, 

görbe <fadarab>’. Igën gacsiba ez a 
fa, nëm lëz belüllö ju͜o vëllanyel.

galagonya gelegënye fn. ’kny.’
galamb ~ fn. 1. ‘kny.’ 2. ’kelt tész-

tából készült, buktához hasonló 
étel’. − Nr. Ha kalácsot vagy buk-
tát sütöttek, a tésztájából a gyere-
keknek galambot készítettek. A 
vastagabb rúdba kinyújtott tésztát 
középen áthurkolták, az egyik vé-
géből galambfejet formáltak, a 
szeme helyére pedig mákot tettek. 
A gyerekek nagyon várták, hogy 
kisüljön, és örültek neki. Ma már 
kiment a szokásból.

galambica ~ fn. ’galambgomba’
galiba ~ fn. ’baj, hiba, ügyetlenség’. 

Sog galibát csináhotott, azi ͜ër nëm 
fogatták mëg ujra szu ͜ogánok.

gálic − Ö. kék~.
galoppíroz kaluppi͜ëroz, kalum-

pi͜ëroz tn. ige ’futkos, vágtatva sza-
ladgál <pl. a ló>’. − Vö. német: 
’galoppieren’ vágtázik’.

gánco − Lásd: gánica.
gáncsol kancsul ts. ige ‘kny.’
gáncsolás kancsulás fn. ‘kny.’ Ju ͜oll 

i͜ërti a kancsulást.
ganéj ganaj fn. 1. ’állati ürülék’. 2. 

istállótrágya, állati ürülék és szalma 
keveréke’. 3. ’trágyadomb’. Erohatt 
ez a dinnye, dop ki a ganajra! − Fr. 
alajjaszántyo a ganajt ’A trágyá val 
megszórt földet fölszántja, ezáltal 
a trágya a földbe kerül.’. eszántyo a 
ganajt ’ua.’. − ganaj embër ’piszkos 
jellemű, rongyember’. − ganajt 
hány ’a trágyát a szarvasmarhák 
alól kihordja a trágyadombra’. − 
ga najt ráz ’a szántóföldön szét-
szórt nagyobb trágyadarabokat 
vil lával kisebbekre rázza szét, 
hogy szántáskor az eke eltakarja’. 
− ganajt terëget ’ganéjkupacokat 
a szántóföldön szétterít’. − ganajt 
teritt ’ua.’ − írëd ganaj ’olyan trágya, 
amely a trágyadombon már jól 
összetömődött, megfeketült. − Nr. 
A trágyát csak akkor kezdték el 
kihordani a földekre, amikor már jól 
összeérett.

ganéjhányás ganajhányás fn. 
’a trágya kihordása az istállóból a 
trágyadombra’. − Nr. Reggel, délben 
és este az állatok etetésének szerves 
része volt a ganajhányás. Amíg az 
első adagot (vetetët) ették az állatok, 
addig a gondozójuk talicskára rakta 

GG
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a trágyát, kitolta a trágyadombra, és 
friss szalmát rakott a marhák alá.

ganéjkupac ganajkupac fn. ’sze-
kérről a szántóföldre leszórt kisebb 
trágyahalmaz’

ganéjlé ganajli ͜ë fn. ’trágyalé’
ganéjlés gödör ganajli ͜ës gödör 

szsz. ’az istállón kívül a fal mellett 
levő kiépített gödör, ahova a trágyalé 
folyik’. − Lásd még: húgylyuk.

ganéjos ganajos mn. ’marha-
ürülékkel beszennyezett’. Az istá-
lu͜oba ganajos lëtt a csizmám. − Fr. 
föld. 

ganéjoz ganajoz ts. ige ’trágya-
dombról az összeérett istállótrágyát 
a földre szekérrel kihordja’. − Ö. 
meg~.

ganéjozás ganajozás fn. ’az is-
tállótrágya kihordása az udvarról 
szekérrel a földekre’. − Nr. A földeket 
három-négy évenként szokták trá-
gyázni. Nagyobb részben a ka pás-
növények alá hordtak trágyát ősszel 
a szántás előtt.

ganéjszekér ganajszeki ͜ër fn. 
’trágyával megrakott szekér’. Mëk-
süllett a ganajszeki ͜ërre, ollan sokat 
rakot rá. − Fr. ganajszekeret rak ’a 
trágyadombról a trágyát a szekérre 
rakja’

ganéjterítés ganajterittís fn. 
’szán tó földön a ganéjkupacok szét-
terítése’

gang ~ fn. ’folyosó’ (arch.). − Vö. 
német: Gang ’folyosó, tornác’.

gángál ~ tn. ige 1. ’egy lábon ugrál’. 
Në gángá itt annyit elöttem, mer 

mi͜ëg fögömbölöcc! 2. ’a gángálás 
nevű gyermekjátékot játssza’

gángálás ~ fn. 1. ’féllábon való 
ugrálás’. 2. ’féllábon ugrálós gyer-
mekjáték’. − Nr. Két vagy több 
gyerek a földre rajzolt mezőben egy 
lábbal ugrál. A mező alakja: három 
négyzet egymás mögött, utána két 
négyzet középen egymás mellett, 
majd megint egy négyzet és újra két 
négyzet. A játék szabályai: A kezdő 
játékos a játékmező alsó végéhez 
állva színes cserepet dob az első 
kockába, azután egy lábon ugrálva 
oda-vissza végigmegy a mezőn. 
Csak a két egymás mellett levő koc-
kára szabad két lábat letenni. Aztán 
újra dob a második kockába, majd 
ugrál, a harmadik kockába dob 
és ugrál, stb. A játékot mindaddig 
folytatja, amíg a dobást el nem véti. 
Ha elvéti, akkor egy másik játékos 
következik. Kedvenc szórakozása 
volt a gyerekeknek. Ma már nem 
nagyon játsszák. 

gánica gánco fn. ’pirított lisztből, 
főtt burgonyából készült étel’. − Nr. 
Egyszerűen elkészíthető, szegényes 
étel volt, de nagyon kedvelték. A 
lisztet egy lábosban a tűzön barnára 
pirították. A hámozott, szeletekre 
vagdalt krumpit vízben megfőzték, 
és forrón ráöntötték a pirított liszt-
re. A végén az egészet bőséges ol-
vasztott zsírral elkeverték. − Ö. 
krumpli~. − Lásd még: sterc.

gánicás gáncás mn. ’ragacsos’
gantár gántár, gánti ͜ër fn. ’a pajta-

kapu küszöbjéül szolgáló gerenda’ 
(arch.)
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gantárfa gántárfa, gánti ͜ërfa fn. ’a 
pajtakapu küszöbjéül szolgáló ge-
renda’ (arch.)

garat − Fr. felönt.
gardi ~ fn. ’kísérő személy, főként 

az anya, aki a lányát tánciskolába 
vagy táncmulatságba elkíséri; gar-
de dám’. − Vö. német: Garde ’gárda, 
testőrség’.

gatter gátër ’a kézzel hajtott 
szelelőrosta (szu͜oru ͜o) oldalán levő 
nyílás, ahol a még ki nem csépelt 
gabonafejek kipotyognak’. − Vö. né-
met: Gatter ’rács’.

gatya ~ fn. 1. ’vászonból készült 
bő nadrág <a fér iaké>’ (arch.). 2. 
’pantalló’. 3. ’alsónadrág <a fér iaké>’. 
− Fr. gatya fenekë ’vászongatya, 
illetőleg pantalló ülepe’. − Ö. alsó~, 
barhent~, klott~.

gatyakötő gatyakötü ͜ö fn. ’pertli-
kötő, amellyel a fér i alsónadrágot a 
derékhoz kötik’. − Fr. gatyakötü ͜öig 
ír ’derékig ér’.

gatyamadzag gatyamazzag fn. 
’pertlikötő, amellyel a fér i alsó-
nadrágot a derékhoz kötik’. − Fr. 
Keskën, mind a gatyamazzag. ’na-
gyon keskeny’. − Megj. Főként föld-
táblára mondják.

gatyaránc ~ fn. ’gatyakorc’
gatyaszár ~ fn. ’alsónadrágnak 

vagy pantallónak a lábszárt fedő 
része’

gavallér gavalli͜ër mn. ’bőkezű’. 
Ollan gavalli͜ër vu ͜ot, mindënkinek 
ű füzetëtt a kocsmábo. − Vö. né-
met: Kavalier ’lovagias ember’. Va-

ló színűleg a németből került a 
nyelvjárás szókészletébe.

gazda − Fr. ju ͜o gazda ’a föld mű-
veléshez megfelelő módon ér tő 
személy’. roz gazda ’a föld mű ve-
léshez nem értő, inkább csak kárt 
okozó személy’. szabad a gazda. 
Gyer mekjátékban mondják, ha a 
kérdezett nem találta ki azt, amit 
kérdeztek tőle.

gazdasszony gazdaasszon fn. ’há-
zi asszony’

gázol gázul ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’<évet> 
tapos, betölt’. Hány i ͜ëves vagy? Má a 
hetfenyediked gázulom.

gazsulál gazsolál tn. ige ’hízel-
kedve beszélget valakivel’. Bisztos 
nekiaggya a lányát, mindig ëggyüd 
gazsolánok az öregëk.

gebed − Ö. bele~, meg~.
gecizik ~ tn. ige ’bizonytalankodva, 

babrálva csinál valamit’ (durva). 
Fejezd má be aszt a palláspuculást, 
në gëcizz annyit!

geggyül ~ ts. ige ’dédelget, kényez-
tet’. Mindënki csak a maga kölkit 
geggyüli.

geggyülget geggyűget ts. ige ’dé-
delget’. Mennyid geggyűgettem e -
zë  ket a csibi ͜ëket, mi ͜ëgis illen csiá-
possak.

gelegenye − Lásd: galagonya.
geleszta − Lásd: giliszta.
gép − Fr. gíp alu ríszel ’a csép-

lőgépből lefolyt gabona meny-
nyiség után kapja a részét. − Nr. A 
cséplőmunkások aszerint kapták a 
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bérüket, hogy hány mázsa gabonát 
csépeltek el egy-egy gazdánál.

gépész gípísz fn. ’az a fér i, aki 
csépléskor a traktort és a cséplőgépet 
kezeli, műszaki felügyeletét ellátja’

géprész gíprísz fn. ’csépléskor 
a cséplőgép tulajdonosának járó 
gabona’. − Nr. A gazda az elcsépelt 
gabona után elkülönítve adta ki 
a részt a cséplőmunkásoknak és 
külön a gépésznek.

Gérce Gi͜ërce, Gi ͜ërci ͜ëre tn. Falu 
Sárvártól délre. − Fr. Gi͜ërci ͜ën 
lakik, ott is a jobbik szërën. Akkor 
mondják, ha valaki hivalkodóan 
dicsekedik a gazdagságával. A falu 
lakóinak ismerete szerint ugyanis 
Gércén csak az utca egyik oldalán 
vannak házak.

gereben gerebëny fn. ’a kender-
szálak tisztítására használt fésűhöz 
hasonló eszköz’

gerebenez gerebënyëz ts. ige ’a 
gerebëny nevű eszközzel kender-
szálakat tisztít’

gereblye gráblo fn. ‘kny.’ − Nr. 
Egy városba került iatalember 
egy szer hazalátogatott a szüleihez. 
Nagyon aff ektálva, urasan beszélt. 
Az udvaron a földön hevert egy 
gereblye, de hirtelen nem tudta 
vá rosi nyelven megnevezni. Rábö-
kött a lábával, a gereblye nyele 
pedig fölpattant és jól orrbavágta a 
iatalembert. Ekkor rögtön eszébe 

jutott a neve: A rosseb ëgyë mëg eszt 
a gráblát! − Ö. kis~, nagy~, tarló~, 
vas~.

gereblyél gráblál ts. ige ‘kny.’

gereblyélés gráblálás fn. 1. ’a 
gereblyélés művelete’. No, mëgy a 
gráblálás? 2. ’összegereblyézett 
szé  na vagy gabona’. Szëdd összö a 
gráblálást, osztá rak föl a szeki͜ërre!

gereblyélő gráblálu͜o fn. ’lóval 
vontatott gép, amellyel gereblyélnek; 
lógereblye’. − Nr. Csak a módosabb 
gazdáknak volt lógereblyéje, de 
néha a kevésbé tehetőseknek is 
kölcsönadták.

gereblyenyél gráblonyel, gráblo-
nyi ͜ël fn. ‘kny.’

gerencsér gölöncsi͜ër, gërëncsi ͜ër 
fn. ’fazekas’. − Megj. Ma már több-
nyire csak tulajdonnevekben él.

Geresd Gerezsd, -re tn. Nagygeresd, 
község Büktől keletre, 15 km-re.

gerezdül gërëzdül tn. ige ’reszel, 
köszörül, karcol <a torok>’. Igën 
gërëzdül a torkom, lëhet, hob beteg 
lëszëk. (ritk., arch.)

gerseiek − Fr. Annyan vannak, 
mind a gerseiek. ’sokan vannak’

gesztró gësztru ͜o mn. ’vén, öreg 
<ló>’ (arch.). Igën öreg má ez a lú, 
vín gësztru ͜o. 

gezemice ~ fn. ’értéktelen, apró 
gallyakból álló tüzelő; szemét’

gezmet ~ fn. ’mindenféle gizgaz’
gibic − Fr. Istók.
gilice ~ fn. ’vadgalamb, gerlice’ 

(arch.)
gilicetüske ~ fn. ’iglice (Ononis 

spinosa)’. − Nr. Széna betakarítása-
kor az összegyűjtött takarmányból 
a gilicetüskét villával kidobálták, 
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mert az állatok számára veszélyes 
lehetett a szúrós, száraz kóró.

giliszta gëlëszta fn. ‘kny.’ (arch.)
gilt ~ msz. ’érvényes, rendben van’. 

Të mëkcsinálod az ëggyiket, i ͜ëm mëg 
a másikat. Gilt? Kártyázás közben 
gyakran mondják: Ez nëm gilt! − Vö. 
német: gültig ’érvényes’.

ginc-gönc ~ fn. ’ringy-rongy, min-
den féle ruha’

gípísz − Lásd: gépész.
girhes ~ mn. ’sovány’. − Megj. Em-

ber re, állatra egyaránt mondják.
girnyó girnyu ͜o mn. ’vékony, so-

vány’. Igën girnyu ͜o ez a gyerëk, nincs 
valami bajja?

gittel − Ö. be~.
glancol − Ö. ki~.
glatt − Lásd: klott.
gobáncul ~ tn. ige ’<sárban vagy 

hóban> nehézkesen megy’. Igën 
nah hu ͜o vam mast az erdü͜ön, nëm 
gobánculog bennë, mëgvárom mig 
elovad.

góc gu ͜oc gu ͜oc gu ͜oc msz. Kacsát 
terelő szó.

Gógánfa − Fr. Mënny el Gu ͜ogán-
fáro, ott ül ëd döglöt kányo, bujj a 
valogábo. Tréfás mondóka. − Lásd 
még: hiszemfa.

gógyi gu ͜ogyi ͜ë fn. ’ész’ (tréf.). En-
nek së sog gu ͜ogyi ͜ëja van! 

gogyva − Lásd: golyva.
gojzer varrott gojzër varrott szsz. 

’olyan <cipő vagy bakancs>, amely-
nek a szélén a talpa is át van varrva’

góliát gu ͜oliát mn. ’nagy, magas 
<ember>

gólya gu ͜ola fn. ’fehér gólya (Ciconia 
ciconia)’. − Nr. A gyerekeket szokták 
ugratni azzal, hogy ha meztelenre 
levetkőznek, meg tudják fogni a 
réten sétáló gólyát.

gólyanéni gu ͜olani͜ëni fn. ’bába-
asszony’ (arch.)

golyó − Ö. tök~.
golyózás golu͜ozás fn. ’színes 

golyókkal játszott gyermekjáték’. 
− Nr. Az 1950-es évekig kedvenc 
játéka volt a gyerekeknek. Egy 
föld be fúrt lyukba kellett a golyót 
begurítani. Mindenki gurított egyet 
a sajátjából. Akié legközelebb került 
a lyukhoz, azé lett az elsőség joga. 
Ahány golyót belepöckölt a lyukba, 
annyi az övé lett.

golyózik golu͜ozik tn. ige ’golyózás 
nevű gyermekjátékot játszik’

golyva gogyva fn. ‘kny.’
golyvás gogyvás mn. ‘kny.’
gomb ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’csomó, bog’. 

Kössi͜ë gombot a zsepkendü ͜ödre,hogy 
el në felejdzsd! 3. ’ághely a levágott, 
deszkára fűrészelt fában’. − Ö. fül~.

gomba − Ö. bolond~, tyúk~.
gombóc − Ö. dara~, szilvás~.
gombócleves − Ö. dara~, májas~.
gombolyog gombolog tn. ige 

’gomolyog’ (arch.). Ronda feketë 
fölhü ͜ög gomboloktak.

gomboz ~ tn. ige ’gombozás nevű 
gyermekjátékot játszik’ (arch.)
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gombozás ~ ’gyermekjáték’ 
(arch.). − Nr. Az 1950-es évekig volt 
szo kásban. A szabályaira már nem 
em lékeznek. 

gond − Fr. A gond nëm játík. Ak-
kor mondják, ha valaki játék, pél-
dául kártyázás közben erősen gon-
dol kodik, hogy mit tegyen. − Gon-
gya a Faksznak. Felelőség vagy 
anyagi ellenszolgáltatás áthárítása 
másokra. Hogyan tudod eszt a nagy 
adu͜osságot kifüzetnyi? − Gongya 
a Faksznak! Az 1921-ben alakult 
Falusi Kislakásépítő Szövetkezet 
(FAKSz) Bükön is épített több la-
kóházat szegény sorsú családok 
számára. Erre a lehetőségre utal ez 
a szólás. − Fr. gyerek.

gondol − Fr. macska. − Ö. bele~.
gondolomformán gondulom for-

mán hsz. ’szemmértékre, találomra’. 
Vëszëk ug gondulomformán három-
níty i͜ë marok lisztët.

Gór Gu ͜or, -ba tn. Község Büktől 
délkeletre, 5 km-re. − Fr. Bük.

góré gu ͜ori ͜ë fn. ’csöves kukorica 
tárolására lécekből készített épít-
mény’

gornyadozik ~ ’betegeskedik’ 
I gën gornyadozik ez a tik, lëhet hom 
mëg izs döglik.

Gót-tag Gu ͜ot-tag tn. [1982. 7/191. 
Gót-tag, szántó, egykori tulaj do no-
sáról]

göböly gü ͜öböl fn. ’hízlalásra 
befogott nagyobb tinó’ (arch.)

göbölyistálló gü ͜öbölistálu͜o fn. 

’régi uradalmakban az az istálló, 
ahol a göbölyöket tartották’

göbönc ~ fn. ’mindenféle limlom, 
haszontalan holmi’. Annyi göbönc van 
a szimbe, ëccër ki köllenë pucúnyi.

göbörödik − Ö. meg~.
göcög ~ tn ige ’jóízűen nevet’ 

(arch.). Aranyossan göcög ez a kizs 
gyerëk.

göcs ~ fn. ’csomó, bog a fában’
göcsört ~ ’rög, göröngy’
göcsörtös ~ mn. ’egyenetlen, gö-

rön gyös <út>’
gödör − Fr. ganéjlés ~. − Ö. 

húgy~.
gölöncöl gölöncül tn. ige ’zörög 

a lánc a szekér után, amikor lelóg 
a vége a földre’ (arch.). Akazt fö a 
láncot az u͜od}uo vígire, në gölön-
cüllön! − Lásd még: göröncöl.

gömböc ~ fn. ’disznósajt’ (tréf.). 
− Ö. kis~, nagy~. − Lásd még: prés-
hurka, prezbors.

gömbölyeg gömböleg fn. ’gom-
bolyag’ (arch.). Három göm böleg 
pamugbu csináto eszt a kardi gánt.

gömbölyödik − Ö. fel~.
gönc ~ fn. 1. ’ócska ruhanemű’. 

2. ’limlom, mindenféle ócska hol-
mi’. − Fr. elkaptyák a göncit ’meg-
leckéztetik’. Ha bevonul kato nánok, 
majd ott ekaptyák a göncit. − Ö. 
ginc-gönc. − Lásd még: grabanc.

göncölszekér göncörszeki ͜ër fn. 
‘kny.’ (arch.)

görbe − Fr. ökörhugyozás.
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görbezsindely görbesindü ͜ö fn. 
’a ház tetejének oromzatára rakott 
cserép’

görbül − Ö. be~, rá~.
görbülő görbülü ͜ö fn. ’ajtó vagy 

ablak ráfordítható retesze’
görény görin fn. ‘kny.’ − Fr. Büdös, 

mind a görin. ’Nagyon büdös.’.
görényláda görinládo fn. ’görény 

fogására készített láda formájú 
csap da’. − Fr. Ollam büdös, mind a 
görinládo. ’Nagyon büdös.’ 

görgés görgís fn. ’nőstény disznó 
párzási hajlama’

görget − Ö. be~.
görgője görgü ͜öjö birt. szjeles fn. 

’nőstény disznó petefészke’. − Nr. Ha 
a malacból nem akartak anyadisz-
nót nevelni, akkor kimeccették a 
gör gőjét, hogy ne legyen párzási 
haj lama. Ezt a munkát korábban egy 
helybéli személy is el tudta végezni, 
később az állatorvost hívták ki ivar-
talanítás céljából.

görhes ~ mn. ’betegesen sovány, 
vézna’. − Megj. Emberre, állatra egy-
a ránt mondják.

görög1 − Fr. görögü nevet ’sír’. Mas 
ju ͜o kedvë van ennek a gyerëknek, de 
a vígim mi ͜ëg maj görögü nevet.

görög2 ~ tn. ige ’a disznónak pár-
zási hajlama van, párosodni akar’. 
− Ö. be~.

göröncöl göröncül ts. és tn. ige 
1. ’csörömpöl’. 2. ’dörzsöl, karcol, 
súrol’. Akazd fö a láncot a szeki ͜ër ví-
gire, në göröncüllö a fü ͜ödet!  A kazd 
fö a láncot a szeki ͜ër vígire, në gö-

röncüllön! − Ö. le~. − Lásd még: 
gölöncöl.

göthös ~ mn. 1. ’beteges’. Ollan 
göt hös vagyok egisz ti ͜ëlën. 2. ’fejlő-
désben visszamaradt’. Vëttem ki ͜ëd 
göthös malacot.

gőzeke gü ͜özekë fn. ’gőzerővel 
mű  ködtetett eke’. − Nr. A második 
világháború előtt az uradalmakban 
a nagy tábla földeket gőzekével 
szán tották. A föld mindkét végére 
egy-egy erőgépet állítottak, és azok 
húzták hosszú drótkötélen az ekét 
oda vissza, amíg a munka véget nem 
ért.

gőzös gü ͜özös, gőzös  fn. ’vonat’. 
− Megj. Többnyire csak ebben az 
énekben: Mëgy a gőzős, mëgy a 
gőzős Kanizsára...

grabanc − Fr. ekaptyák a graban-
cát ’megleckéztetik’. A gyerekről 
mondják: Maj ha iskolábo mëgy, 
ekaptyák a grabancát. − Lásd még: 
gönc.

gráblál − Lásd: gereblyél.
gráblálás − Lásd: gereblyélés.
gráblo − Lásd: gereblye.
gráblonyél − Lásd: gereblyenyél. 
grádics ~ fn. 1. ’padlásfeljáró’. 2. 

’fából készült lépcső a templomban, 
a karzat feljárója’. − Vö. latin: gradus 
’lépcső’; német: Grad ’fok, fokozat’.

grádicsos ~ mn. ’egyenetlen, ro-
vát kás, lépcsőzetes’. Hogyany nyirt 
mëg apád, grádicsos a fejed.

granárium granáriom fn. ’magtár’ 
(arch.). − Megj. Ma már egyáltalán 
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nem használják a szót. − Vö. latin: 
granarium ’magtár, csűr’.

granatérmars granati ͜ërmars 
fn. ’gránátos kocka’. − Vö. német: 
Grenadiermarsch ’gránátos kocka’.

granatéros − Fr. mácsik.
greifol grejful ts. ige ’elcsen, ellop 

<valamit>’ (arch.). − Vö. német: 
greifen ’megfog, megragad’.

griff grif fn. ’a lópatkó két sarkába 
csavart négyszögletes, hegyes vas-
darab’. − Nr. Télen a lovakat ritkán 
fogták be. Ha mégis sor került erre, 
akkor a patkó két sarkába griff et 
csa vartak, hogy a jeges úton a ló 
el ne csússzon. − Vö. német: Griff 
’karom (a madáré).

grif li gri li fn. ’palavessző’ (arch.). 
− Megj. Csak az igen öregek ismerik 
még a szót. − Vö. német: Griffel 
’palavessző’.

gríz ln. = dara.
gróf gëru ͜of fn. ‘kny.’ (arch.). − Nr. 

A falutól kissé távolabb, a Répce 
partján, a volt téglagyár épületeinek 
helyén, nagy nyárfákkal körülvett 
kis házikóban élt egy cselédember. 
Tréfásan Ligeti Grófnak hívták. 

grúber grúbër fn. ’talajporhanyító 
eszköz’. − Nr. A boronánál intezívebb 
talajművelő eszköz. Akkor használ-
ták, ha a szántóföld nagyon kötött 
vagy gazos volt. Ezzel tették alkal-
massá a vetésre szánt gabona be-
fogadására. − Vö. német: Grube ’gö-
dör’.

grúberoz grúbëroz ts. ige ’a gruber 
nevű eszközzel a talajt porhanyítja’. 
− Ö. meg~.

grupp ~ fn. ’fölpúpozott ágyás a 
veteményeskertben’. A tököt mindig 
grubba szoktok űtetnyi. − Vö. német: 
Gruppe ’csoport’.

gubancol gubáncul ts. ige ’kny.’ − 
Ö. össze~.

gubancolódik − Ö. össze~.
gubbadoz ~ tn. ige ’hajladoz, ha-

jol va dolgozik’ (ritka)
guggol gugul tn. ige ‘kny.’
guggyadt guggyatt mn. ’megtört, 

görbült <öreg ember>’ (ritka)
gulya gula fn. ’a legelőre kijáró 

szarvasmarhák csoportja’
gulyás gulás fn. ’gulyát őrző 

pásztor’. − Nyt. Ragadványnévként is 
használatos volt, az ezzel fog lal kozó 
család tagjainak megnevezésére. ’Le-
ves’ jelentése nincs, ezt összetétellel 
fejezik ki. (Lásd a következő szó-
cikket!

gulyásleves gulásleves fn. ’disznó- 
vagy marhahúsból paprika, hagyma 
hozzáadásával készült leves’. − Fr. 
hamis gulásleves ’hús nélkül fözött 
gulyásleves’.

gumi − Fr. A gumi nyullik, az üdü ͜ö 
mullik. Tréfás mondás arra az esetre, 
hogy telik az idő.

gúnárnyakú gunárnyaku mn. 
’hosszú, vékony nyakú’

gúnároz gunároz tn. ige ’gúnár tojó 
ludat megtermékenyít, párosodik’

gurgat ~ tn. ige ’fölszántott földet 
gurgatóval simára hengerez’. − Ö. 
le~.
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gurgatás ~ fn. ’fölszántott föld 
simára hengerezése’. − Nr. Szántás 
után fontos feladat volt a gurgatás, 
a még friss, nedves föld simára 
hengerezése.

gurgató gurgatu ͜o fn. ’mező gaz-
da sági eszköz, amellyel szántás 
vagy vetés után a földet simára 
hen gerezik’. − Nr. Régebben szokás 
volt az is, hogy gurgató hiányában a 
szekér egyik oldalát vették le, arra 
nehezebb súlyt tettek, vagy ráálltak, 
és ökrökkel, lovakkal vontatva azzal 
simították a földet.

gurgatórúd gurgatu ͜orud fn. ’a 
henger rúdja’

gurgula ~ fn. 1. ’henger alakú fa 
vagy vas, amelyen valamit gurítani 
lehet’. Tígy a tusku ͜o alá ëg gurgulát, 
avva könnyebben odáptullátok. 2. 
’fából készült cérnaorsó’. − Nr. Ré-
gebben a cérnaorsó fából volt. A 
gyerekek már nagyon várták, hogy 
lefogyjon róla a cérna, mert aztán 
az üres orsókból különféle gördülős 
játékokat készítettek.

gurgulázik ~ tn. ige ’gargalizál’
gurigál ~ tn. ige ’gurítgat, gurigáz’
gurtni gurtli fn. ‘kny.’
gurul gurgul tn. ige ‘kny.’ − Ö. ki~, 

le~, vissza~.
gúzs guzs fn. ’az ekét a taligához 

kötő lánc’ (ritka, arch.)
gúzslánc guzslánc fn. ’az ekét a 

taligához kötő lánc’ (ritka, arch.)
gügye ~ mn. ’ügyefogyott, ostoba, 

félkegyelmű’

gügyörög ~ tn ige ’<kisgyerek> 
gügyög, gőgicsél’

gürcöl gürcül tn. ige ’küzd, fára-
dozik’. Sokad gürcűtem i ͜ën egisz 
iletëmbe.

gürtli ~, gürtni fn. ’öv’ (arch.). − 
Vö. német: Gürtel ’öv, derékszíj’. 

gürütlyuk gürütlik fn. ’két tulaj-
donos rétje között kiásott határjelző 
gödör és földhalom’ (arch.)

güzüegér güzüegi ͜ër fn. ’mezőn élő 
nagy lábú, hosszú farkú egérfajta’

gyakran ln. = többször
gyalogos ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’a téesz-

ben olyan munkás, akinek nincsen 
fogata, alkalmi munkákra jár gya-
logosan’

Gyalóka Gyalu͜oka, Gyalu͜okáro tn. 
Község Büktől északra, 6 km-re.

gyalu gyallu fn. ‘kny.’
gyalul gyallul ts. ige ‘kny.’
gyalogút − Szsz. Bői ~, Szőlő ~.
Gyalogút tn. [1844 körül Gyalog 

utba, szántó Alsóbükön]
gyalupad gyallupad fn. ‘kny.’
gyámol − Ö. alá~.
gyapjú gyaptyu fn. ‘kny.’
gyári − Fr. répa.
Gyári-tó Gyári-tu͜o tn. [1982. 

7/2. ~, mesterséges tó, vizét a régi 

GyGy
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cukorgyár használta]. Ma már nincs 
meg, feltöltötték. 

gyarló gyallu͜o mn. ‘kny.’
gyászkeretes − Fr. levél.
gyég − Lásd: jég.
gyehenna gyëhëna mn. ’vad, szilaj’. 

Szorossan fogd a gyeplü ͜öt, mer igën 
gyëhënák ezëk a lovak. − Megj. Főként 
sokat icánkoló, rugdalózó, könnyen 
elszaladó lovakra mondják.

gyel − Lásd: jel.
gyellül − Lásd: jelöl.
gyenge − Fr. gyöngi ͜ën vam mëg 

’nincs egészen annyi’. Csag gyöngi ͜ëm 
vam mëk szász kila.

gyengebab gyöngebab fn. ’éretlen, 
a hüvelyéből kifejtett puha bab’

gyengebableves gyöngebableves 
fn. ’éretlen, puha babból főzött le-
ves’

gyengéll gyöngi ͜ëll ts. ige ’kevésnek 
ítél, tart valamit’. i͜ën eszt ëk kicsint 
gyöngi ͜ëllëm, nincs mëk ki ͜ët kila.

gyengül − Ö. meg~.
gyep − Szsz. Felsőbüki-~, Tüs ké-

si-~.
gyepesül − Ö. ki~.
gyeplő gyeplü ͜ö, gyiplü ͜ö fn. ‘kny.’ 

(a gyiplü ͜ö alak ritka, arch.). − Ö. 
szántó~.

gyeplőkarika gyeplü ͜ökarika fn. 
’a lószerszám tetején az a karika, 
amelybe a gyeplőt befűzik’. − Megj. 
Ez tartja fönn a gyeplőt a zabla és a 
gazda keze között, hogy ne lógjon 
hosszan a levegőben.

gyeplőszár gyeplü ͜öszár fn. ’a 
gyeplő egyik ága’

Gyeprejáró tn. [1818. az F. Büki 
Határban a Gyepre Jároban]

Gyep-szer tn. [1844 körül 
Gyöpszeri kender föld, Felsőbükön]

gyepű gyepü fn. ’levágott galy-
lyakból font kerítés’. − Nr. Régebben 
a házak telkét gyepű választotta el. 
Ezt úgy készítették, hogy kb. egy 
méter távolságra erős karókat vertek 
le, és befonták egy méter magasan 
hajlékony ágakkal, többnyire nyírja-
fagallyakkal.

gyepül ~ tn. ige ’levágott gallyakból 
sövénykerítést készít’. − Ö. el~.

gyere − Fr. gyerejdë ’gyere ide’. 
Gyerejdë kisz szu͜ogám, segidzs be-
vünnyi eszt a kosarat!

gyerek gyerëk fn. 1. ’kny.’ 2. 
’ iúgyerek’. − Fr. Alakul, mind a pupozs 
gyerëk a pri ͜ës alatt. ’Nagy nehezen, 
de azért kezd valami kialakulni.’ Ál, 
min Katiba a gyerëk. ’keményen, 
szi lárdan áll’. Gyerëkëcs csinányi a 
bolond is tud. Akkor mondják, ha 
egy családban nagy a szaporulat. 
A gyerëk igazat mond. Ha a szülők 
valamit elhallgatnak, a gyerek azért 
kikottyantja az igazságot. gyerëk az 
üdü ͜ö ’még korán van, iatal az idő’.  
Kizs gyerëk, kizs gond, nagy gyerëk 
nag gond. Minél nagyobb egy gyerek, 
annál nagyobb gond van vele. − Fr. 
ember. − Ö. fér i~, lány~, lucázó~.

gyerekeszű gyerëkeszü mn. ’meg-
gondolatlan, felelőtlen’
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gyerekpeszér gyerëkpeszi ͜ër mn. 
és fn. ’kisgyereket nagyon szerető 
<ember>’

Gyertyános Gyërtyányos, Gyërtyá-
nyozs ba tn. Gyertyánospuszta nevű 
uradalom, Büktől délnyugatra, 4 km-
re. Csepreghez tartozott. Régebben 
ide jártak a bükiek malacokért. Ma 
már lakatlan hely.

gyeszetül ~ ts. ige ’ráncigál, húz 
valamit <például fűrészt vagy a 
hegedű vonóját’ (ritka és arch.)

gyetva gyëtva mn. ’hitvány, sem-
mirevaló’ (ritka és arch.)

gyilkol 1. gyilkul ts. ige ’kny.’ 2. 
gyíkul ts. ige ’nyúz, nyaggat, gyötör 
<valakit>’. − Megj. Főként gyereknek 
mondják: Mëny jácconyi, në gyíkúd 
mindig az apádot! 

gyilkolódik gyíkulu ͜odik tn. 
ige ’kínlódik, gyötrődik’. − Megj. 
Főként gyereknek mondják: Jáccá 
az udvaron, në gyíkulu͜ogy mindig az 
anyádon.

Gyilkos-rét tn. [1822. Felső Büki 
Határban a Kerék, vagy gyilkos Rét]

gyógyszer ln. = orvosság.
gyógyszertár ln. = patika.
gyógyul − Ö. meg~.
gyolcs gyu ͜ocs fn. ‘kny.’
gyomor − Fr. Szováta. − Ö. éh gyo-

morra.
gyón gyu ͜on tn. (és ts.) ige 1. 

’gyónik’. 2. Az evangélikusoknál: 
’úrvacsorát vesz’. − Nr. Régebben 
az evangélikusok egy évben egy-
szer, nagycsütörtökön szoktak úr-

vacsorát venni. Ma már gyakori a 
több alkalommal történő gyónás. 
− Ö. meg~.

gyónás gyu ͜onás fn. 1. A ka-
to li kusoknál: ‘kny.’ 2. Az evan-
gélikusoknál: ’úrvacsoravétel’.

gyökérkefe − Nr. Disznóöléskor, 
amikor a pörzsöléssel már végeztek, 
forró vízzel a disznót leöntötték, és 
gyökérkefével jól lemosták.

gyöm ~ ts. ige ’gyömöszöl’. Gyöm 
teli eszt a zsákot fosztássol!

gyömöszköl gyömöszkül ts. 
ige ’gyö mö szöl, megtöm, tele rak 
valamit’ . Gyömöszűd mëg eszt a ko-
sa rat, ut töp i͜ër bele.

gyöngebab − Lásd: gyengebab.
gyöngebableves − Lásd: gyenge-

bableves.
gyöngéll − Lásd: gyengéll.
Győr Gyü ͜ör, -be tn. Város Büktől 

északkeletre, kb. 100 km-re.
György − Ö. Szent~.
györgyina ~ fn. ’georgina, dália’. 

(arch.)
gyövőtin − Lásd: jövőtény.
győzködik gyü ͜öszködik tn. ige 

’bajlódik, küszködik, kínlódik’
gyufásskatulya − gyufáskatula fn. 

’gyufásdoboz’
Gyugy − Fr. Há mísz? Gyugyra 

bu csuba. Olyankor mondják, ha a 
föltett kérdésre nem akarnak konk-
rét vá laszt adni. Emënt Gyugyra 
bu csu ba. Olyankor mondják, ha va-
la kiről nem tudják vagy nem akar-
ják megmondani, hogy hol van. 
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− Megj. Nem ismernek ilyen nevű 
települést.

gyújt − Ö. alája~.
gyújtalék gyujtalík fn. ’begyújtani 

való fa’
gyújtó gyujtu ͜o fn. ’gyufa’
gyújtós gyujtu ͜os fn. ’gyufa’ (arch.)
gyukhel gyukhël mn. ’hóbortos, 

bolondos <személy>’ (ritka és 
arch.)

Gyurátz köz Gyurác köz tn. [1982. 
7/94. Gyurác köz, itt született Gyu-
rátz Ferenc volt evangélikus püs-
pök]

gyúrmóka gyurmu ͜oka fn. ’apróra 
reszelt tészta, tarhonya’ (arch.)

gyúróteknő gyuruo͜teknyü͜ö fn. 
’dagasztóteknő, amelyikben a ke-
nyér tésztát dagasztják’ (arch.). − Nr. 
Cigányoktól vásárolták, a kik egy 
tömb nyárfából vájták ki. Na gyobb  
részt kenyérsütéshez hasz nálták, 
de disznóöléskor a besózott húst is 
ebben tartották kb. két hétig, amíg 
füstre nem került.

gyut − Lásd: jut.
gyühülődik gyühülü ͜ödik tn. ige 

’kínlódik, vesződik <valamivel>’
gyűjt 1. gyüjt ts. ige ’kny.’ 2. gyöjt ts. 

ige ’szénát, sarjút, szárított szálas-
takarmányt boglyába összerak’. − 
Nyt. Csak ebben a jelentésben ejtik 
ö-vel. Más esetben gyüjt, például 
pínszt gyüjt.

gyűjtés 1. gyüjtís fn. ’kny.’ 2. 
gyöjtís fn. ’széna, sarjú, szárított 
szá lastakarmány boglyába való 

ös   sze rakása’. − Nyt. Csak ebben a 
jelentésben ejtik ö-vel. Más esetben 
gyüjtís, például pínzgyüjtís. − Nr. 
Szénakaszálás idején fontos munka 
volt a gyöjtís. Ilyenkor az egész csa-
lád kiment a rétre, a megszárított, 
többször megforgatott szénát elő-
ször összehúzták gurigákba, és 
az     után boglyákba rakták. Utolsó 
moz   zanatként az elhullott szálakat 
nagy gereblyével összegereblyélték, 
és azt is a boglya tetejére tették.

gyülekedik − Ö. össze~.
gyürekes gyürekës mn. ’gyűrött, 

gyűrődött’. Ráűti ͜ë a szoknyádro, osz-
tá mëllen gyürekës lëtt.

gyürke ~ fn. 1. ’a kenyér héja’. 2. 
’a kenyér szegélye’. 3. ’forradás a 
kenyéren’

gyürkés gyürki ͜ës mn. ’forradásos 
<kenyér>’. − Fr. menyecske.

gyűrű gyürü fn. 1. ’kny.’ 2. ’disznó 
pörzsölésekor a körömről lehúzott 
meleg felső tok’. − Fr. Nëm esik lë 
a gyürü az ujjáru. ’A méltóságon 
aluli munkát is el kell végezni.’. − Ö. 
meleg~.

gyűrűzés gyürüzís fn. ’gyűrűt 
rejtegető gyermekjáték’ (arch.). − 
Nr. Gyerekek kedvenc játéka volt. 
Több gyerek összezárt tenyérrel ült 
a széken. Az egyik játékos kezében 
gyűrűt tartott, és azt észrevétlenül 
valamelyik gyerek tenyerébe csúsz-
tatta. Közben ezt énekelte: Csön-
csön gyürü, aran gyürü, it csönög, it 
pönög, it at ki.
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há − Lásd: hová.
hadaró − Ö. csép~.
hagy − Fr. Bő. − Ö. húshagyókedd, 

ott~.
hagyma hajma fn. ‘kny.’ – Fr. 

csoportos ~. − Ö. kígyó~.
háj − Fr. király.
hajadonfőtt hajadonfejt hsz. 

’sap ka, kalap nélkül, fedetlen fej-
jel’. Hajadonfejt në szaladgá ki az 
udvarra, mer mëkfázol, ollan hideg 
van.

hájaskrá li hájoskrá li fn. ’lek-
vár  ral ízesített hájas sütemény’. 
− Nr. Régebben disznóöléskor min-
dig félretettek egy kis hájat süte-
ménynek. Néhány nap múlva ké szí-
tettek belőle háromszögletű, rend-
szerint lekvárral ízesített leve les 
süteményt.

hajcühej ~ fn. ’sürgés-forgás, fel-
for dulás’. Nagy vu ͜ot a hajcühej a 
disznu͜oölísën.

hájdermennykő − Fr. Csak ebben 
a szóláshasonlatban: Um mënt, mind 
a hájdërmënkü. ’gyorsan ment’.

hajsz hejsz msz. ’<befogott szar-
vasmarha terelésére: balra! >’

hajszás ~ mn. és fn. ’bal oldalra 
befogott ökör vagy tehén’

hájszél hájszíl fn. ’disznóhúsfajta; 
a has alsó részén, a háj mellett le-
vő keskeny húsdarab’. − Megj. 
Disznóöléskor a kolbászba darálják.  

hajt − Fr. asszony, szarv. − Ö. ki~.
hajtó − Ö. csorda~, Csorda~.
hajtoványos − Fr. fűrész.
hakk ~ fn. ’tarvágásnál fejszével 

kivágott nagyobb faforgács, illetőleg 
ennek helye a fa tövén’. Ju ͜o naty 
hakkod vág’gyá, mer akko hamar 
kidül a fa! − Vö. német: hacken ’vág’.

hakkul ~ ts. ige ’tarvágáskor a fa 
tövén fejszével hakkot vág’

hál − Fr. ól.
hála hálá fn. ‘kny.’ (arch.). Ilyen 

formában csak ebben a szerkezetben: 
Hálá Isten.

hallá ~ msz. ’hadd lássam’. Hallá, 
kërësztü tudod ugranyi eszt az árkot! 
− Lásd még: hanná, hanní.

hallám ~ msz. ’hadd lássam’. Hal-
lám, fö tucc-ë másznyi erre a fáro!

hallgat hu ͜ogat ts. és tn. ige 1. 
‘kny.’ 2. ’valamely irányba dől, hajlik 
valamerre’. Ez a kazal igën fönek 
hu ͜ogat. − Fr. szar. 

halovány halaván mn. ’sápadt’
halt ~ msz. ’állj’ (arch.). − Vö. 

német: halt ’állj’.
hamis − Fr. gulyásleves.
hand ~ fn. ’kártyában az az eset, 

amikor a játékos győzelmének bi zo-
nyítására kiteríti a nála levő lapokat’. 
− Vö. német: Hand ’kéz’.  

hang − Fr. munka.
hangos − Fr. ing.
hángedli hángëdli fn. ’előke; kis-

gyerek nyakába akasztott ruhadarab 
abból a célból, hogy le ne egye a 

HH
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ruháját’. − Vö. német: hängen ’függ, 
lóg’. 

hangya hangyál fn. ‘kny.’ (arch.). 
− Fr. Ub bizsërëg a lábom, minha 
hangyálok mászkánánog bennë.

hanná ~ msz. ’hadd lássam’. Fel-
szólító mondatok elején is hasz-
nálatos: Hanná, add idë aszt a ki ͜ëst, 
had vág’gyom el velë a mazzagot! − 
Lásd még: hallá, han nám, hanní.

hannám ~ msz. ’hadd lássam’. 
Hannám, fö tucc-ë másznyi erre a 
fáro! − Lásd még: hallá, hanná, 
hanní.

hanní ~ msz. ’hadd nézzem’. Han-
ní, mëgirtad a lecki ͜ëdet! − Lásd még: 
hallá, hanná, hannám.

hant − Fr. Antal.
hantos ~ mn. ’nagyobb földcsomók 

által borított szántóföld’. Igën hantos 
ez a fü ͜öd, lëgurgatom mi ͜ëgëccër ve-
tís elött.

hanzsék hanzsík fn. ’réten levő 
vakondtúrás, amelybe a hangyák is 
befészkelődnek, és a fű is belepi’. 
Ollan nah hanzsíkog vu ͜otak, alig 
lëhetët kaszányi tűlök.

hanzsékos hanzsíkos mn. ’vakond-
túrásos’. Igën hanzsíkos ez a rít, lë 
köllenë csusztatnyi.

hány − Fr. címer, fecske, ganéj. − 
Ö. ki~.

hányás − Ö. ganéj~.
hányik ~ tn. és ts. ige ’ételt a száján 

át a gyomrából kiöklendez’
hányó − Ö. kéve~, répa~.
harangoz ~ tn. ige ’gyerek széken 

ülve lóbálja a lábát’ (arch.). − Fr. 
kutya. − Ö. ki~.

haraszt − Szsz. Csonka-~.
Haraszt ~ tn. [1830. még is a 

Haraszton kivűl más fél fertály; 
1982. 7/128. ~, szántó]

harmat − Ö. hó~.
harminc harmic szn. ‘kny.’ Harmic-

kilendzbe nat ti͜ël vu͜ot.
has − Fr. béka, újság.
hasaalja hasaalla fn. ’levágott 

disznó hasának alján levő húsos 
sza lonna’. – Nr. Ezt disznóöléskor 
nem olvasztották ki zsírnak, ha-
nem táblákra vágva besózták, sza-
lonnának fölfüstölték.

hasló haslu͜o fn. 1. ’a szekér 
alatt középen keresztben áttett 
vastagabb fa, amely az oldalakat 
összefogja és a fenékdeszkát is 
tartja’. 2. ’lószerszámon a ló hasa 
alatt átvett szíj’.

hasmars ~ fn. ’hasmenés’ (tréf.)
hasonlít hasollitt ts. és tn. ige 1. 

’kny.’ 2. ts. ige Hasonlít valakit. Ez a 
gyerëk tisztáro az aptyát hasollittya.

haspók haspu͜ok mn. és fn. ’sokat 
evő <ember> vagy sok vizet ivó 
<állat, szarvasmarha>’ (tréf.)

hát ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’pengével ren-
delkező eszköznek az életlen széle’. 
Csak birt. szjeles alakban hasz-
nálatos: a kasza háto, a ki ͜ës háto. − 
Fr. bugyor, pattanás.

határ − Szsz. Bői-~.
hátraáll hátroáll tn. ige ’<főként 

gyerek> itatáskor ostorral a kezé ben 
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az udvar istálló mögötti részére áll, 
hogy az állatok hátra ne szaladjanak 
a kertbe’. Ál hátro, mer mingyá kez-
dü ͜ödik az itatás! 

hátraköt − Fr. sarok.
hátsó − Fr. szoba.
hátulsó − Fr. ágas.
havazik ln. = esik a hu ͜o
ház − Fr. házok elött ’a járdán’. 

Në biciklizz a házok elöt, mer fölir 
a rëndü ͜ör! − Szsz. Cigler-~. − Ö. 
bakter~, fecskendő~, tyúk~, tyúk-
ház kulcs.

haza − Fr. káposzta.
háza − Ö. Chernel~, Eszter~, 

Lukács~, Mester~, Sima~.
hazakepesztet ~ tn. ige ’sárban, 

hóban nehezen járva hazamegy’. 
Ollan nas sár vu͜ot, alik tuttam haza-
kepesztetnyi.

házi − Ö. kutya~.
hébér hi ͜ëbi͜ër fn. ’<borászati esz-

közként> lopó’
hebrencs ~ mn. ’hebehurgya, 

sokat beszélő <főként nőszemély>’
Hédervár − Fr. rosseb.
hegyé hegyi ͜ë nu. ’fölé, valamire 

rá’. Tëdd eszt a rosz fazëkat a hidas 
hegyi ͜ë!

hegyett hëgyëtt nu. ’fölött, rajta 
valamin, valaminek a tetején’. Në 
mászká az asztu ͜o hëgyët, mer maj 
lëesö!

hegyette hëgyëttë szjeles hsz. 
’fölötte’. Ez a tëpik mëk hëgyëttë vu ͜ot 
a másiknak.

hegyez − Fr. Kukutyin.
Hegyfalu Hëtyfalu, -ra tn. Község 

Büktől délkeletre, 14 km-re.
héj hëjj fn. ‘kny.’ – Fr. u ͜osu͜o hëjja 

’a kenyér alsó részéről levágott héj’. 
Vág lë a kënyi ͜ër u ͜osu͜o hëjját, mer 
szenyes ’szenes’ lëtt a kemënci ͜ëbe! 
− fü ͜ösü͜ö hëjja ’a kenyérszelet felső 
részéről levágott héj’. − Ö. dunyha~, 
tojás~, vánkos~.

héjaz hëjjaz ts. ige ’<gyümölcsöt> 
héjától megfoszt’

hejsz − Lásd: hajsz.
hely − Fr.  ëggy áltu ͜o helibe ’ott 

helyben’. Ëggy áltu ͜o helibe mégivott 
ëd dëci pálinkát. − Fr. akarás, asztag, 
kazal. − Ö. kepe~, Szombat~.

helybenhagy helbehágy ts. ige 
’valakinek az igazát elismeri’. Nëm 
lëhed velë mi ͜ëg beszígetnyi së, mer 
sëmmit së háty helbe.

heptikás hëptikás mn. ’beteges’ 
(arch.)

herbatea hërbatëja fn. ’gyógy-
növények keverékéből készült tea’. 
– Nr. A második világháború alatt és 
utáni években, amikor nem lehetett 
orosz teát kapni, ilyen teakeveréket 
árultak a boltban, és azt főzték meg 
otthon.

herdál − Ö. el~.
hergel ~ ts. ige ’ingerel, bosszant 

<valakit>’ 
hergelyuk hergelik fn. ’a padlás 

szellőzőnyílása a tetőbe beépítve’. – 
Nr. Gyerekek csínytevése volt, hogy 
ha nem engedték ki őket a házból, a 
padláson a hergelyukon másztak ki.
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herkópáter herku ͜opátër fn. Eny-
he szitkozódásban: A herku ͜opátërit 
neki.

herrgott hergot fn. Károm kodás-
ban: Az anyád hergot szencsígit! − 
Vö. német: Herrgott ’Úristen’.

hess hëss msz. Többször ismé telik 
barom iak elkergetésére, elriasz tá-
sára.

hét − Fr. jövő.
hetes hetis mn. ‘kny.’ Ki ͜ët hetis 

korábo mëgdöglött a borgyuja. − 
Nyt. A 7-es szám esetében azonban 
mindig így: hetes.

Hetye ~, Hetyi ͜ëre tn. Makkoshetye, 
Újkérhez tartozó kisebb település 
Büktől északkeletre, 12 km-re. – 
Fcs. Hetye, Börin, Simaházo, bele i͜ër 
ët tarisznyábo. Mind a három falu 
nagyon kicsi. 

hí ~ fn. ’padlás, a padlásnak az 
eresz alja felé eső része’ (arch.). – 
Nyt. Többnyire csak ragos alakban 
használatos: híba.

hiába jábo hsz. ‘kny.’ Jábo montam 
neki, hon në mënnyën ki az udvarra 
ëggy ümögbe, mer mëkfázik.

hiábavaló jábovalu͜o mn. ’<főleg 
személyre mondják> semmirevaló’. 
Jábovalu͜o ëf fejji ͜ërníp e.

híba ~ msz. Többször ismételik 
csi bék, tyúkok ólba terelésekor. 
Híba pipi͜ëm, híba, híba!

hibáz ~ tn. ige ’hiányzik’ (arch.). 
Mi͜ëg mim mëgvan a szü͜ölü͜ö, sëmmi 
së hibáz belüllö.

hibázik ~ tn. ige ’hiányzik’ (arch.). 

Nincs am mëk ki ͜ët mázso, mi͜ëg le-
galáp tisz kila hibázig belüllö.

híd − Fr. Hid alá, pad alá, szarom 
az orod alá. Tréfás mondóka. − Szsz. 
Cifra ~, Dobogó ~, Öreg ~.

hidas ~ fn. 1. ’disznóól’. 2. ’kuko-
ricacsutkából rakott gyermekjáték’. 
− Nr. Kukorica morzsolásakor a 
gyerekek kiválogatták a hosszabb, 
egyenes csutkákat. Kettőt letettek 
a földre párhuzamosan, egymástól 
kb. 7−8 cm távolságra. Másik kettőt 
ugyanígy párhuzamosan keresztbe 
tettek az előzőkön. Így rakták olyan 
magasra, amíg csak össze nem dőlt. 
Az a gyerek lett a győztes, amelyik 
magasabb hidast tudott rakni.

hidasajtó hidasajtu ͜o fn. ’a disznóól 
mellett levő kifutó (kollát) ajtaja, 
ahol a disznót ki szokták engedni’

hidaspalló hidaspallu fn. ’a 
disznóól padlózatára szánt kétcolos 
vastag deszka’. − Nr. Régebben a 
disznóól padlózatához a deszkát 
házilag készítették. Az erre a célra 
alkalmas rönkfát négyszögletesre 
la polták, majd függőlegesre állítva 
nagyfűrésszel kétcolos vastagságú 
lapokat vágtak belőle.

hidastábla hidastáblo fn. ’a disznó-
ól felhajtható ajtaja’. – Nr. Lábakra 
épített disznóól tartozéka. Fekvő 
téglalap alakú, nem oldalirányban, 
hanem fölfelé nyílik. Közvetlenül a 
vályú fölött helyezkedik el, a disznók 
ezen keresztül kapják az ételt.

hideg − Fr. kutya, szar.
Hideg-ér tn. [1844 körül Hideg 

Ernél, rét]
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hihet − Ö. el~.
hík ~ msz. ’<befogott szarvasmarha 

terelésére> jobbra!’
himodi − Fr. legény.
himpér himpi͜ër fn. ’málna’. – Vö. 

német: Himbeere ’málna’.
himpókos − Lásd: ínpókos.
hinausz ~ hsz. ’ki, kifelé’. Kutyá-

nak mondják, amikor kikergetik: 
Mars, hinausz! − Vö. német: hinaus 
’ki(felé).

hiszemfa − Fr. Ha nëm hiszëd, 
mász fö a hiszëmfáro, ott ül ëd döglöt 
kányo, bujj a valogábo. Főként gyere-
keknek mondják téfásan, ha nem 
akar elhinni valamit. − Lásd még: 
Gógánfa.

hiszen iszë hsz. ‘kny.’
hó1 − Fr. Majt, ha faty, hu ͜o lësz nagy. 

Akkor mondják, ha nem akarják 
vagy nem tudják közölni valaminek 
a pontos időpontját. – röpköd a hu ͜o 
’szállingózik a hó’

hó2 ~ msz. ’<befogott szarvasmarha 
megállítására> állj!’ − Nyt. Ebben a 
szóban a hosszú ó helyén kivételesen 
nincs kettőshangzó.

hóbelevanc hóbëlëvanc fn. ’a 
cséplógép tartozékai: szíjak, mázsa, 
ponyva stb.’. − Nyt. Ebben a szóban 
a hosszú ó helyén kivételesen nincs 
kettőshangzó. − Nr. Amikor a csép-
lőgépet huzatták egyik háztól a 
másikhoz, a hóbëlëvancot szekérre 
rakták, és így szállították át az új 
helyre. 

hófuját hu ͜ofuját fn. ’szél által 
összehordott hó’. Ollan nah hu ͜ofuját 

szokot lënnyi az udvaron, hogy azon 
szánku͜osztak a gyerëkëk.

hogy ~ kérdőszó ’mennyibe ke-
rül?’. Pestën hogy a tojás?

hogyne hojnë hsz. Tagadásként: 
Hojnë, eszt a mocskozs vizet csak 
nëm iszom mëg!

hóharmat hu ͜oharmat fn. ’dér’
hóhe ~ msz. ’<befogott szarvas-

marha megállítására: állj!’ − Nyt. 
Ebben a szóban a hosszú ó helyén 
kivételesen nincs kettőshangzó.

hokedli fn. stokëdli ’kny.’ − Vö. 
német: Hocker ’zsámoly, konyhai 
ülő ke’.

hol hun kérdőszó ‘kny.’ Hun vu ͜otá? 
− Ö. a~, akár~, minden~.

hold1 − Fr. Nëm nísz së hu ͜odra, 
së napra. ’Ész nélkül, vadul, durván 
csinál valamit. Nincs tekintettel 
senkire és semmire.’

hold2 hu ͜od fn. ’kis hold, 1000 
négyszögöl’. Öt hu ͜ot fü ͜öggyö vu ͜ot.

holnap − Fr. Etësszük magunkat 
hu ͜onapra. ’Este lefekszünk aludni.’

holnapután − Fr. kiskedd.
holtos-holtáig hu ͜ottos-hu ͜ottáig 

hsz. ’amíg meg nem hal’ (ritka). 
Tudott ap parancsúnyi a gyerëkeinek 
hu ͜ottos-hu ͜ottáig.

hólyag − Ö. húgy~.
hombár ~ fn. ’szemestermények 

(búza, árpa, rozs) tárolására hasz-
nált, deszkából készített nagyobb 
építmény a kamrában’. − Nr. Rend-
szerint két nagy rekeszből állt. 
Csépléskor a zsákokból ebbe boro-
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gatták a gabonát. Középen volt rajta 
egy kis retesz. Év közben, amikor 
szükség volt a terményre, ezen ke-
resztül engedtek ki belőle.

homokos − Fr. föld. 
hónalja hu ͜onalla birt. szjeles fn. 

‘kny.’
honnan hunnaj, hunnajd kérdőszó 

’kny.’ − Ö. a~, akár~. − Lásd még: 
onnan.

hord ~ ts. és tn. ige 1. ’kny.’ 2. 
’learatott, kévébe rakott gabonát 
hazaszállít a mezőről’

hordás ~ fn. ’kévébe rakott gabona 
hazaszállítása a mezőről’. − Nr. A 
gabona betararításának egyik fontos 
művelete volt a hordás. A learatott 
kévéket kepében kb. két hétig kint 
hagyták a mezőn. A hordás idején a 
szomszédok segítettek egymásnak. 
Hosszúszekéren négyet-ötöt fordul-
tak egy nap, és az udvaron asztagba 
rakták a kévéket. Itt maradt addig, 
amíg a cséplésre sor került.

hordoz − Ö. ki~.
horgas − Fr. horgossat tojik ’<a 

tyúk> ürüléket bocsát ki’. Maj tojik 
nekët horgossat!

Horpács ~, -ro tn. Sopronhorpács, 
helység Büktől északra, kb. 15 km-
re.

hosszat hosszát nu. ‘kny.’ Nígy 
u ͜ora hosszát vu ͜ot it minálunk.

hosszú − Fr. hosszira csinál ’<sze-
ke ret> hosszúra alakít át’. − Fr. 
péntek, szekér.

Hosszú tn. [1839. ? 30. amely 
va gyon az alsó Büki határban a 
hosszuban]

hosszúnyújtó hosszinyujtu ͜o fn. ’a 
hosszúszekér alatt az első és a hátsó 
tengelyrészt összekötő rúd’. − Lásd 
még: rövidnyújtó, nyújtó.

hosszúoldal hossziu͜odal fn. ’a 
hosszúszekér rácsos oldala’

Hosszú-rét Hosszi-rít tn. [1729 (?). 
hosiriten kender főldevigiben; 1830. 
A’ hosszuréten fellül T. Berzsenyi Ur, 
alól N. Hetyési János rétjeik között 
jutott Jánosnak; 1844 körül Hoszu 
Riten, rét Alsóbükön; 1845. Szabad 
birasába is botsáttom az Hosszu 
réten levö örök Poszdomális földem 
nek Fölsó felét; 1982. 7/141. Hosszi-
rít, szántó, kb. a XX. század elejéig 
rét volt]

hosszúszekér hossziszeki͜ër fn. 
’a szokásosnál hosszabb nyújtóval 
és oldalakkal ellátott szekér’. − Nr. 
Évente kétszer, szénahordáskor és 
gabonahordáskor csinálták hosszú-
ra a szekeret. Az oldala rácsos volt, 
és a hosszúsága miatt is alkalmas 
volt nagyobb mennyiségű széna 
és gabona szállítására. − Vö. rö vid-
sszekér.

hosszúudvar hossziudvar fn. 
’olyan beépített telek, ahol több 
tulajdonosnak egymás végében volt 
a háza’. − Nr. Főként szegényebb 
emberek építkeztek így. Udvaruk 
benyúlt a telek mélyébe, és közösen 
használták a házon kívüli területet. 
Alsóbükön öt-hat hosszúudvar volt. 
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Az 1950-es évektől fokozatosan fel-
számolták őket, csak néhány he lyen 
lehet még a nyomaikat föl fedezni.

hová há kérdőszó ‘kny.’ Há mísz? − 
Fr. Gyugy. − Ö. a~, akár~, minden~.

hoz − Fr. újság.
hózentráger hózëntróger fn. ’nad-

rágtartó’. − Vö. német: Hosen träger 
’nadrágtartó’.

-hoz − Fr. -től.
hozzá − Fr. elég.
hozzáértet hozzáírtet ts. ige 

’hozzáérint’. Hozzáírtettë a kezit a 
forru ͜o kálháho.

hő ~ msz. ’<befogott ló megállí-
tására: állj!’ − Nyt. Ebben a szóban 
a hosszú ő helyén kivételesen nincs 
kettőshangzó.

hőbörög hü ͜öbörög tn. ige ’hábo-
rog va morog, mindenbe beleköt, 
beleszól’

hőhe ~ msz. ’<befogott ló megállí-
tására: állj!’ − Nyt. Ebben a szóban 
a hosszú ő helyén kivételesen nincs 
kettőshangzó.

hől − Lásd: hüvely.
Hőlés Hü ͜öllís tn. [1818. mellyeknek 

belsö végeik az Hölésre, a külsők 
pedig a Nagy Utra dülnek, szántó; 
1822. Kender Földek Hölesen; 1844 
körül Hölisi kenderföld; Hölisen, 
szántó Középbükön; 1982. 7/123. 
Hőllís, szántó]

hőlöget hü ͜ölöget tn. ige ’gajdász, 
kiabál’ (arch.). Ekezdü ͜ödött a szil-
vesz tër, má hü ͜ölögetnek arra föfeli ͜ë.

hömbölget ~ ts. ige ’hengerget’

hömbölgő hömbölgü͜ö fn. 
’úthenger’ (ritka és arch.)

hömbölít hömbölitt ts. ige ’gurít, 
másik oldalára fordít’. Gyere, höm-
böliccsëk odább eszt a tusku͜ot! − Ö. 
ki~.

hömbölödik ~ tn. ige ’bukfencezik, 
egyik oldaláról a másikra fordul’. − 
Ö. fel~, ki~.

hömbölög ~ tn. ige 1. ’súlyos, 
ne héz tárgy szabálytalanul gu-
rul’. 2. ’<gyerek> hempereg’. Mit 
hömbölöktök az ágyon! 3. ’forgoló-
dik’. Egisz ijje nëm aluttam, csak 
hömbölöktem az ágybo.

húgygödör hugygödör fn. ’az 
istálló fala mellett, kívül vagy belül 
kiépített gödör, amelybe az állatok 
alól a trágyalé folyik’. 

húgyhólyag hutyhu ͜olag fn. 
’a disznó vizelettartó hólyagja’. 
− Nr. A disznósajtot elsősorban 
a megtisztított gyomorba és a 
katakönyökébe, a vastag bél kidudo-
rodó fodros végébe töltötték. Ha 
mindez nem volt elég, kimosva a 
húgyhólyagot is fölhasználták erre 
a célra.  Disznóöléskor a hólyagot a 
gyerekek fölfújták, bekötötték, és a 
padlásra akasztották. Nyáron kettőt 
összekötve azzal tanultak úszni a 
Répcén.

húgylyuk hugylik fn. ’az istál-
ló fala mellett, kívül vagy belül 
ki  épí tett gödör, amelybe az ál-
latok alól a trágyalé folyik’. − Nr. 
Általában kéthetenként hordták ki 
az összegyűlt trágyalét a trá gya-
dombra.  Ha a kutya vagy a macs -
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ka megkölykezett, a nem kí vánt 
szaporulatot egy-két napos koruk-
ban ide dobálták, és így pusztí tották 
el őket.

húgymerő hugymerü ͜ö fn. ’elhasz-
nált, rossz vödör, amellyel a trágyalét 
kihordják az istálló fala mellett levő 
gödörből a trágyadombra’

hugyozás − Ö. ökör~, szunyog~.
hugyozik − Ö. bele~.
hujjogat ~ tn. ige ’éneklő hangon 

kiabál, hangosan lármáz’
hujlelle ~ mn. ’kelekótya, hóbor-

tos’. Hujlelle ëgy gyerëk ez is. Në lígy 
ollan hujlelle!

hukli ~ fn. 1. ’nagyobb fahasáb, 
amelyet a kályhára tesznek’. 2. 
’leszelt nagyobb kenyérdarab’. Në 
vág’gy ollan nah huklit!

hullat ~ tn. ige ’háztető folyat, 
becsöpög rajta az eső’. Igën hullat 
má a hász tetejë, mëk köllenë cse-
repesztetnyi.

hun − Lásd: hol.
hunnaj − Lásd: honnan.
hupál ~ tn. ige ’üt-ver’
hupolag ~ fn. ’ütés nyomán kelet-

kezett duzzanat a fejen’
hurka − Fr. piszli. − Ö. prés~. 
hús − Fr. kirántot hus ’rántott hús, 

bécsi szelet’. − Fr. káposzta. 
húshagyókedd husaju ͜okedd fn. ’a 

hamvazószerdát megelőző nap’
húsoskolbász husosku ͜obász fn. 

’húsból, füszerrel készített füstölt 
kolbász’. − Vö. véreskolbász.

húsvét − Fr. karácsony.
húz − Fr. kosz, zsidó.
húzat huzat tn. ige ’cséplőgépet 

és annak felszerelését egyik háztól 
a másikhoz szállítja’. Ekezdü ͜ödöt má 
a Jenü ͜öni͜ë a masinálás? Mi͜ëg nëm, 
mi͜ëk csak mas huzatnak.

húzatás huzatás fn. ’a cséplő gép-
nek a cséplés után egyik gazdá tól a 
másikhoz történő szállítása’. − Nr. 
Régebben, amikor a cséplőgépet 
haj tó motor nem volt önjáró, ök-
rök kel, lovakkal húzattak. A trak to-
rok megjelenése után azonban már 
ezzel vontatták egymás után kötve a 
cséplőgépet és az elevátort is.

huzigál − Ö. ki~.
húzkod huszkod ts ige ’húzgál, 

húzogat’. − Ö. ki~.
húzkol huszkul ts. ige 1. ’húzogat’. 

Ez a gyerëk is mindig az annya haját 
huszkulla. 2. ’<ruhát, cipőt> visel, 
hord, koptat’. Má öt i ͜ëvë huszkulom 
eszt a csizmát, de mi ͜ëg mindig ju ͜o.

húzó − Ö. ki~.
hüccs ~ msz. Disznó elkergetésekor 

mondják.
hüppög hüpög tn. ige ’csuklás-

szerűen szipog <főként sírás után>’
hűs ~ mn. ’hűvös’. Vët fö a kabá-

todat, mer igën hűs van!
hűsöl hűsel tn. ige ‘kny.’ (arch.)
hüvely hü ͜öl fn. ’borsó, bab termé-

sének hosszúkás külső burka’. − Ö. 
mák~.
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hüvelyk hü ͜ökk fn. ‘kny.’ (arch.). − 
Nyt. Többnyire birt. szjeles alakban 
használatos: hü ͜ökköm.

hüzli ~ fn. 1. ’cigaretta házi töl-
téséhez használt hüvely’ (arch.). 
2. puskagolyó, ágyúgolyó hüvelye’ 
(arch.). − Nr. A II. világháború után, 
amikor nem lehetett cigarettát kapni, 
sokan otthon töltötték hüzlibe a 
dohányt. – Vö. német: Hülse ’hüvely 
<cigarettáé, puskagolyóé>.

iáuszi ~ msz. (arch.). A két világ-
háború között (valószínűleg) oszt-
rák barom ikereskedők járták a falut, 
fölvásárolták a tojást, és ők kiabálták: 
iáuszi. − Lásd még: tyúkász.

ibrik ~ fn. ’pohár, merőedény’ 
(tréf.)

ide − Fr. col.
idő üdü ͜ö fn. ‘kny.’ − Fr. kivág az 

üdü ͜ö ’hosszabb esős napok után  újra 
visszatér a tiszta napsütés; kiderül’ 
mëg’gyöngül az üdü ͜ö ’megenyhül 
az idő’. − Fr. esős, gumi, gyerekidő, 
morc. − Ö. etetés~.

időnap előtt üdü ͜önap elött szsz. 
’idejekorán, a vártnál korábban’

i jú − Fr. úr.
igaalfa igau ͜ofa fn. ’a járom alsó 

fája’
igabélfa igabië͜fa fn. ’a járom két 

függőlegesen álló fája közül az egyik’

igaszeg igaszëg fn. ’járomszeg; a 
járom két végén levő hosszú szegek 
közül az egyik’. − Nr. Ezt húzzák ki 
a járomból, amikor az ökör nya-
kát beleteszik, majd utána újra 
visszatolják. 

igaz − Fr. Igazad izs van! Gyakran 
mondják annak bizonyítására, hogy 
a hallgató egyetért a beszélgető 
partnerével. Igaz? Hogy az orod 
birkadugasz. Beugrató kérdésként 
gyerekek mondják egymásnak. − Fr. 
asszony, gyerek.

igen igën hsz. ’nagyon’. Igën hideg 
van!

Ignác − Fr. Ignác, engëm többet 
nëm lácc. Akkor mondják, ha valaki 
hirtelen elmegy, és nem is akar 
visszajönni.

ígyomorra − Lásd: éhgyomorra.
iharfa − Lásd: juharfa.
ijed − Ö. meg~.
ijeszt − Ö. meg~.
ijesztget i͜ësztëget ts. ige ‘kny.’ Në 

i͜ësztëgezsd aszt a gyerëkët!
illesztő − Lásd: élesztő.
illik − Ö. be~.
ilyen illen mut. névm. ‘kny.’
imporít − Ö. ki~.
ina kásája ina kásájo szsz. ’a 

lábszár legvastagabb izma <az em-
be ré>’ (arch.)

inas − Ö. kalapos~.
ínekül − Lásd: énekel.
in luenza infolënza fn. ‘kny.’
ing ümög fn. ‘kny.’ − Ö. egyingben.

I, ÍI, Í
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ingnyak ümögnyak fn. ’inggallér’
ingyért ingyi ͜ër hsz. ’ingyen’. Nëm 

aggyák ingyi ͜ër a tojást.
innen innejd hsz. ‘kny.’
 innenső innejsü ͜ö mn. ‘kny.’
ínpókos himpu ͜okos mn. ’dagadt 

lábú <ló>’
íny − Ö. fog~.
ipa ~ fn. ’apósa <valakinek>’. 

− Nyt. Csak birt. szjeles alakban 
használatos: ipam, ipad, ipa.

iparkodik ~ tn. ige ’siet, igyek-
szik’. Iparkogy má, mer ekísünk a 
templombu!

iperedik ipërëdik tn. ige 1. 
’fejlődik’. Vu ͜ot ë kis esü ͜ö, mas maj 
talán jobban ipërëdik a kukorica. 2. 
’javul, gyógyul’. Sokáig beteg vu ͜ot, de 
mas má ipërëdik ëk kicsint.

ipicsapacs ~ fn. ’gyermekjáték, 
a bújócska egyik formája’. − Nr. Az 
egyik gyerek a húnyó, aki a falnak 
vagy egy fának fordulva behúnyja 
a szemét, amíg a többiek elbújnak. 
Kis idő múlva keresi őket. Ha vala-
kit meglátott, a bújóhelyre szalad, 
és ott a tenyerét a falnak vagy a 
fának verdesve kiabálja: Kovács Juli 
ipicsapacs. Mostanában már nem 
nagyon játsszák.

ipicsapacsozik ~ tn. ige ’ipicsapacs 
nevű játékot játszik’

ippen − Lásd: éppen.
iprikál ~ tn. ige ’szükségletét vég-

zi’ (tréf., durva)
ípül − Lásd: épül.
irat − Ö. rá~.

irrigál irigál tn. ige ’beöntést ad’
Irtás ~ tn. [1844 körül Irtás 

alatt, lócsi föld; 1982. 5/205. ~, 
rét, régebben erdő volt. Állítólag 
a kőszegi vár ostromakor a jobbá-
gyok török martalócokat csaltak itt 
tőr be. 1930 körül fegyver és egyéb 
régiségek kerültek elő. Úgy tudják, 
hogy ezek Bükön találhatók]. Csep -
reg határához tartozik, Bük szom-
szédságában, az Egres alatt, az 
Ablánc-patak partján.

Irtási-rét tn. [1822. Az Irtási Rét 
ugyan a Mappa Szerént, rét]

iskátula − Fr. anya.
iskola oskola fn. ‘kny.’ (arch.) − 

Megj. Ezt a hangalakot már régeb ben 
is csak az igen öregek használták.

ismer ösmer ts. ige ‘kny.’ (arch.)
istálló − Fr. anya. − Ö. göböly~.
istállófáját az istálu͜ofáját neki! 

Enyhe káromkodás. Az istálu͜o-
fáját neki, má mëgin etörött ez az 
ostornyi͜ël. − Megj. Alapja való szí-
nüleg az a bibliai mondás, hogy 
Isten nevét hiába ne vedd.  

istállóját az istálu͜oját neki! Enyhe 
káromkodás. Az istálu͜oját neki, 
má mëgin etörött ez az ostornyi ͜ël. 
− Megj. Alapja valószínüleg az a 
bibliai mondás, hogy Isten nevét 
hiába ne vedd. − Lásd még: anya.

Isten − Fr. Isten kaláccso ’hold <az 
égen>’. − Megj. Főként gyereknek 
mondják. − Fr. Isteny nyugosztalla 
’nyugodjék békében’ − Megj. Gyak-
ran mondják, ha meghalt személyről 
esik szó.
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istentehene istentehenë fn. 
’bodobács (Pyrrhocoris)’

Istók − Fr. Istu ͜og bizon ’Isten bi-
zony’. Istu ͜og gibic ’Isten bizony’. 
− Megj. Szépített megerősítése va-
la minek, bizonygatás. Alapja való-
színüleg az a bibliai mondás, hogy 
Isten nevét hiába ne vedd.

istráng ~ fn. ’húzókötél, amely a 
lószerszámot a hámfával összeköti’

isze − Lásd: hiszen.
iszik − Fr. kefekötő. – Ö. meg~.
itatás − Nr. Szarvasmarhák, lovak 

etetésének befejező mozzanata 
volt az itatás. Nyáron az állatokat 
kettesével, hármasával kiengedték 
az udvarra, és a kút mellett levő 
vályúból ittak. Ilyenkor a gyerekek 
is segítettek, ostorral a kezükben az 
istálló hátsó részéhez álltak, hogy a 
marhák hátra ne szaladjanak. − Vö. 
hátraáll.

itatóbot itatu ͜obot fn. ’az itatósajtár 
két fülén levő lyukon átdugott bot’. 
− Nr. A csöbörbot egyszerűbb, lánc 
nélküli, egyrészes változata. Ezt 
nem vették vállra, hanem a két végét 
két fér i kézbe fogva vitte be a vízzel 
teli itatósajtárt az istállóba. − Lásd 
még: cseberbot, vízhordóbot.

itatósajtár itatu ͜osajtár fn. ’kétfü-
lű, hordódongákból készült, kádhoz 
hasonló nagy itatóedény’. − Nr. Té-
len, amikor nem engedték ki az 
állatokat az udvarra a vályúhoz, 
ebben vitték be nekik az ivóvizet. A 
kútnál telemerték, kb. 5–6 vödör víz 
fért bele. A csöbörbotot a két fülön 
levő lyukon átdugták, és két ember 

vállra véve, láncon lógatva vitte be 
az istállóba. − Lásd még: cseberbot, 
vízhordóbot.

ítlen − Lásd: étlen. 
ítnap − Lásd: étnap.
itt − Fr.  vég.
Iván ~, Ivámbo tn. Község Büktől 

keletre, kb. 16 km-re. Uradalmi ma-
jor volt itt. Tavasszal a bükiek innen 
hoztak kis bárányt.

Ivánci-rész tn. [1830. ugy szintén 
az Ivántzi rész alatt; 1844 körül Az 
Ivánczi Részre Düll(ő); Ivánczi Risz 
alat, szántó Alsóbükön]

ízék izík fn. ’marha által lerá-
gott kukoricaszár’. − Nr. Télen a 
marhákkal megetették a kévékbe 
kötött kukoricaszárat. Az állat azon-
ban csak a levelét rágta le, a meg-
maradó szár az izík. Kenyér sütéskor 
a kemencében elégették, vagy ösz-
sze vágva nyáron főztek vele, de 
gyak ran inkább tavasszal halomba 
rakva az udvaron eltüzelték, meg-
semmisítették.

izzad − Fr. kutya.
izzasztó izzasztu͜o fn. ’lószerszám 

része; vastag nemezből készült 
hosszúkás, téglalap alakú anyag, a    
mely megakadályozza, hogy a szer-
szám a ló hátát feltörje’



111

J

ja ~ msz. ’igen, úgy van’. Emísz 
lucërnáji ͜ër? Ja, má mënëk is. – Nyt. 
Általánosan elterjedt a használata az 
igën helyett. − Vö. német: ja ’igen’.

jábo − Lásd: hiába.
jábovaló − Lásd: hiábavaló.
Jaka útja tn. [1818. az második 

düllöben felül az Jaka utja; 1822. 
Jaka uttya mellett; 1844 körül Jaka 
uttyán alul; Jaka uttyán föllül]

János − Fr. János, szëmëd igën 
ámos. A János nevűeket csúfolják 
vele.

Jánosa-tag ~ tn. [1982. 7/147. ~, 
szántó egykori tulajdonosáról]

jár − Fr. borjazó, kert. – Ö. agyon~, 
el~.

járás ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’az istállóban 
a marhák faránál levő, téglával 
kirakott út, ahol a gazda közlekedik’. 
− Fr. besöpri a járást ’etetés után az 
állatok faránál levő közlekedő utat 
söprűvel letisztítja’. − Ö. Csorda~.

járgány járgán fn. ’igavonó ál-
latok körbejárásával működtetett 
fogaskerekű szerkezet’ (arch.). − Nr. 
A cséplőgépek megjelenése előtt egy 
egyszerű, tüskés dobbal rendelkező 
szerkezettel verették ki a kalászból 
a gabonaszemeket. Ezt járgány haj-
totta, amelybe többnyire lovakat 
fogtak be. Amikor a járgánynak ez 
a funkciója már megszűnt, szecs-
kavágót hajtattak vele.

járó − Ö. Gyepre~, ki~, Rétre~.

jászol jászu fn. ‘kny.’ – Nr. Ré-
geb ben fából volt. Kb. az 1930-as 
évektől megjelentek az istállókban 
a betonból öntött jászlak. − Ö. 
kerék~.

játék − Fr. gond.
jég gyi ͜ëg (arch.), ji ͜ëg fn. ‘kny.’
jel gyel (arch.), jel fn. ‘kny.’ − Ö. 

anya~.
jelentkezik jelënkëzik tn. ige ‘kny.’ 

− Megj. Valószínűleg regionális köz-
nyelvi szinten elterjedt jelenség 
Nyugat-Dunántúlon. A szombathelyi 
mentőautóban hallottam az URH-
adón: tizënnyolcas jelënkëzzën!

jelez jelëz tn. ige 1. ’kny.’ 2. ’gyerek 
az iskolában kezét feltartva felelésre 
jelentkezik’. Ki ͜ëccër is jelësztem, de a 
tanittu ͜o nëm ki ͜ërdëzëtt.

jelöl gyellül ts. ige ’jellel ellát’. − Ö. 
ki~, meg~.

Jenő − Nyt. A -nál, -nél rag esetében 
veláris toldalékot kap: Jenü ͜öná.

jérce i͜ërce fn. ‘kny.’
Jézus − Nyt. Azon ritka szavak kö-

zé tartozik, amelyben az é helyén 
nincs kettőshangzó.

Jézuska − Fr. kert.
jó − Fr. dolgos, gazda, munka.
jobb − Fr. attól, Gérce, te.
jól ju ͜o hsz. ‘kny.’ Ju ͜o evertë a 

gyi ͜ëg.
jön gyün tn. ige 1. ‘kny.’ 2. ’valamely 

összegbe kerül’. A gyorzsvonat igën 
sogba gyün, nëm mënëk avva. − Fr. 
kakas, kiskutya. − Ö. bele~, el~, 
elő~, észre~, fel~, rá~.

JJ



112

J, K

jön-megy − Fr. zsidó.
jössz-mész gyüsz-mísz mn. ’jövő-

menő, jöttment’ (arch.). Ez is csak 
ollan gyüsz-mísz embër, hun it van, 
hun ot van.

jövő − Fr. Ebben a szerkezetben 
így: gyü ͜ö hi ͜ëtën ’jövő héten’

jövőre gyövü ͜öre hsz. ‘kny.’
jövőtény gyövü ͜ötin fn. ’apró (vagy 

folyondár-) szulák (Convolvulus 
arvensis)’. − Nr. Gyakori gyomnövény 
a kertekben és a szántóföldön. Kapá-
lás kor kézzel szokták kihuzigálni, de 
újra kihajt, nehezen irtható.

juha ~ fn. ’a szekér rúdszárnyának 
két végét összekötő fa’

juharfa iharfa fn. ‘kny.’
jukka jutka fn. ‘kny.’
jussol  jusul ts. és tn. ige ’örököl’. A 

Jolán ni ͜ëni után a Margit is jusul.
jut gyut tn. ige ‘kny.’ Nëm gyut 

eszëmbe.

káboszta − Lásd: káposzta.
kacat − Ö. kicit-kacat.
kacifántos ~ mn. 1. ’cikornyás’. 

Főként beszédre mondják: Ju ͜o 
kacifántos ëk káronkodázs vu ͜ot ez! 2. 
’hetyke’. Kacifántos ëf fejji ͜ërníp ez!

kacs ~ fn. 1. ’a szőlő kapaszkodó 
hajtása’. 2. ’a kasza nyelének fogó-
ja’. − Ö. nagy~, kasza~, kis~. − Lásd 

még: kancsó, kaszakacs, ka sza-
kancsó, kiskacs, kiskancsó, nagykacs, 
nagykancsó.

kacsa ln. = ri ͜ëce.
kaffog ~ tn. ige ’duzzog, durcásan, 

mogorván válaszol a kérdésekre’
kágyilló kágyillu͜o fn. ’meztelen 

csiga’
kaikul kajikul tn. ige ’kutya vonít, 

szűköl, amikor megverik’
kajla ~ mn. ’kelekótya, bogaras’. 

Igën kajla ez a tehi ͜ën, nëm tom 
hogyan lëhet mëkfejnyi. Kajla ëf 
fejji ͜ërníp!

kaka − Ö. cice~.
kákabélű kákobelü mn. ’rossz evő, 

vékony, sovány <ember>’
kakál − Ö. ki~. − Fr. katona.
kakálhatna − Fr. Csak ebben 

a szerkezetben: kakáhotnájo van 
’ingere van széklet ürítésére’. − 
Megj. Főként gyerekre mondják.

kakas kokas fn. ‘kny.’ − Fr. Be-
kukorikul a kokas az ajtu ͜on, vendíg 
gyün. A szólás szerint, ha a kakas 
a konyhaajtóban kukorékol, akkor 
vendég várható.  Kivëszi a kokas a 
tojázsbu a vámot. Arra mondják, 
amikor a kakas a tyúkkal párosul. 
Kivëttë a kokas a vámot. Főként gye-
reknek mondják, ha kérdezi, hogy 
a főtt tojás héja alatt mi az a kis 
levegős rész.

kakascsengő kokascsöngü ͜ö fn. 
’kis, apró csengőcske’ (ritka, arch.)

kakastej − Fr. kokasti͜ëjje süt ’na-
gyon inom kenyeret, kalácsot süt’ 
(arch.)

KK
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kakastökű − Fr. bab.
kakasülő kokasülü͜ö fn. ’a ház 

tetőszerkezetének része, az oromzat 
alatt levő rövidebb keresztgerenda’

Kál ~, bo tn. Sajtoskál, község Bük-
től keletre, 10 km-re. − Fr. ól.

kalács − Fr. Hány nyu ͜oc kalács? 
Tréfás, értelmetlen beugrató kérdés. 
A felnőttek az iskolás gyerekek 
számtani tudását akarják vele pró-
bára tenni. − Fr. Isten.

kalácskenő kalácskenyü͜ö fn. 
’lúd tollból készült kis seprűszerű 
eszköz, amellyel a kalács, pogácsa 
tetejét sütés előtt tojás sárgájával 
megkenik, hogy szép fényes legyen’

kaláka kaláko fn. ’szomszédok, 
rokonok önkéntes segítsége na-
gyobb munka elvégzésére’. Kaláká-
bo ípűtík fö neki a házot.

kalamajka ~ fn. ’rossz helyzet, 
zűrzavar, bonyodalom’. Kalamajkábo 
keverëdik.

kalán − Lásd: kanál.
kalandár − Lásd: kalendár.
kalánfej − Lásd: kanálfej.
kalányol kalányul ts. ige ’kanalaz’. 

Ippen akko kalányúta a levest, amiko 
bemëntem hozzá. − Ö. ki~.

kalap ~ fn. 1. ’kny.’ − Fr. Mindënki 
ollan kalappa köszönnyön, amëllen 
van neki. ’Mindenki vállalja a ma-
ga sorsát, szegénységét.’. 2. ’a pet-
ró leumlámpa kupakja, amely köz-
vetlenül a láng fölött van’ (arch.).

kalapács − Ö. kasza~.
kalapál ~ ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’<kaszát, 

kapát> kalapáccsal ütögetve élesít’. 
− Ö. meg~.

kalapálás ~ fn. ’a kasza pengéjének 
élesítése kalapáccsal történő ütöge-
téssel’. − Nr. Szénakaszálás, aratás 
előtt a kaszát otthon gondos kala-
pálással tették alkalmassá a fontos 
mezőgazdasági munkák elvégzésére. 
Aki jól előkészítette a kaszát, annak 
könnyen ment a munka.

kalapálószék kalapálu͜oszi͜ëk fn. 
’háromlábú kis székecske, amelynek 
egyik magasított sarkán kisebb üllő 
van, ezen kalapálják a kaszát’. − Nr. 
Minden háznál volt kalapálószék. 

kalarábé − Lásd: karalábé.
kalázul ~ tn. ige 1. ’lábával, kezé-

vel kaszáló mozdulatokat tesz’. 2. 
’kószál, kóborol’ (ritka, arch.).

kalendár kalandár fn. ’naptár, ka-
len dárium’ (ritka, arch.). − Vö. né-
met: Kalender ’naptár’.

kalendárium − Fr. Nëm kalan-
dá riom a fejem. ’Én sem tudok 
mindent.’

kalinkó kalinku͜o fn. ’kisebb alakú 
lakodalmi kalácsféle, amelyet a 
kocsin, szekéren felvonuló nász-
nép az útszélen bámészkodó gye-
rekeknek hajigál’ (arch.). Kalinku͜ot 
is dobátok a lakodalmasok. − Nr. Kb. 
az 1940-es évekig volt szokásban, 
hogy a lakodalom alkalmával kalin-
kót dobáltak. A gyerekek már az út 
szélén tolongva várták, hogy kap-
janak valamit.

kalisztál ~ tn. ige 1. ’ide-oda lö-
työg’. 2. ’jobbra-balra dülöngél’. 
Igën kalisztál ez a keri ͜ëk, ëccër csak 
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összörogyik, ha ju ͜ol mëgraktyák a 
szekeret. 3. ’kalimpál’. Në kalisztá a 
láboddal!

kaloda − Nr. Gyerekek csúfoló ver-
si kéje: Kovács Pista kalodábo, száko 
mënt a valogábo. 

kalposinas − Fr. Annyit i ͜ërt hozzá, 
mind a kalposinas a mestërsíghë. 
Ak kor mondják, ha valaki nem ért 
valamihez, nem szakember vala mi-
ben.

kaluppéroz − Lásd: galoppíroz.
kályha kálho fn. ’kny.’
kályhafesték kálhoföstík fn. 

’fekete, gra itszerű rúd, amelyet 
ös szetörve és vízben föloldva a 
kály ha vagy a tűzhely csövének, fő-
zőlapjának feketére festésére hasz-
náltak’. − Nr. Ma már nem hasz-
nálják, mert zománcozott füst csövet 
vásárolnak a boltban.

kályhaszem kálhoszëm fn. ’a 
cserépkályha egy darab csempéje’

kamasz ~ mn. ’szófogadatlan, dur -
cás, duzzogó’. − Megj. Főként gye -
rekre mondják.

kamatyol kamatyul tn. ige ’közö-
sül’ (durva). − Megj. Főként emberre 
mondják. − Ö. meg~.

kamel kamël ts. ige ’tetszik valami 
vagy valaki valakinek’ (pej.). Nëm 
kamëlom eszt a srácot! − Megj. 
Cigányos kifejezés.

kamerád kamërád fn. ’német 
katona’ (arch.). Autu ͜okkal menekű-
nek haza a kamerádok – Megj. A 
második világháború ide jén volt 

használatos. − Vö. német: Kamerad 
’bajtárs, cimbora’.

kamra komara fn. ’kisebb helyiség 
a konyha és az istálló között, ahol a 
terményt, korpát, árpadarát tárol-
ják’

kamraajtó komarajtu ͜o fn. ‘kny.’ 
− Nyt. Szóösszetétel esetén, ha az 
első szó a-val végződik, a második 
pedig a-val kezdődik, akkor az 
azo nos magánhangzók közül az 
e gyik többnyire kiesik. Lásd még: 
utcaajtó.

kamuti ~ mn. ’mogorva, morcos’. 
Ollan kamuti ez a legin, nëm szu͜ol 
ësz szu͜ot së.

kanál kalán fn. ‘kny.’ − Fr. Bele-
fujtaná ëk kalán vizbe. Akkor mond-
ják, ha valaki valakire nagyon ha-
ragszik. − Elemísztení ëk kalán viz  be. 
’ua.’. ëk kalám porozinku͜o, ëk korty 
viz. Mivel a porozinku͜o ’csá szár-
mor zsa’ nagyon száraz étel, nehéz 
lenyelni, ezért tanácsos evés közben 
gyakran vizet inni. − Ö. béka~, 
főző~, merő~.

kanálfej kalánfej fn. jelzői hasz-
nálatban ’annyi, amennyi egy evő-
kanálba belefér’. Tígy bele ëk kalánfej 
zsirt!

kanális kanáris fn. ’vízelvezető 
csatorna’

kanász − Fr. Ub beszil velë, mind a 
kanász a sü͜ödü͜övel. ’Durván beszél 
vele.’

kancsal − Ö. el~.
kancsó kancsu ͜o fn. ’fogantyú a 

kasza nyelén’. − Nyt. ’Boros-, vizes-
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edény’ jelentésben a szó nem 
használatos. − Ö. kasza~, kis~, 
nagy. − Lásd még: kas, kaszakacs, 
kaszakancsó, kiskacs, kiskancsó, 
nagy kacs, nagykancsó.

kancsul − Lásd: gáncsol.
kancsulás − Lásd: gáncsolás.
kániszmerga kániszmërga fn. 

’kutyagumi’ (tréf.). − Nr. Az iskolás 
gyerekek körében szokás volt, hogy 
valakit beugratásként elküldtek a 
patikába kániszmergáért.

kankus ~ fn. ’gyerekek ijeszt-
getésére kitalált képzeletbeli sze-
mély’. Ju ͜o gyerëk lígy, mer evüsz a 
kankus!

kanna kánno fn. ’kny.’
kanréce karréce fn. ’hím kacsa’
kantároz − Ö. fel~.
kánya kányo fn. 1. ’vetési varjú 

(Corvus frugilegus frugilegus L.)’. 
2. ’szürkevarjú’. − Fr. A kányo vü gyö 
e! Enyhe, szépített formájú bosz-
szankodás: ’ejnye, ejnye’. Kányo, bujj 
a valogábo. Gyerekek tréfás mon-
dó kája. − Fr. Gógánfa, hiszemfa. 
− Ö. lutheránus~, pápista~, refor-
mátus~, szürke~.

kányafészek kányo íszëk fn. 
’varjúfészek’

kanyargat ~ ts. ige ’cifrázza az 
éne ket’ (ritka). A temetísën ju ͜ol ka-
nyar gatta az ínëkët.

kanyarít − Fr. bika.
kap − Fr. barack.− Ö. bele~, el~, 

meg~.

kapacs ~ fn. ’két- vagy négyágú, 
hosszú nyelű szerszám, amellyel a 
kazal tetejéről lehúzzák a szalmát’. 
− Nr. A kazalban tárolt szalma egy 
idő után összetömörült. Az aljáról 
vonyogu͜oval, a tetejéről kapaccsal 
húzták le azt a mennyiséget, amely-
re egy nap éppen szükség volt. A 
kapacs ágai derékszögben álltak a 
nyélhez viszonyítva, így könnyen 
beleakadt a szalmába. A négyágú 
változatot rövidebb ágú, meghajlított 
vasvillából is készítették. − Ö. 
arató~, kasza~.

kapáló kapálu͜o fn. ’kapásnövény, 
répa, kukorica, krumpli stb., amit 
kapálni kell’. Három hu ͜od árpát 
vetëttem, a többi fü ͜ödet mëg mëk-
hattam kapálu͜onak.

kapanyél − Fr. A kapanyelet tá-
mo gattya. ’Nem dolgozik, kapálás 
közben álldogál, és a kapanyélre 
támaszkodva pihen.’ (pej.).

kaparó − Ö. út~.
kapaszkodik kapaskodik tn. ige 

‘kny.’ Kapaskoggy a gërëndábo, hol lë 
në ess!  − Ö. meg~.

kapca1 ~ fn. 1. ’csizmában, ba-
kancs ban a csupasz lábfejre tekert 
vá szon- vagy lanelldarab’. 2. ’vasta-
gabb harisnya’.

kapca2 − Ö. áll~.
kapdoz kabdoz ts. és tn. ige 

’kapkod, kapdos’
káposzta káboszta fn. ’kny.’ − Fr. 

dinctűt káboszta ’párolt káposzta’.   
disznu͜otu ͜oros káboszta ’disznóölés 
alkalmával bőséges mennyiségű 
hús sal főzött savanyú káposzta’. 
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Ká boszta laza, emëhec haza. Tréfás 
mondóka. Uk köllöt, kábosztábo hus 
köllött. Gyerekek csúfolódva mond-
ják egymásnak. A jelentése nagy-
jából az, hogy megkaptad a ma-
gadét, de meg is érdemelted. − Nr. 
Régebben, amikor még nem volt 
annyi kártevője a káposztának, mint 
mostanában, sokat termesztettek, 
különösen a Répcéhez közel fekvő 
földeken. Erre utal a falu egyik ut-
cájának Kábosztás szër elnevezése 
is. Ősszel a termést szekéren ha-
za hordták, káposztametszővel le-
gya lulták, és hordóban elrakták té-
li re. Diszóöléskor ebből készült a 
toroskáposzta. – Fr. dinsztel, Szová-
ta. − Ö. toros~.

Káposztaföld tn. [1822. A F. 
Büki Gyepen Kender, vagy Káposzta 
föld; 1844 körül Káposzta föld, kert 
Alsóbükön]

káposztametsző kábosztameccü͜ö 
fn. ’nagyobb káposztagyalu, amellyel 
a hordóban savanyításra szánt ká-
posztát legyalulják’

káposztapalánta kábosztapalánt 
fn. ’kny.’

káposztás − Fr. mácsik.
Káposztás szer Kábosztász szër 

tn. [1982. 7/83. Kábosztás szër, ré-
gebben keskeny káposztáskertek 
voltak az utca helyén]. Régebben 
csak az utca egyik oldalán voltak 
házak.  A mai Deák Ferenc utca.

Káposztáskert tn. [1830. A’ 
Kaposztás kertben lévő felső darab 
Jánosé]

káposztáskő kábosztáskű fn. ’a 
hordóba eltett káposzta le szo rí tá-
sára használt súlyosabb kő’

káposztatömő kábosztatömü͜ö 
fn. ’hosszabb nyélte erősített hen-
ger alakú fa, amellyel a legyalult 
káposztát a hordóban ledöngölik, 
leütögetik’

kapoz ~ tn. ige ’kapkod’ (ritka)
kapszli ~ fn. ’a szekér tengelyének 

végére húzott hüvely, amely megaka-
dályozza a kerék kiesését’ (arch.). − 
Vö. német: Kapsel ’tok, hüvely’.

kaptató kaptatu ͜o fn. ’meredekebb 
emelkedő az úton’

kapu − Fr. borjú.
kapuláb ~ fn. ’földbe ásott erős 

oszlop, amely a kapu szárnyát tart ja’
kaput ~ állítmányi névszó ’vé ge, 

tönkrement, elromlott’. No, en nek 
a masinánok is kaput, nëm hasz-
nállák má többet. − Megj. A szót 
gyakrabban a második világháború 
utáni években használták. − Vö. 
német: kaputt ’széttört, összetört’. 
Es ist kaputt. ’eltört’.

Kapuvár ~, ro tn. Város Büktől 
északkeletre, kb. 35 km-re.

kár − Fr. kárbo mëgy ’a legeltetés 
szempontjából tilos területre megy’. 
Kárbo mëntek a ludak.

karácsony − Fr. feketë karácson, 
fejji ͜ër huzsvít Népi meg igyelés: Ha 
karácsonykor nincsen hó, ak kor 
húsvétra várható, hogy lesz. kará-
csont ínëkül ’karácsonyt énekkel 
kö szönt’. − Nr. Az 1960-as évekig 
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szokásban volt, hogy az iskolás 
gyerekek december 24-én délelőtt 
járták a házakat, és karácsonyt éne-
keltek. Az ajóban megkérdezték: 
Szabad-ë karácsont ínëkűnyi? Ami-
kor beengedték őket, az evangélikus 
gyerekek a „Krisztus urunknak ál-
dott születésén...”, a katolikusok 
a „Mennyből az angyal...” kezdetű 
egyházi éneket énekelték. Kisebb 
pénzjutalmat kaptak a háziaktól.

karácsonyfa karácsonfa fn. 
’lúcfenyő, Picea excelsa’. − Megj. Mi-
vel karácsonykor ezt a fenyőfajtát 
díszítik föl a házaknál, ezért rit-
kábban magát a növényt is így 
nevezik.

kárál ~ tn. ige ’a tyúk éneklő, 
elnyújtott hangot ad’

karalábé kalarábi͜ë fn. ’kny.’ (újabb 
keletű szó)

karattyol karattyul tn. ige ’sokat 
beszél, fecseg’. Ezëk az asszonyok is 
egisz nap csak karattyúnak, ahhelët, 
hod dúgoznánok. 

karbólium karbu ͜olijom fn. ’sűrű, 
kátrányszerű olaj’ (arch.). − Nr. Az 
esőnek kitett helyeken levő desz-
kát, például a pajtakapu alját ken-
ték be vele, hogy a rothadást meg-
akadályozzák.

karéj kari ͜ë fn. 1. jelzőként: ’szelet 
<kenyér>’. Aggy ëk kari ͜ë kënyeret! 2. 
’félkörű alakzat’. Ott át a níp kari ͜ëba 
a templom elött.

káricál ~ tn. ige ’<tyúk> éneklő 
hangot ad, különösen akkor, amikor 
szemet keres az udvaron’

karicsál ~ tn. ige ’<tyúk> éneklő 
hangot ad, különösen akkor, amikor 
szemet keres az udvaron’

karika ~fn. 1. ’kny.’ 2. ’a konyhai 
tűzhely főzőlapjának egyik gyűrűje’. 
− Megj. Három gyűrű volt a főzőlap 
közepén. Attól függően, hogy milyen 
nagy volt a lábos vagy a fazék, egyet, 
kettőt, esetleg hármat kivettek, hogy 
a tűz közvetlenül érje az edény alját. 
− Ö. agy~, cérna~, gyeplő~, kasza~, 
nyújtó~, síp~, tisafa~, zabla~. 

karikázás ~ fn. ’gyermekjáték’. − 
Nr. Fiúk kedvenc játéka volt, hogy 
küllő nélküli biciklikereket, hordó 
abroncsát bottal ütögetve gurították 
az udvaron, és szaladtak utána.

karikázik tn. ige ’karikázás nevű 
gyermekjátékot játszik’

karistol karistul tn. ige ’kerék 
dülöngélve forog, és ezáltal csikorgó 
hangot adva dörzsöli a szekér olda-
lát’

karkosár ~ fn. ’karon hordható, 
vesszőből font kosár’

káromkodás káronkodás fn. ’kny.’
káromkodik káronkodik tn. ige 

’kny.’
káromkodós káronkodu ͜os mn. 

’kny.’ 
karórépa karu ͜ori ͜ëpa fn. ’hosszú-

kás alakú marharépa’
kártya kártyo fn. 1. ’kny.’ 2. ’képes-

lap vagy postai levelezőlap’ (arch.).
kása − Fr. fujja a kását ’mélyen 

alszik és alvás közben szuszog’. – Fr. 
ina kásája, katona. − Ö.  kukorica~.
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kásavirág kásovirág fn. ’kankalin’ 
(erősen arch.)

káskétos − Fr. sapka. 
káskétsapka káski͜ëtsapka fn. 

’ellen zős sapka’ (arch.)
kastély − Szsz. Kedli-~, Redin-

ger-~, Szapáry-~, Valkó-~.
kaszafej ~ fn. ’a kasza pengéjének 

az a része, amelyikkel a nyélhez kap-
csolódik’ (ritka)

kaszakacs ~ fn. ’a kasza nyelének 
fogója’. − Lásd még: kacs, kancsó, 
kaszakancsó, kiskacs, kiskancsó, 
nagykacs, nagykancsó.

kaszakalapács ~ fn. ’a kasza 
élesítésére, kalapálására használt 
kalapács’. − Nr. Eredetileg a kasza-
kalapácsnak mindkét vége ék alakú 
volt, tehát mindkét végével lehetett 
kaszát kalapálni. De így nevezik a 
normál kalapácsot is, amelyikkel 
rendszeresen kaszát kalapálnak.

kaszakancsó kaszakancsu͜o fn. ’a 
kasza nyelének fogója’. − Lásd még: 
kacs, kancsó, kaszakacs, kiskacs, 
kiskancsó, nagykacs, nagykancsó.

kaszakapacs ~ fn. ’aratáskor a 
kaszára erősített kétágú villaféle, 
abból a célból, hogy a levágott 
gabonaszálakat a kasza össze ne 
kuszálja, hanem szépen rendre 
rakja le’

kaszakarika ~ fn. ’a kasza pen gé-
jét a nyélre rászorító vasöv, bilincs’. − 
Lásd még: kaszaörv, örv, örvkarika.

kaszakés kaszaki͜ës fn. ’törött 
vagy elhasznált kaszapengéből ké -
szült kés’. − Nr. Az így készí tett 

kést többnyire ősszel, a répa csí-
rázásához, levelének eltá vo lí tá sához 
használták. − Lásd még: csírázókés.

kaszál ~ tn. ige 1. ’kny.’ 2. ’<ló, 
tehén, ökör> járás közben a hátsó 
lábával kaszáló mozdulatokat tesz’.

kaszálás − Ö. sarjú~.
kászálódik − Ö. ki~.
kaszanyak ~ fn. ’a kasza pengé-

jének az a része, amelyikkel a nyél-
hez kapcsolódik’ 

kaszaörv ~ fn. ’a kasza pengéjét 
a nyélre rászorító vasöv, bilincs’. 
− Lásd még: kaszakarika, örv, 
örvkarika.

kaszatok ~ fn. ’a kaszakő hordo-
zá sára használt tok’. − Nr. Régebben 
marha szarvából készült, gőz fö lött 
egyenesítették ki, hogy a kő be-
leférjen. Újabb időkben már bolt-
ban vásárolták, és pléhből volt. 
Kaszáláskor spárgával a derékra 
kötötték, vizet öntöttek bele. Ebbe 
tették a kaszakövet, és élesítéskor 
innen emelték ki. 

kaszavágás ~ fn. ’kb. 1–1,5 m 
széles sáv a lucerna-, búzatáblán, 
a mit egy-egy vágáskor átfog a ka-
sza’. Öt kaszavágás szílës ez a lu-
cërnafü ͜öd.

kaszinó kaszinu͜o fn. 1. ’olva-
só egylet’. 2. ’az olvasóegylet épü-
lete’ (arch.). − Nr. Alsóbükön, az 
evangélikus iskola mellett levő épü-
letben müködött a II. világháború 
végéig a kaszinó, az olvasóegylet. 
Je lentős számú szépirodalmi mű-
vel, képeslappal, folyóirattal ren-
del kezett. Különösen télidőben, 
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a mi  kor jobban ráértek a gazdák, 
ide jártak beszélgetni, olvasgatni, 
itt töltötték el az estét. Néhány 
köny vet kölcsönöztek is, ezeket az 
egész család otthon olvasta. A falu-
si művelődés fontos intézménye 
volt ez az önkéntesen szerveződött 
kulturális kör.

kaszinós − Fr. könyv.
kászli ~ fn. ’kisebb szekrényféle; 

konyhaszekrény, amelynek iókjai 
is vannak’. − Ö. spór~. − Vö. német: 
Kasten ’szekrény’.

kászli iók kászli iju ͜ok fn. ’a 
konyhaszekrény iókja’

kassza − Ö. spór~.
katakönyöke katakönyökö fn. 

’a disznó vastag belének erősen 
kidudorodó nyúlványa’ − Nr. Ebbe is 
disznósajtot töltöttek. − Lásd még: 
kisgömböc, nagygömböc.

katalin ~ fn. ’a krizantém (Chry-
san themum hortorum) egyik kisebb 
virágú fajtája’ (arch.). Katalimbu csi-
ná tom koszorut halottak naptyáro.

katalyukja kataliktya fn. Az egyik 
égtáj tréfás elnevezése, ahonnan 
gyak ran jön az eső.

kataszter katasztër jelzőként 
használt fn. ’egy katasztrális hold, 
1600 -öl’. Lëarattam öt katasztër 
buzát.

katat ~ tn. és ts ige ’kutat, keres 
valamit’. Mit katacc ot a subladba?

Kati − Fr. gyerek. − Ö. borzaskati.
katlan ~ fn. ’a konyha egyik sar-

ká ban rendszerint húsfüstölővel 
egy  be épített tüzelőhely, nagyobb 

üst befogadására alkalmas kerek 
lyuk kal’. − Nr. Disznóöléskor a kat-
lan ban melegítettek vizet a pör-
zsöléshez, nagy üstben fortyogott 
a kövesztü ͜ö, a melyből a pri ͜ësurkát 
készítették, és a kockára vágott zsírt 
is itt sütötték ki. – Valószínűleg a XX. 
század elején kezdtek a konyhákban 
beépített tűzhelyeket készíteni, és 
ekkor alakították ki a katlanokat is.

katolikus katalikus ’kny.’ (arch.)
katona ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’kockára 

vágott kenyérdarab, megrakva sza-
lon nával vagy kolbásszal’. − Fr. Ki ͜ët 
katona keserves kinok közöt ki-
lenc kila kukorica kását kakát ki. 
Tréfás mondóka, amelyben minden 
szó k betűvel kezdődik. Főként a 
gyerekeket szórakoztatják vele.

katonabácsi − Fr. Katonabácsi 
naf fülü, emaratt a többitü. Tréfás 
gyermekdal, a sorok végén nyelv-
járási jelenségeken alapuló népi rím 
található.

kátoz − Lásd: kiáltoz. − Ö. meg~.
katroc ~ fn. ’ketrec’. − Megj. Újabb 

kori, köznyelvinek tartott alak. 
Nyelv járási szinten inkább a ketrëc 
használatos.

kátt − Lásd: kiált.
katula − Lásd: skatulya.
kátyú kátyu ͜o fn. 1. ’híg sár’. 2. 

’pocsolya’.
kátyús kátyu ͜os mn. ’híg sárral 

bekent’
kavarcol kavarcul ts. ige ’kever’ 

(ritka). Kavarcúd mëg a zsirt a 
serpenyü ͜öbe, nëhogy odaígy’gyën!
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kazal kazu͜o fn. ’kny.’ (arch.) − Fr. 
kazu͜o fenekë ’a kazal alja’. − kazu͜o 
helë ’az a terület az udvaron, ahová 
a kazlat szokták rakni.

kazalpózna kazu͜opu͜ozna fn. 
’két vékonyabb rúd, amelyet egyik 
végüknél szalmával összekötnek, és 
a kazal tetején keresztbe tesznek, 
hogy a szél a kazlat meg ne kezdje’ 
(arch.)

kazalrakó kazu͜oraku ͜o fn. ’az a 
személy, aki csépléskor a kazalnak 
nagyobb szakértelmet igénylő széle-
it és sarkait rakja’. − Nr. Csépléskor 
a kazalon kb. 4–5-en dolgoztak. 
Az egyik az eleváter alatt szedte 
el a szalmát, 2–3 pedig villával 
továbbtolta. Az igazi szakember, a 
kazalrakó a széleket és a sarkakat 
egyengette el. A sarokra szarvat 
hajtott, nagyobb mennyiségű szal-
mát megtekerve tolt ki a helyére.

kece icél − Ö. ki~.
kecmereg kecmerëg tn. ige 

’vánszorog, nehézkesen megy’
kedd − Ö. húshagyó~, kis~.
Kedli-kastély tn. [1982. 7/13. 

Këdli-kastil, kisebb kastélyépület, 
egykori tulajdonosáról]

kefe − Ö. bekenő~, bokszos~, 
fényesítő~, gyökér~.

kefefúró kefëfuru ͜o fn. ’lend ke-
re kes, föl-le húzogatva működő 
szer  szám, amellyel a kefe fa ré szé-
be lyukakat fúrnak, ahova a szőr-
pamacsok kerülnek’ (arch.). − Nr. 
Régebben a háztartásban hasz-
nált keféket otthon készítették. 
Bükk fadeszkából kivágták a kefe 

faanyagát, kefefúróval kifúrták a lyu-
kakat, és erős madzag segítségével 
rögzítették a lyukakban a kis szőr-
csomókat. Legjobbnak bizonyult 
a lófarok szőre és a ló sörénye. 
De a szarvasmarhák farokszőrét 
is fölhasználták. Csináltak belőle 
meszelőt, ruhakefét, fényesítő-  és 
bekenőkefét a lábbeli ápolásához, 
valamint a lovak, szarvasmarhák 
sző rének tisztításához szükséges 
kefét.

kefekötő − Fr. Iszik, mind a kefë-
kötü ͜ö. ’Mohón issza a bort, sok bort 
iszik.’.

kehe kehë fn. ’köhögés’. Ki ͜ët hetë 
gyötör má a kehë.

kehül ~ tn. ige ’köhög’
kékgálic kíggálic fn. ’rézgálic’
kékszelence kíkszelënce fn. ’ta-

vas szal az erdőben nyíló fürtös, vi-
lá goskék színű virág; igen jó illata 
van’

kel − Ö. napkeltekor.
kelebóla kelebu͜ola mn. ’nem 

egé szen beszámítható, vad, durva 
<ember, állat>’

kelebólál kelebu͜olál tn. ige 
’kószál, kóborol’. Hun kelebu ͜olátá 
má mëgin!

kele icél kele ici ͜ël ’hadonászik a 
kezével, lábával’ (ritka)

kelekóla keleku͜ola mn. ’kelekótya 
<ember, állat>’. Keleku͜ola ëb bika-
borgyu ez. keleku ͜ola üdü͜ö ’szeles, 
esős idő’.

kelés kellís fn. ’kny.; gennyes seb’. 
− Nr. Aprószentek napján, december 
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28-án iatalabb iúk, legények járták 
a házakat, és fűzfavesszőből font 
korbáccsal megütögették az ott la-
kókat. Közben ezt mondogatták: 
Kellísës, kellísës në lëgyën az ujj 
esztendü͜öbe. Kb. az 1950-es évekig 
volt divatban ez a szokás.

keléses kellísës mn. ’a testén ke-
lésekkel borított <személy>’

kell kö (arch.), köll tn. ige ’kny.’ E 
kö eresztenyi a disznu ͜ot.  Haza kö 
hordanyi a ri ͜ëpát. − Nyt. Minden 
sze mélyben és számban ragozzák: 
E köllöttem vünnyi a csomagot a 
postáro. E köllöttö vünnyi. Aszt a 
kizs bort mi ͜ëg mëk köllöttög vu ͜ona 
innya. Feltételes módban: ki ͜ëk ’kel-
lene’ (arch.). Mëk ki ͜ëk ü ͜önyi má a 
disznu͜ot. − Fr. káposzta, van.

kelt1 − Ö. fel~.
kelt2 kü ͜ött mn. ’élesztővel kelesz-

tett <tészta>’
kelteget ki ͜ëttëget (arch.), kü ͜öt-

töget ts. ige ’ébresztget’
keltet kü ͜öttet ts. ige ’csirkét 

világra hozat’
kemen kemën fn. ’a széles, ún. 

mászókémény torkolata a kemence 
fölött’ (arch.). − Nr. Korábban való-
színűleg a régi szabad kéményt 
nevezték kemënnek a füstös kony-
hákban. Disznóölés után a húst is itt 
füstölték.

kemenceszája kemënceszájo fn. ’a 
kemence ajtóval elzárt nyílása, ahol 
a tüzelőt és a kenyeret berakják’

kemendugli kemëndugli fn. ’ké-
mény seprő’ (tréf., arch.)

kémény kímín fn. ’kny.’ − Ö. 
mászó~.

keménykedik − Ö. meg~.
kéményseprő kemënsöprü ͜ö 

(arch.), kímínsöprü͜ö, fn. ’kny.’
keményzabla keminzabla fn. 

’egy darabból álló zabla, amely 
a közepén nem törik meg’. − Nr. 
Tüzes, nehezen irányítható lovaknál 
használják, mert ezzel könnyebben 
kézben lehet tartani őket. − Lásd 
még: puhazabla.

ken keny ts. ige ‘kny.’ − Fr. fej. − Ö. 
bekenőkefe,  ki~.

kence ice ~ fn. 1. ’piperkőc fes te-
getés, kenegetés’. 2. ’ehhez haszná-
latos festék szépítőanyag’

kence icél kence ici ͜ël ts. ige ’kene-
getéssel szépítgeti magát’

kencül − Ö. össze~.
Kenderáztató tn. [1818. melly a 

Kender asztatónál; 1822. A Kender 
Ásztatónál az előbbeni mérés 
szerént]

Kenderföld tn. [1822. A F. Büki 
Gyepen Kender, vagy Káposzta föld; 
1830. A’ Hosszu réten levő tizennyoltz 
öl hosszuságu kender földnek a’ 
Malomfelől lévő fele Jánosé; 1844 
körül kender föld, kert Alsóbükön]

kendertörő kendërtörü ͜ö fn. ’az 
eláztatott és megszárított ken der 
összetörésére, a pozdorja el tá-
volítására szolgáló, négy lábon álló 
nyeles eszköz’

kenderzsúp − Fr. zsúp.
kendő kendü ͜ö fn. ’törülköző’. Ott 
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a kendü ͜ö, törűköz mëg velë! − Ö. 
törülköző~.

kenés kenyís fn. ’meszelés, a szoba, 
konyha kimeszelése’. − Nr. Egy 
évben egyszer, többnyire tavasszal, 
húsvét előtt tartottak általános 
nagytakarítást. A szobából kihordták 
a bútorokat az udvarra, lemostak, 
leporoltak mindent, a falakat kime-
szelték, a földes szobát sárral be-
tapasztották, a szalmazsákokat friss 
szalmával megtömték. − Lásd még: 
kiken.

kenő − Ö. kalács~, szekér~.
kenőcs kenyü ͜öcs fn. ‘kny.’ Ke-

nyü ͜öcsöt rëndűt a doktor a sebëmre.
kenőkefe − Ö. be~.
kenyér − Fr. madárlátta, tyúk. Ö. 

puha~.
kenyérruha kenyi ͜ërruha fn. ’sza-

kajtóruha’. − Nr. Kenyérsütéskor a 
zsomborba tették, és erre öntötték 
rá a kenyértésztát.

kenyértartó kënyi ͜ërtartu ͜o fn. 
’a kamrában, a mennyezetre víz-
szintesen felfüggesztett létraszerű 
eszköz, amelyre sorba állítva rakták 
föl a kenyereket’ (arch.). − Nr. Egy-
egy alkalommal öt-hat kenyeret 
sütöttek, és felhasználásig itt a 
kenyértartón tárolták.

kepe kepë fn. ’több keresztből álló 
gabonasor a tarlón’. − Nr. Aratáskor 
a kévébe kötött gabonát keresztekbe 
rakták, és a tábla szélességétől füg-
gően 10–12 kereszt alkotott egy 
kepét. A kepék 8–10 napig maradtak 
a tarlón, azután kezdődött a hordás.

kepehely kepëhel fn. ’a tarlón az a 
hely, ahol a kepe állott’. Hordás után a 
kepëheleket is fö kö szántonyi. − Nr. A 
tarlószántást többnyire közvetlenül 
az aratás után elvégezték, amikor 
még a kepék kint voltak a mezőn. 
Szántáskor a középen sorakozó ke-
péket szépen kikerülték, és ezeket 
a kepehelyeket csak a hordás után 
szántották föl.

kepél kepil tn. ige ’kepét rak’. − Ö. 
össze~.

kepeláb kepëláb fn. ’a kepesorban 
keresztbe rakott két kéve’

kepélés kepilís fn. ’a kévéknek 
kepébe történő összerakása’

kepeszkedik kepeszkëdik tn. ige 
’kínlódva fölmászik valahová’. − Ö. 
fel~. 

kepesztet ~ tn. ige ’sárban, hóban 
cammogva, nehezen megy’. − Ö. 
haza~, fel~, ki~.

kér − Fr. Nëm kír ënnyi. Meg-
nyugtatásképpen mondják akkor, 
ha valamilyen anyagból, tárgyból 
sok van a háznál. Jó, ha van, nëm kír 
ënnyi.

Kér − Ö. Nemes~, Új~.
keres − Fr. szekeres.
kerámit kërámit fn. ’kerámia’ 

(arch.)
kérd Csak tárgyas ragozásban: 

ki ͜ërdi ts. ige ’kérdezi’. Aszt ki ͜ërdi a 
Pista, együssz-ë mihozzáng disznu ͜ot 
ü ͜önyi. Ki ͜ër mëk tűlö, hány u ͜ora! 
− Nyt. A paradigmasor: ki ͜ërdëm, 
ki ͜ërdëd, ki ͜ërdi...

kérdez − Ö. meg~.
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kéregető kírëgetü ͜ö fn. ’koldus, 
cigány, aki házról házra járt, és 
alamizsnát gyűjtött’. − Nr. Az 1960-
as évekig volt szokásban, hogy 
kéregetők jártak a faluban. Több-
nyire minden házban adtak nekik 
valami élelmet: egy-két tojást, kevés 
zsírt, szalonnát stb.

kerékcsapa keri ͜ëkcsapa fn. 
’szekérkerék nyoma a sáros úton 
vagy a frissen szántott földön’. 
Fordú velëk idë a keri ͜ëkcsapáro, ot 
könnyebben huzzák a szekeret!

kerékjászol keri ͜ëkjászu fn. ’elke-
rített hely az istállóban, többnyire 
a gyalogjáró út végén a nemrég 
született kisborjú részére. − Nr. Fö-
lötte volt polcszerűen kiképezve a 
szolgalegény fekvőhelye.

kerékrépa keri ͜ëkri ͜ëpa fn. ’tarló-
répa; Brassica rapa L.’. − Nr. Aratás 
után a felszántott gabonaföldbe ve-
tették. Ha nedves volt az időjárás, 
jó nagyra megnőtt. Késő őszig kint 
hagyták a mezőn. Az a mondás járta: 
A keri ͜ëkri ͜ëpa hu ͜odvilágná is nyü ͜öl. 
Az állatokkal etették meg, de emberi 
fogyasztásra is alkalmas volt.

kerékrépa-főzelék keri ͜ëkri ͜ëpa-
fü ͜özelík fn. ’tarlórépából készített 
főzelék’

Kerék-rét tn. [1822. Felső Büki 
Határban a Kerék, vagy Gyilkos Rét]

kerékszeg keri ͜ëkszëg fn. ’a szekér 
tengelyének végén levő szeg, amely 
megakadályozza a kerék kiesését’

kerekutyó kerekutyu ͜o fn. ’kerek 
alakú terület rendszerint nagyobb 
földfelületen’. Ollan kerekutyu ͜oba 

elep të a kosz a lucërnát.  A rítën ëk 
kerekutyuoba igën sok tiggombát 
talátom. − Nyt. Ha esetleg régebben 
kerek alakú házikót jelentett, akkor 
föltételezhető, hogy a horvát kuća 
’ház’ jelentésű szó rejlik benne. − 
Vö. pelyvakutyó.

kereskedik kereskëdik fn. ’vesze-
kedik, veszekedést kezde ményez’. 
Në kereskëggy avval a kizs gyerëkke, 
mer majd elátom a bajjodat.

kereszt kërëszt fn. 1. ’kny.’ 2. ’baj, 
szenvedés, szomorúság’. Mindën 
em bërnek mëgvan a maga kërësztyë. 
3. ’20 kévéből álló gabonarakás a 
tarlón’. − Nr. A kepesorban két láb 
alkotott egy keresztet. Aratás után a 
termés mennyiségét is keresztekkel 
mérték: Hán kërëz buzád lëtt? − Fr. 
szalmaszál.

Kereszt-dűlő Kërëz-düllü͜ö tn. 
[1982. 7/148. Kërësz-düllő, szántó, a 
többi dűlőtől eltérően kereszt irány-
ban feküdtek a földek]

keresztül − Fr.  zsidó.
keresztvivő kërëzvüvü͜ö fn. ’evan-

gélikus temetésen az a két is ko lás-
gyerek, akik a gyászkeresztet vi  szik a 
pap előtt a halottas menet élén’. − Nr. 
Az 1960-as évek közepéig a temetési 
szertartás a halottas ház udvarán 
zajlott. Innen indult a gyászmenet 
a temetőbe, élén a ke reszt vivőkkel. 
Erre a funkcióra a gye  rekeket több-
nyire a tanító jelöl te ki.

keringkásázik kerinkásázik tn. 
ige Gyermekjáték: két lány kezét ke-
resztbe téve összefogódzik, és hát-
radőlve gyorsan körbe kerin genek.
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kerítés − Fr. Ollan öreg má, hocs 
csak a kerittís mellet tud szarnyi. 
’Csak úgy tud leguggolni, hogy vala-
mibe belekapaszkodik.’

kérőzik kírü ͜özik tn. ige ’kérődzik’
kerreg kërrëg tn. ige 1. ’a kotlós 

károgó hangot ad a fészkén, ha 
közelítünk feléje’. 2. ’csörög a szarka’. 
2. ’csörög az ébresztőóra’. Má rëgge 
nígy u ͜orako kërrëgëtt a vëkkër, 
muszáj vu͜ot föki ͜ënyi.

kert − Fr. Má a kertëk alat jár a 
Jézuska. Karácsony előtti napokban 
mondják a gyerekeknek, felcsigázva 
az érdeklődésüket. − Szsz. Koff er- ~. 
− Ö. dög~, kiskertbenéző, Káposz-
tás~.

Kertalja tn. [1870. Nemesi birto-
kunkat, mellyet az Alsó büki határ 
ugy nevezett Kertallaiban]

kertel kertül ts. ige ’kerítést csinál’. 
− Ö. el~.

kerül ~ ts. ige 1. ‘kny.’ 2. ’szántáskor 
a táblán egy fordulót tesz’. Mi͜ëg 
nígyet kerülök, osztá mënëk haza.

kerülő kerülü ͜ö fn. ’szántáskor egy 
forduló a táblán’. Mi͜ëk három kerülü ͜ö, 
osztá el is fogy ez a taru ͜oszántás.

kés − Fr. disznoölü͜ö kië͜s ’az a kés, 
amelyikkel a disznót szokták le-
szúrni’. − Ö. csírázó~, kasza~, kot-
ró~, ölő~, öreg~, saraboló~, vonó~.

kese ~ mn. és fn. ’fehér szőrű 
<nagy hússertés; yorkshire-i>. Az 
idi͜ën kesi ͜ët ölünk, annak töp husa 
van.

kesedisznó kesedisznu͜o fn. ’fehér 
szőrű hússertés’

keserves − Fr. katona.
keskeny − Fr. gatyamadzag.
később ln. = utu ͜obb. Utu ͜ob maj 

mëgbányod! 
keszekusza ~ mn. ’kuszált, torzon-

borz, rendetlen’. Mëkfűsűködöm, mer 
igën keszekusza a hajam.

keszekuszál − Ö. össze~.
készít kíszitt ts. ige 1. ’kny.’ 2.  tn. 

ige ’téli időszakban a marháknak 
egy-két etetésre való takarmányt 
összeállít’. Mi csinál apád? Az ëte-
tü ͜öbe kíszitt, de má mingyá ví-
gez. − Nr. Télen fontos munka volt 
az etetésre szánt takarmány elő-
készítése. A pelyvát, ledarált ré pát 
rétegesen leterítették, árpadarával 
meghintették, két-három napra va-
lót összekészítettek. A pajtából be-
toltak egy talicska szénát vagy száraz 
lucernát, az istállóba bekészítették 
az alomszalmát.

keszkenő keszkenyü ͜ö fn. ’fejkendő’ 
(arch.)

késztet kísztet ts. ige ’lassan, 
óvatosan odakészít, elhelyez’. Szíp 
lassan kísztessítëk oda a ketrëcët 
a hidasajtu ͜oho, osztá maj bellürü 
belekergetëm a disznu ͜ot!

kesztyű kesztë fn. ’kny.’ (arch.). 
− Megj. Már csak a legidősebbek 
emlékeznek erre a hangalakra. − 
Fr. Mëktanittya kesztyübe dudányi. 
’Rendre szoktatja, hozzászoktatja 
a rendhez.’. Nyáron köl kesztë? Be-
ugrató mondás, amely a kell kesztyű 
és a kölykezte alaki azonosságára 
épül.
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két − Fr. katona, rend.
Két malom között tn. [1844 körül 

két Malom Között, lócsi szántóföld]
Két út között tn. [1844 körül Kétt 

Ut között Falu elöt]
kétszer − Ö. egyszer-~.
kettes − Fr. tisafa.
kettőspohár kettü ͜öspohár fn. 

’cserépből készült edény, amely 
két egymásba kapcsolt nagyobb 
bögréből áll’ (arch.). − Nr. Régebben, 
amikor a fér iak kint dolgoztak a 
mezőn, az asszonyok ebbe vitték 
ki az ebédet utánuk. Az egyikbe 
a levest tették, a másikba pedig 
a főzeléket vagy egyéb ételt. Ma 
már nem nagyon lehet találni ilyen 
edényt a településen.

kettőz kettü ͜öz ts. ige ’<a háztető 
fedéséhez> kettőzött zsúpot csinál’. 
Az öreg zsuppot kettü ͜öz, bisztos a 
házot akargya mëgzsuppúnyi. − Fr. 
zsúp.

kettőzött − Fr. zsúp.
kéve − Ö. láb~, pap~, völgy~.
kévehányó kívëhányu͜o fn. 

’csépléskor az a fér i, aki a kévé ket 
az asztagról a gépre dobálja’. Há rom 
kívëhányu͜o mënnyën az asztagra! − 
Fr. villa.

kévekötő kívëkötü͜ö fn. 1. ’az a 
fér i, aki aratáskor a kévéket beköti 
a tarlón’. 2. ’ua., mint kévekötőfa’.

kévekötőfa kívëkötü͜öfa fn. ’kb. 
30–40 cm hosszú, 3–4 cm átmé rő-
jű fa, amelynek egyik vége he gyes; 
kévekötésnél a kézzel már össze-

csavart kötelet még szoro sabbra 
húz zák vele’

kévemetsző kívëmeccü͜ö fn. ’az a 
nő, aki a cséplőgép tetején a faladott 
kévék kötelét átvágja, és az etető 
kezére adja’ − Lásd még: kévevágó.

kever ~ tn. ige ’másodszor szánt, 
keverőszántást végez’. Kevernyi köl-
lenë má, igën kigazosút ez a szán-
tás. − Nr. Nyáron, a tarlószántás 
u tán kb. egy hónapra végezték el a 
keverőszántást. Háromszor szán-
tot ták meg a földet, a harmadik már 
az őszi szántás volt. − Fr. vér. − Ö. 
meg~.

kevercül ~ ts. ige ’keverget’. Kever-
cűd a zsirt a serpenyü ͜öbe, mer lëíg!

keveredik − Ö. fel~, el~.
keverés keverís fn. ’második szán-

tás, keverőszántás’
keverő − Ö. vér~.
kevés keves szn. ’kny.’ (arch.). − Fr. 

Lekkeveseb nekëd! ’könnyű neked!’ 
− Megj. Gyakran használt kifejezés: 
Lekkevessebb nekëd, të egissígës 
vagy, nëm vagy beteg!

kévevágó kívëvágu͜o fn. ’az a nő, aki 
a cséplőgép tetején a faladott kévék 
kötelét átvágja, és az etető kezére 
adja’ − Lásd még: kévemetsző.

kéz − Fr. ki ͜ëzre van ’kézre esik, va-
lamely eszköz olyan helyzetben van, 
hogy jól lehet használni’. Az asztag 
jop szílire állok, mer onnaj van ki͜ëzre 
a kívëadogatás. Áldott a sog ki ͜ëz, 
átkozott a sog bi ͜ël. ’Jó dolog, ha sok 
segítség van, de kevésbé jó, ha sok 
embert kell etetni.’ 
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kezeszára kezëszáro birt. szjeles 
fn. ’karja’. − Nyt. Csak birt. szjeles 
alak ban használatos.

kézfogó ki ͜ëszfogu ͜o fn. ’eljegyzés’
kiabál ln. = kátoz.
kiabriktol kiabriktul ts. ige 

’<főként gyereket vagy állatot> 
jól elver’. No, eszt a gyerëkët is ju ͜ol 
kiabriktulla az aptya, ha hazamëgy. 
− Lásd még: abriktol, elabriktol.

kiadjusztál kiagyusztál ts. ige 
’<valamely tárgyat> megjavít, szépre 
kiformál’. De mëllen ju ͜o fogáso van 
en nek a vëllánok, látom, ju ͜o ki-
agyusz tátod a nyelit. − Lásd még: 
ad jusztál. − Vö. német: adjustieren 
’szabályoz’

kiállhatatlan kiáhotatlan mn. 
’kny.’

kiált kátt ts. ige ‘kny.’ − Ö. ölt-~.
kiáltoz kátoz tn. és ts. ige ’kiabál’. 

Mëny, nyis ki az uccajtu ͜ot, valaki 
kátoz!

kibélel kibi ͜ëllül ts. ige ’kny.’
kibeszéd kibeszíd fn. ’beszélő-

képesség’ (arch.). Ju ͜o kibeszíggyë 
van ennek az ügyvídnek.

kibokszol kibokszul ts. ige ’<láb-
belit> cipőkrémmel beken’. Bok-
szúd ki a cipü ͜ödet, mielött emísz a 
templomba.

kiborít kiburitt ts. ige ’kny.’
kiböffent ~ <valamit> megmond, 

kikottyant’. Osztá a vígin kiböffen-
tëttë, hoh hun járt tënnap este.

kicit-kacat ~ fn. ’lim-lom’ (arch.)
kicseder ~ ts. ige ’kicsavar’ (arch.). 

Kicsedertë a kezit. ’Hátrafelé hajtva 
megcsavarta a kezét.’

kicsederedik kicsederëdik tn. ige 
’kicsavarodik’ (arch.). Kicsederëdëtt 
a kezë.

kicserél kicserel ts. ige ’kny.’
kicsi − Fr. áll. 
kicsinyell kicsillëm ts. ige ’kicsi-

nek tartom’ − Nyt. Inkább csak egyes 
szám első személyben használatos.

kicsinyt kicsint hsz. ’egy kis időre’. 
Ëk kicsint kivühetëd a napra eszt a 
gyerëkët, had levegü ͜özzön.

kicsipkésül kicsipki͜ësül tn. ige 
’<a kasza éle> kirepedezik’. − Nr. 
Ha a kaszát gyakran kalapálják, és 
nem szakszerűen végzik ezt a mun-
kát, akkor az éle hullámos lesz, 
kirepedezik.

kicsírásul kicsirásul tn. ige 
’<mag> kicsírázik’. Ha sok esü͜ö van, 
kicsirásul a buza a kepibe.

kicsovad ~ tn. ige ’kioldódik, 
felbomlik’ (arch.). Kicsovatt a zsák 
szájo, osztá min kifu ͜od belüllö a buza 
a fü ͜ödre.

kicsovaszt ~ ts. ige ’akaratlanul 
úgy csinál, hogy kioldódjék, fel-
bomoljék’ (arch.). Në ülletëk rá a 
gabnázzsákro, mer kicsovasztyátok 
a száját!

kicsuk ~ ts. ige ’<ajtót> kinyit’ 
(arch.). Csuk ki az ajtu ͜ot, mer be 
akarok mënnyi a konyháro!

kidaueroztat kidajërosztat ts ige 
’tartós hullámot tetet a hajába’. A 
Bözsi izs kidajërosztatta a haját.
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kidob − Fr. zsúp.
kidönt ~ ts. ige ’véletlenül 

kiönt valamely nagyobb edényből 
folyadékot úgy, hogy az edényt 
eldönti’. A fü ͜ödön vu ͜ot a kánno, osztá 
víletlenyü kidöntöttem a tejet.

kidörgöl kidörgül ts ige ’kidörzsöl’. 
Kidörgűtö az ümög a hu ͜onaallát.

kidunsztol kidunctul ts ige ’befőt-
tet, lekvárt, paradicsomot forrón, 
üvegestől lefedve kosárba, meleg 
helyre rak’. − Vö. német: Dunst ’pára, 
gőz’.

kiereget kierëget ts. ige 1. ’<tyú-
kokat az ólból> kiereszt’. 2. ’ki öb-
löget; disznóöléskor a bélbe vizet 
önt és így kimossa’.

kiereszt ~ ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’kazal, 
asztag vagy szénásszekér rakásakor 
a sarokra gyűrt csomót vagy az oda 
szánt kévét az oldal fölött megfelelő 
távolságra a szélére kitolja’. Erezd ki 
jobban aszt a fü ͜ösü͜ö kívit, mer igën 
bent van!

kiesz kiëszi ts. ige ’kimarja’. Kiëszi 
a rozsda a kaszát. − Nyt. Csak tárgyas 
ragozásban használatos.

kifagy − Fr. eke.
kifeszül ~ tn. ige ’megdöglik’ 

(arch., pej.). Kifeszűt a kutyánk, e kö 
ásnyi a kerbe.  Durva fenyegetésként 
gyerekek is szokták mondani egy-
más nak: Mëgá, maj kifeszűsz!

ki ingik ~ tn. ige 1. ’kidől a mun-
kából, nem bírja tovább’ (durva). 2. 
’<tárgy, eszköz> elromlik’ (durva). 
− Fr. bábaasszony.

ki laszteroz ki lasztëroz ts. ige 
’kikövez, macskakővel kirak’ (ritka)

kifordul − Fr. száj.
kiforr ~ ts. ige  ’forradás keletkezik 

<a fán, ha megsérül>. Eszt a vágást 
kiforgya a fa, nëm szárod e. 

kiföcsög ~ tn. ige ’kifröccsen, ki-
loccsan’. Kiföcsög a viz a hordu ͜obu.

kifúj − Fr. kifujja magát ’kiszárad 
<a keresztekbe rakott nedves kéve, 
a nem egészen szárazon boglyába 
rakott széna>’.

kifundál ~ ts. ige ’kieszel, kigondol 
valamit’

kifüröd kiförödi ts. ige ’földet 
vagy elvetett magot a tyúk a lábával 
kirúgja, szétszórja’. − Nyt. Csak tár-
gyas ragozásban használják.

kiglancol kiglancul ts. ige ’kifé-
nyesít’. − Vö. német: Glanz ’csillogás, 
ragyogás’.

kigurul kigurgul tn. ige ’kny.’
kigyellül − Lásd: kijelöl.
kigyepesül kigyöpösül tn. ige 

’kigyepesedik’
kígyó − Ö. áspis~.
kígyóhagyma kigyu ͜ohajma fn. 

’vadfokhagyma (Allium scorodo-
prasum)’

kihajt − Fr. Lajcsi.
kihány ~ ts. ige ’trágyát villával, 

lapáttal az állatok alól kihord’. 
Kihányom a disznu͜ok allát. − Fr. fej. 

kihaőnem kihaűnëm mn. ’felvágó, 
hencegő, dicsekvő <ember>. Ollan 
kiáhotatlan, kihaűnëm embër.
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kiharangoz kiharangoznak <va-
la kit> ts. ige ’napjában többször 
harangozással jelzik, hogy valaki 
meghalt’

kihordoz ~ ts. ige ’magzatot szü-
lésig a méhében hord’. Könnyen 
kihordoszta a szülísig eszt a csöb 
gyerëkët az annya.

kihömbölít kihömbölitt ts. ige 
’kigurít’ (arch.). Kihömbölitëttík a 
hordu ͜ot az udvarra.

kihömbölödik ~ tn. ige ’kiesik, 
kigurul’ (arch.). Në hajú ki annyira 
az ablakom, mer kihömbölöcc! − 
Lásd még: felhömbölödik.

kihúzigál kihuzigál ts. ige ’ki hú-
zogat’. Ezëk a büdös kü ͜ökek ’gyere-
kek’ min kihuzigáták a li ͜ëcëket a 
kerittízsbü.

kihúzkod kihuszkod ts. ige ’kihú-
zogat’

kihúzó kihuzu ͜o mn. ’a társaságból 
kiváló, velük nem tartó <ember>’. 
Gyere e velünk a kocsmábo, në lígy 
ollan kihuzu͜o!

kiimporít kiimporitt ts. ige ’kidob, 
durván elküld <valakit>’

kijáró kijáru ͜o fn. ’csordával a 
legelőre kijáró anyadisznó’. Ereszt 
a kanász, ki kö hajtanyi a kijáru ͜ot.  
Nëm i͜ërdëmës kijáru ͜ot tartanyi, igën 
u ͜ocsu͜ok a malacok. − Lásd még: 
ereszt.

kijelöl kigyellül ts. ige ’kny.’
kikakál − Fr. katona.
kikalányol kikalányul ts. ige 

’kikanalaz’.

kikászálódik kikászálu͜odik tn. 
ige ’nagy bajjal kivergődik’. Ub bele-
vákto a Tërust a szu͜omábo, alik tudot 
kikászálu͜onnyi belüllö.

kikece icél kikece icië͜l tn. ige 
’nehézkesen, kezeivel kapaszkodva 
kimászik’. Beleesëtt ëg gödörbe, osztá 
alik tudot kikece ici ͜ënyi belüllö.

kiken kikeny ts. ige ’kimeszel’. 
Tavassza szoktok kikennyi a szobát 
mëg a konyhát. − Lásd még: kenés.

kikepesztet ~ tn. ige ’nehézségek 
árán kijön, kimászik valahonnan’

kikormol kikormul ts. ige ’tűz-
helyet a koromtól megtisztít’. Kikor-
mulom a sporheltët, mer má igën 
füstül.

kikölt kikü ͜ött ts. ige ’kny.’
kiköt ~ ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’a taliga 

két húzóláncát háromszög alakban 
helyezi el az ekére’. − Nr. Ha iatal 
legény vagy gyerek szántani tanult, 
akkor az ekét kikötötték, mert a 
két oldalon, háromszög alakban 
csat lakozó lánc az ekét egyenesen 
tartotta, nem dőlt el, nem szaladt 
félre a barázdában. A felnőtt fér iak 
viszont csak egy ágon, középen 
csatlakoztatták az ekét a taligához. 
Így labilisabb volt ugyan, de jobban 
lehetett irányítani, és ami még 
nagyon fontos, a lovak is könnyebben 
húzták az ekét.

kikupálódik kikupálu͜odik tn. ige 
’kifejlődik, megszépül’

kilakik ~ tn. ige ’igen jóllakik, 
sokat eszik’ (arch.)
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kilakkoz kilagoz ts. ige ’kny.’ Ez a 
fejji ͜ërníp mindik kilagozza a körmit.

kilenc − Fr. katona, kutya.
kiliggat − Lásd: kilyuggat.
kilikad − Lásd: kilyukad.
kilikaszt − Lásd: kilyukaszt.
kiló kila fn. ‘kny.’ − Fr. katona.
kilocsál ~ ts. ige ’valamilyen fo-

lya dékot az edényből kilötyögtet’. 
Vigyász, ki në locsád a tejet a kán-
nábu, ha fötëszëd a biciklire!

kilométer kilamëtër fn. ’kny.’ 
(arch.)

kilónyi kilányi mn. ’kny.’
kilós kilás mn. ’kny.’
kilotyog ~ tn. ige ’kilocsog, ki-

lottyan’ (arch.)
kilöttyint ~ ts. ige ’kilöttyent’
kilyuggat kiliggat ts. ige ’ki lyu-

kasztgat’
kilyukad kilikad tn. ige ’kny.’
kilyukaszt kilikaszt ts. ige ’kny.’
kimegy − Fr. egyház.
kimelegít kimelegitt ts. ige ’aludt-

tejből melegítéssel túrót csinál’
kimelegül ~ tn. ige ’kimelegszik’
kimelled ~ tn. ige ’kifeslik, elvásik 

és kiszakad’ (nagyon arch.)
kimetsz kimecc ts. ige 1. ’kny.’ 2. 

’kiherél’. − Nr. Fiúgyereket gyakran 
igyelmeztették tréfásan: Mëgá, ha 

rosz lëszö, kimeclek!
kimetszet kimeccet ts. ige ’kihe-

réltet, ivartalaníttat kandisznót 

és nőstény disznót is, hogy ne 
görögjön’

kímín − Lásd: kémény.
kimos ~ tn. és ts. ige 1. ’kny.’ 2. 

’megver’. Mëgá, ha hazamísz, anyád 
ju ͜o kimos! 

kimustrál ~ ts. ige ’kiselejtez’. 
Kimustrállák má ezëket a teheneket, 
lë kö űket vágnyi.

kín − Fr. kinnyábo írëtt ’szárazság 
miatt összeaszott, és kínosan, ne-
hezen megérett <gyümölcs, gabo-
na>’. − Fr. katona.

kináspágol kináspágul ts. ige 
’<gyereket> elver, megver’

Kincséd Kincsi ͜ërd, -re tn. Kin-
csédpuszta, Csepreghez tartozó kül-
területi lakott hely, Büktől 4 km-re.

kinek ~ hsz. ’kifelé’. Kinek nyillik a 
ház ablaka.

kinő kinyü ͜öl tn. ige ’kny.’
kipallóz kipalluz ts. ige ’kny.’
kipemetel kipemetül ts ige ’ke-

nyér sütéskor a kemence alját pe-
met tel megtisztítja’

kiplakátol kiplagátul ts. ige 
’pla kátragasztással közhírré tesz 
valamit’. Ki vu ͜ot plagátúva, hogy a 
gyü ͜ö hi ͜ëtën lësznek a válosztások.

kira inált kira inátt i. n. ’ravasz’
király kirá (arch.), királ fn. ‘kny.’ 

Istfán kirá naptyán vu͜ot ën nagy 
gyi ͜ëgesü ͜ö. − Fr. Ha i͜ën királ vu ͜onám, 
szi͜ënásszeki͜ër alunnám, zsir, háj 
ënnám. − Nr. A két világháború kö-
zött sok szlovák mesterlegény járt 
a faluba, ablakosok, edényfoltozók. 
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Az ő beszédüket, egyszerű világ-
szemléletüket érzékelteti ez a 
szólás.

Királyok Tüskése tn. [1844 körül 
Királyok Tüskesse mellet]

kiránt − Fr. ruha, valog.
kirántott − Fr. hús.
kiriglinyúl kiriglinyul fn. ’kis 

termetű erdei nyúl, üregi nyúl’
kiruház ~ ts. ige ’megver’
kis − Fr. gyerek, szekeres.
kisarabol kisarabul ts. ige ’sara-

boló nevű szerszámmal véletlenül 
a meghagyni szánt répát, kukoricát 
is kiirtja’. Kisarabútad eszt a ri ͜ëpát, 
pejg mëk köllöd vu ͜ona hannyi! 

kisasszonykor kisasszonkor hsz. 
’szeptember 8-án’

kisbúcsú kizsbucsu fn. ’a búcsú 
napja után egy hétre tartott kisebb 
búcsú’ (arch.)

kisfejsze kisfejszë fn. ’ágvágásra 
használt rövid nyelű kisebb fejsze; 
balta’

kisgereblye kizsgráblo fn. ’ki-
sebb méretű gereblye’. − Nr. Ezt a 
fajta gereblyét a frissen lekaszált 
zöldtakarmány elhullott szálainak 
összeszedésére használják. − Lásd 
még: nagygereblye, tarlógereblye.

kisgömböc kizsgömböc fn. ’a 
disznó vakbelébe töltött disznósajt’. 
− Nr. Ma már a disznósajt tölté-
séhez a boltban vásárolnak több-
nyire műanyag burkolatot. Ezt 
primëringnek nevezik. − Lásd még: 
katakönyöke, nagygömböc.

kisilabizál ~ ts. ige ’nagy nehezen 
elolvas valamit’

kisimít kisimitt ts. ige 1. ’kny.’ 2. 
’gyúrt tésztát sodrófával kinyújt’. 

kiskacs ~ fn. ’a kasza nyelének 
kisebbik fogója’. − Lásd még: kacs, 
kancsó, kaszakacs, kaszakancsó, 
kiskancsó, nagykacs, nagykancsó.

kiskancsó kiskancsu ͜o fn. ’a kasza 
nyelének kisebbik fogója’. − Lásd 
még: kacs, kancsó, kaszakacs, ka-
sza kancsó, kiskacs, nagykacs, nagy-
kancsó.

kiskedd − Fr. hu ͜onapután kis-
keddën, borgyunyuzu ͜o pintëkën ’so-
ha’.

kiskert ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’veteményes 
kert’. Hoz be ë kizs zü͜öccsígët a 
kiskerbü! − Megj. A veteményes kert 
az udvar vagy a kert egy részében 
kerítéssel körülvett terület. A vi-
rá goskert többnyire a ház előtt 
található.

kiskertbenéző kiskerbenízü ͜ö mn. 
’kancsal’ (arch.)

kiskutya − Fr. Belegyüm, min 
kiskutya az ugatázsbo. ’Lassan meg-
tanulja, hogy mit kell neki tenni.’ − 
Mi csinátá, kiskutyávol vacsorásztá. 
Főként gyerekek mondják egy más-
nak.

kismalac ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’a disznó 
veséje’ (tréf., arch.). − Nr. Amikor 
disznóöléskor kiveszik a vesét, tré-
fá san azt mondják a gyerekeknek, 
hogy ez a kismalac, beteszik a hidas-
ba, és jövőre ebből lesz a hízott 
disznó.
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Kis-mező tn. [1844 körül kis 
Mezzön, szántó Alsóbükön]

kisréce kisri ͜ëce fn. ’kiskacsa’
Kis-Répce tn. [1822. A kiss Répcze 

mellett]
Kis-Színes tn. [1844 körül kis 

Szinesben]  
kisszolga kisszu͜ogám birt. 

szjeles fn. Kisebb gyerek becéző, 
kedveskedő megszólítása. (nagyon 
arch.). Ereggy e kisszu ͜ogám a bu ͜od-
ba, hozzá ëp pakli pipadohánt!

kisuvikszol kisuvickul ts. ige 
’<csizmát, cipőt> kifényesít’ (arch.). 
− Megj. Ha nem suvikszot, hanem 
cipőkrémet használtak, akkor is így 
nevezték meg a fényesítést. − Lásd 
még: kivikszol.

kiszsiba kizzsiba fn. ’kisliba’
kiszab ~ ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’elszakít, 

eltép’. A kerittízsbü kiállott ësz szëg, 
osztá kiszapta a kabátom ujját.

kiszakaszt ~ ts. ige ’a teknőben 
levő kenyértésztát gömbölyeg ala-
kú kenyerekké formálja’. − Nr. A 
ke nyérsütés fontos mozzanata volt 
az adagolás, a tészta egyenlő meny-
nyiségű elosztása a szakaj tók ba.

kiszli ~ fn. ’felnyitható fedelű láda 
többnyire liszt tárolására’ (arch.). − 
Vö. német: Kiste ’láda’.

kiszuperál kiszupërál ts. ige 
’kiselejtez’. Eszt a traktort is ki-
szupëráhotnák má, sëmmire së ju ͜o.

kitér ~ tn. ige ’kifér’ (arch.). – 
Nyt. Ritkán használatos, job bá ra 
csak egyes személyek nyelv hasz ná-
latában fordul elő.

kitestel kitestül ts. ige ’jól elver, 
megver’ (durva)

kitipor kitipor ts. ige 1. ’kny.’ 2. 
Csak tárgyas ragozásban: kitiporgya 
ts. ige ’a rét mesgyéjén kaszálás előtt 
a füvet letapossa, hogy a kaszás jól 
lássa, hol kezdődik a szomszédé’. 

kitőgyel kitü ͜ögyel tn. ige ’tőgy-
szerűen kidomborodik’ (arch.)

kitöm ~ 1. ts. ige ’kny.’ 2. tn. ige 
’<főként állat> jóllakik’ (arch.). 
Efogyott a buza, amit kiszu ͜ortam, de 
ju ͜ol kitömtek ezëk a csibi ͜ëk.

kitör − Fr. nyavalya.
kitranszponál kitráncporál ts. ige 

’kitessékel, elküld’. Alik tuttam eszt 
a cigánasszont kitráncporányi az 
uccajtu ͜on.

kivág − Fr. idő.
kivágat kivágot ts. ige ’kiheréltet’
kivall ~ ts. ige ’kibír, eltűr valamit’. 

Ollam meleg ez a visz, hok ki së valla 
a kezem.

kivalogáz ~ ts. ige ’<főként 
gyereknek> jól elveri a fenekét’ 
(durva). Në ugrá itt elöttem, mer 
min gyá kivalogázlok.

kivan ~ tn. ige 1. ’kilátszik’. Huz 
be az üngödet, mer kivan a dërëkad! 
2. ’kiesett a játékból’ (arch.). A Pista 
má nëm dophat többet a gángálásná, 
ű má kivan.

kívánat − Fr. Ollan szíp, mind a 
kivánot. ’Nagyon szép.’

kiver ~ ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’állatot 
a legelőre kihajt’. Korán tavassza 
kivertík a marhákot a rítre. 3. 
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’<babot, napraforgót> kicsépel’. − 
Fr. kutya.

kiveret ~ ts. ige ’géppel ki csé pel-
tet’

kivesz kivësz ts. ige 1. ’kny.’ 2. 
’sapkát levesz a fejéről’ (arch.). Vët 
ki a sapkát a fejedbü! 3. kivënnyi 
’elolvasni, kibetűzni, valaminek az 
értelmét megtudni’. Níz má mëg, mi 
van erre a pappirra irva, nëm tom 
kivënnyi mi lëhet! − Nyt. Ez utóbbi 
jelentés csak in initívuszban fordul 
elő. − Fr. kakas.

kiviggyan ~ tn. ige ’kiderül, kitisz-
tul <az idő>’

kivikszol kivikszul ts. ige ’<csiz-
mát, cipőt> kifényesít’. − Lásd még: 
kisuvikszol.

kivonogóz kivonyogu͜oz ts. ige 
(arch.). ’szalmakazalból szalmát vo-
nyo gu ͜oval kihúzkod’

kivölgyel kivü ͜ögyel ts. ige ’szé  nás-
szekér, gabonakévékkel megrakott 
szekér vagy asztag közepén a 
völgy szerű mélyedést kitölti’. − Nr. 
Szénásszekér, gabonásszekér ra-
ká sakor először mindig a széleket 
készítették el. Amikor az már jó volt, 
akkor a közepét kivölgyelték. − Lásd 
még: bevölgyel, völgyel.

kívül − Szsz. Erdőn ~.
klinika klinik fn. ’szülészeti kli-

nika’ (arch.). Az íjje a Mariskát evüttö 
a mentü ͜ö a klinikre. − Nyt. Német 
jövevényszóként került a nyelvjárás 
szókészletébe. − Vö. német: Klinik 
’klinika’. − Lásd még: diff erencia.

klisztéroz kriszti͜ëroz ts. ige ’be-
ön tést ad <főként állatnak>’ (arch.). 
Kriszti͜ërozzák a tehenet, mer föl-
fujuo͜dott a lúhertü. − Vö. német: 
Klistier ’beöntés’.

klisztérozó kriszti͜ërozu͜o fn. ’be-
öntésre használt edény és gumicső’ 
(arch.). Beteg ez a tehi ͜ën, beöntíst kö 
annyi neki. Kírd el a kriszti ͜ërozu͜ot a 
Pista bácsitu!

klopfol klofful ts. ige ‘kny.’ − Vö. 
német: klopfen ’ver, üt’.

klott glatt fn. ‘kny.’ − Vö. német: 
glatt ’sima’.

klottgatya gladgatya fn. ’klott-
nadrág’. − Nr. Az 1950-es évekig 
nyáron a iúgyerekek klottgatyában 
jártak.

klozet klozët fn. ’falusi, szabadon 
álló illemhely, amely rendszerint 
a trágyadomb mellett van’. − Vö. 
angol: closed ’zárva’.

kóbolyog ku ͜obolog tn. ige 1. 
’bolyong, kószál’. 2. ’szédül <a feje 
valakinek>’.

kocog ~ tn. ige 1. ’kny.’ 2. ’kopogtat 
<az ajtón>’. Osztá kocog’gy ám, amiko 
bemísz hozzájok! 3. ’hangosan, ráz-
kódva nevet’. Un nevetët, csak uk 
kocogott.

kocogtat kocoktat tn. ige ’<ajtón> 
kopogtat’. Kocoktass ám, amiko 
bemísz hozzájok!

kocsi − Fr. féderes.
kocsmás ~ mn. ’kocsmába járó, 

részeges’. Áldot ju ͜o embër vu ͜ot, nëm 
vu ͜ot ám kocsmás, mim mások.
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kocsonya − Fr. Remëg, mind a 
kocsonya. ’Nagyon remeg, vacog.’. − 
Fr. béka.

kodákul ~ tn. ige ’<tyúk> kotkodá-
csol’

kodál ~ tn. ige ’<tyúk> kotkodá-
csol’

kódész ku ͜odísz ts. és tn. ige 
’koldul’ (arch.). Ez a cigám má mëgin 
it ku ͜odísz a faluvígën.

kódorog ku ͜odorog tn. ige ’kószál, 
bolyong’

Koffer-kert tn. [1830. Istvánnak 
jutott a’ Koffer kert alatt három fer-
tály]

Koffer-tag Kuffër-tag tn. [1982. 
7/120. Kuffër-tag, szántó, egykori 
tulajdonosáról]

Koffer útja tn. [1844 körül Koffer 
uttyan alul, szántó Alsóbükön]

Kófor köz Ku ͜ofor köz tn. (arch.) 
[1982. 7/91. Kófor köz, a mezőre 
kivezető út kezdete]. Megszűnt, be-
építették.

kokas − Lásd: kakas.
kókuszdió ku ͜okuszdivu͜o fn. ’igen 

nagy szemű diófajta’
kólál ku ͜olál tn. ige ’kószál, bo-

lyong’
kolbász ku ͜obász) (arch.), kal-

bász fn. 1. ’kny.’ 2. ’vastag göm-
bölyegbe összehajtott szénasor a 
réten’. Gyöjtískor a szi͜ënát elöbb 
összöhajtyok ku͜obászogba. − Megj. 
A kalbász újabb kori, köznyelvinek 
tartott alak. Nyelvjárási szinten in-

kább a ku ͜obász használatos. − Ö. 
húsos~, véres~.

kolbásztöltés ku ͜obásztü͜öttís 
fn. ’disznóöléskor a kolbász hús-
anya gának a bélbe való betöltése 
kolbásztöltő segítségével’. − Nr. 
Min dig a fér iak feladata volt a disz-
nóölésnek ez a fontos művelete. A 
disznóölést végző és irányító böllér 
tömte be a masszát a töltőbe, és egy 
másik fér i vagy nő húzta rá a belet 
a töltő végére, és irányította, hogy 
kellő vastagságú legyen a kolbász. 

kolbásztöltő ku ͜obásztü͜öttü ͜ö fn. 
’hengeres szerszám fadugattyúval, 
amellyel disznóöléskor a kolbászt 
töltik’

koldustetű ku ͜odistetü ͜ö fn. ’ruhá-
ba beleragadó gyomnövény és en-
nek termése’

koledál kolëdál tn. ige ’ténfereg, 
bolyong, kerüli a munkát’. Hun 
kolëdátá mëgin, mi ͜ër nëm csinálod 
aszt, amit montak!

kólint − Ö. fejbe~.
kolláncs − Lásd: kullancs.
kolléga kolëga fn. ’kny.’
kolompárcigány kolompárcigán 

fn. ’házról házra járó, edényeket ja-
vító cigány’ (arch.)

kolompol kolompul tn. ige ’ver, 
dobog a szív’ (arch.)

kolonc ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’a kútgém 
rövidebbik végére kötött nagyobb 
súly, kő’.

komaasszony komaasszon fn. ’a 
keresztszülők közül az asszony a 
felnőttek közötti viszonyban’
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komara − Lásd: kamra.
komarajtó − Lásd: kamraajtó.
komét komi͜ët fn. ’ovális alakú, 

favázas, igához hasonló lószerszám’ 
(arch.). − Nr. Körülbelül az 1950-
es évekig volt használatos. Főként 
ne héz, muraközi lovakat fogtak be 
vele. Valószínűleg német területről 
vettük át a használatát. (Lásd 
Néprajzi lexikon 3. kötet 352. ol dal: 
kumet.). − ?Vö. német: Komet ’üstö-
kös’.

kommandéroz komandi͜ëroz fn. 
’vezényel, parancsol <főként a kato-
naságnál>’

kommandó komandu͜o fn. ’pa-
rancs szó’ (arch.). − Megj. Főként az 
osztrák–magyar hadseregben szol-
gált öregek ismerik. − Vö. német: 
kommandieren ’parancsol’.

kommedál komëdál ts. ige  ’ajánl 
valakinek valamit vagy valakit’

kommunista kominista mn. ’kny.’
kommunizmus kominizmus fn. 

’kny.’
komótos komu͜otos mn. ’kényel-

mes’. Igën komu ͜otos embër ám az, 
nëm si ͜ëtt a munkávol.

kompánia ~ fn. ’társaság, csoport’. 
No, ez is ju ͜o kis kompánia, elopnák 
mi͜ëg a napot is az i ͜ëgrü. − Megj. 
Rosszalló, gúnyos értelemben hasz-
ná latos.

konfekt konfëkt fn. ’ebéd után 
adott utóétel, tészta vagy egyéb 
nyalánkság’. Ez a madártej mëg majd 
ju ͜o lëssz ebíd után konfëktnek. − Vö. 
német: Konfekt ’édesség, desszert’.

kónicfejű kuonicfejü mn. ’hosszú-
kás fejű <ember>’

konkoly konku ͜o fn. ’kny.’
konog ~ tn. ige ’kong’. Igën konog 

ez a hordu ͜o, bisztos üres.
konvenció komvënciu ͜o fn. 

’termé szetbeni juttatás, főként az 
uradalmakban dolgozó cselédeknek’ 
(arch.)

konzerves − Fr. pekedli.
Kóny − Fr. bika.
konyha földje konyha fü ͜öggyö 

szsz. ’a konyha padlózata <még ak-
kor is, ha nem földes, hanem cemen-
tes>’. Fömosom a konyha fü ͜öggyit.

konyhaajtó konyhajtu ͜o fn. ’kny.’
konyhaajtókulcs konyhajtu ͜okujcs 

fn. ’kny.’
konyhaszék konyhaszi͜ëk fn. ’a 

konyhán használatos szék’. − Lásd 
még: szobaszék.

kopács ~ fn. ’a dió zöld burka’ 
(arch.)

kopad ~ fn. ’dió a zöld héjából 
kiválik, kiesik’. Lëhed vernyi a divu͜ot, 
mer má kopad. − Ö. le~.

kopaj ~ fn. ’lábdobogás’. Lëhetët 
hallanyi a kopaját az ablak alatt.

koperta kopërta fn. ’levélboríték’ 
(arch.)

Kópháza Ku ͜opházo, Ku͜opházáro 
tn. ’település Büktől északra, kb. 35 
km-re’. − Nr. A második világháború 
utáni években Kópházáról horvát 
származású asszonyok jöttek a 
faluba, és különböző iparcikkeket, 
főként ruhaanyagot hoztak maguk-
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kal. Cserébe megegyezés szerint 
zsírt, lisztet, tojást és egyéb élel mi-
szert vittek magukkal.

kópic ku ͜opic fn. ’szalmából és 
fűzfavessző héjából font öblös 
gabonatároló eszköz’ (arch.). − 
Megj. Ma már csak az igen öregek 
emlékeznek rá. − Lásd még: 
szakajtó, szijács, véka, zsombor.

kopíroz − Ö. le~.
kopírozó kopi͜ërzu ͜o fn. ’indigó’
Koplaló Koplalu͜o tn. [1982. 

/93. ~]. Alsóbükön, a falu szélén, 
a Répce partján levő üres hely, 
szérű, ahol a kevés gabonával ren-
delkező szegényebb emberek bú-
zá ját, árpáját elcsépelték. − Nr. 
A cséplési szezon kezdete előtt a 
géptulajdonosok, főként a közelben 
lakó Francsics Jani, itt állították 
le a gépüket. A nagyobb gazdák 
közül is azok, akiknek fogytán volt 
a takarmánya, előlegben csépeltek 
itt egy-egy szekér búzát vagy árpát. 
Szeptember elején a magnak szánt 
lóherét és lucernát csépelték és 
dörzsölővel tisztították ezen a szé-
rűn. – Ma már ligetszerű park van a 
helyén.

kopogató − Ö. fa~.
kopor ~ ts. és tn. ige ’kapar’
koráll ~ ts. ige ’korainak tart’. 

Korállom mi͜ëg a krumpiűtetíst.
koráz ~ tn. ige ’siet az óra’
korbácsol korbácsul tn. ige ’a 

korbácsolás nevű népszokást végzi’
korbácsolás korbácsulás fn. 

’népszokás’. − Nr. Aprószentek nap-

ján, december 28-án, iatal legények 
fűzfavesszőből font korbáccsal 
járták a házakat, és megütögették az 
ottlakókat. Közben ezt mondogatták: 
Kellísës në lëgyën az ujj esztendü͜öbe. 
– Körülbelül az 1950-es évekig volt 
szokásban.

kordé kordi ͜ë fn. ’kétkerekű taliga’
kórész ku ͜orísz tn. ige ’kuko ri ca-

földön vagy krumpliföldön szedés 
után az itt-ott elmaradt, ottfelejtett 
csöveket vagy gumókat keresgéli’

korlát kollát fn. 1. ’kny.’ 2. ’kifutó 
a disznóól mögött, tetővel fedett, 
esetleg nyitott elkerített rész, aho-
va a disznókat kiengedik’. Enged 
lë a kolládbo a disznu͜okat, had na-
pozzanak ëk kicsint!

kormány kormán fn. 1. ’kny.’ 2. 
’az eke hajlított, fényes lemezvasa, 
amely szántás közben a földet át-
fordítja’.

kormol kormul tn. ige 1. tűzhely 
égés közben sok kormot termel’. 2. 
’tűzhelyet a koromtól megtisztít’. − 
Ö. ki~.

kormoló kormulu͜o fn. ’toll- vagy 
kisebb cirokseprű, amellyel a kor-
mot a tűzhelyből kisepregetik’ 

kornyikál ~ tn. ige 1. ’hamis 
hangon énekel’. 2. ’hamis hangon 
játszik a hegedűn’. 3. ’az éhes disznó 
vagy macska sír’.

korpa − Fr. Korpa van a fejibe. 
’Értéktelen dolog van a fejében: 
buta.’. − Fr. padlás.

kórság − Fr. A ku ͜orság vügyö e! ’A 
fene egye meg!’
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korsó − Ö. bugyoga~.
korty − Fr. kanál.
kórus ku ͜orus fn. 1. ’kny.’ 2. ’karzat 

az evangélikus templomban’. − Nr. 
Régebben szigorú szabály volt, 
hogy a fér iak és a iúgyerekek a 
kórusban, a lányok, asszonyok pedig 
a földszinten helyezkedtek el. Ettől a 
rendtől való eltérés közfelháborodást 
váltott ki. Az utóbbi évtizedekben 
ez a szokás megszűnt, ma már 
vegyesen helyezkednek el a hívek a 
templomban.

kos − Fr. Okos, mind a tavali kos. 
’Egyáltalán nem okos.’

kosár − Ö. kar~, ökör~, száj~.
koslat ~ tn. ige 1. ’nőstény kutya 

párzási állapotban van’. 2. ’<valaki> 
cél nélkül jár-kel, jön-megy’.

kóstál ku ͜ostál ts. ige ’kerül <vala-
mibe>’. Osztá mit ku͜ostál párgyo a 
malacnak?

kosz ~ fn. 1. ‘kny.’ 2. ’aranka 
(cuscuta trifolii)’. − Fr. Huzza a 
kosz a lúhert. ’Terjed az aranka a 
lóhertáblán.’

koszkotró koszkotru ͜o fn. ’borbély’ 
(tréf., arch.)

kószlál ku ͜oszlál tn. ige ’kószál, 
csavarog’. Hun ku ͜oszlátá megin egisz 
nap?

koszorú koszoru fn. 1. ‘kny.’ 
2. ’száránál fogva fölfont fok-
hagymacsomó’. A fokhajmát a szëdís 
után fölfonnyák koszoruba.

koszorúcska koszorucska fn. 
’a faluban megrendezett tánc-
tan folyam befejező, záró estélye’ 

(arch.). − Nr. Főként bálok idején, a 
Lökkös-féle kocsma egyik nagyobb, 
nyitott helyiségében rendeztek 
tánctanfolyamot. A helybéli cigány-
zenekar muzsikált. A 14–16 éves 
lányok, iúk itt tanultak meg tán-
colni, egyben ismerkedési al ka-
lom nak is kínálkozott. A lányokat 
a szülő, rendszerint az édesanya, 
minden foglalkozásra elkísérte. 
Befejezésként a iatalok a koszo-
rúcskán bemutatták az összes 
érdeklődőnek, hogy mit tanultak. 
Süteményt is vittek magukkal, meg-
vendégelték a résztvevőket. Fon-
tos társadalmi esemény volt ez a 
falu életében. Az a lány, aki már 
járt tanfolyamra, elkezdhette a 
felnőtt lányok életét, mehetett bál-
ba, és udvarolhattak neki a iúk. 
– Kb. az 1950-es évek elejéig volt 
szokásban.

koszos ~ mn. 1. ’kny.’ 2. 
’fejlődésben visszamaradt <malac>’.

koszosalma koszosu͜oma fn. 
’hamvas héjú bőralma’

koszosodik − Ö. meg~.
kotág ~ tn. ige ’kotkodácsol a tyúk, 

amikor tojni akar vagy már megtojt’. 
Igën kotágnok a tikok, mámo bisztos 
sok tojás lëssz.

kóter ku ͜otër fn. ’börtön’ (arch.). A 
gyereket szokták ijesztgeni: Në lígy 
rosz, mer maj bezárnok a ku ͜otërba! 
− Nyt. Ma már csak a legidősebbek 
ismerik a szót. Régen is volt valami 
bizalmaskodó, zsargon mellékíze.

kotla ~ fn. ’nagy vasfazék, üst, 
katlan’ (arch.)
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kotló kotlu͜o fn. ’kotlóstyúk’. 
Lërakom a kotlu ͜okat, had ëgyenek.

kotonoz ~ tn. ige ’keres, kutat 
valamit’ (arch.). Në kotonozz 
annyit a szëkrimbe, mer mindënt 
összökeversz!

kotor ~ ts. ige ’vakar’. Kotor mëg 
a hátomat, mer igën viszked! − Ö. 
meg~.

kotró − Ö. kosz~.
kotródik kotru ͜odik tn. ige ’vaka-

ródzik, kotorja magát’. Rühes lëhet 
ez a malac, mer egisz nap kotru ͜odik.

kotrókés kotru ͜oki͜ës fn. ’rosz-
szabb, elhasznált kés, amellyel 
pörzsöléskor a disznó hátáról a 
pernyét levakarják’

kotul ~ tn. ige 1. ’<tyúk> tojá-
sainak kiköltésére készül’. 2. ’üldö-
gél <a klozetban>’. Mit kotúsz 
má ëf i͜ël u͜orájo ott a klozëdba! 
3. ’melegen kiszedett, héjában 
sült krumpli valamilyen nagyobb 
edényben ruhával letakarva szik-
kad, kihül’. − Nr. Különösen ősszel, 
krumpliszedéskor szokás volt, hogy 
este a kályha sütőjébe megmosott, 
héjas krumplit raktak. Amikor már 
a héja jó ropogósra sült, kiszedték, 
és egy zsomborba rakták, ruhával 
vastagon letakarták, hogy hadd 
kotuljon. Így ízletesebb lett a fo-
gyasztás alkalmával. Különösen 
a gyerekek várták türelmetlenül, 
hogy mikor lehet már enni. − Ö. el~, 
meg~.

kottyog ~ tn. ige 1. ’a kotlóstyúk 
a csibéit hívja’. 2. ’a kotlóstyúk rövid 

hangokkal jelzi, hogy már a tojásra 
lehet ültetni’.

kóvályog ku ͜oválog tn. ige ‘kny.’ 
Igën ku ͜oválognak ezëk a kányák, 
bisztos hu͜o lëssz.

kő − Ö. hájdermenny~, káposz-
tás~, menny~.

köböl ~ fn. ’űrmérték, kb. 20 kg 
búza, rozs, árpa’ (arch.)

köd − Fr. Nekidül, min Doma a 
ködnek. ’Erőt kifejtve nekiáll vala-
milyen munkának.’ − Megj. A szó-
láshasonlat eredete ismeretlen. 

köhécsel köhicsül tn. ige ’kny.’
kőláb kűláb fn. ’kőből vagy téglá- 

ból készült vastag kapufélfa’. − Nr. 
A fa lu építészetére jellemző a zárt 
udvar. Az utca felőli kapu szárnya it
két, kb. 60x60 cm átmérőjű kőláb 
tartotta.

köldök Jobbára csak birt. szjeles 
alakban használatos: kü ͜ögyökö fn. 
’kny.’

köles − Fr. Füzet, mind a köles. 
’Gabona vagy egyéb haszonnövény 
gazdag termést ad. − Megj. A köles 
még rossz körülmények között is 
bőségesen terem.

köll − Lásd: kell.
költ − Ö. ki~.
kölykezik − Fr. kutya.
kölyök kölök fn. ’kny.’ − Fr. Së küö-

kö, së verebë. ’Nincs se leszárma-
zottja, se rokona.’ − Nyt. A többes 
száma: kü ͜ökek (arch.).

könnyű könnyid mn. ‘kny.’ − Fr. 
ágybaszarás.
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könyök − Ö. katakönyöke.
könyv − Fr. kaszinu͜os könyv ’a 

kaszinóból, az olvasóegyletből 
kölcsönzött könyv’ (arch.). − Nr. 
Egységes, szürketáblás kötésű köny-
vek voltak ezek, benne a pecsét: Büki 
olvasóegylet. Könnyen föl lehetett 
ismerni őket.

kőműves kűmiës fn. ’kny.’
köpeszt ~ ts. ige ’<diót> héjából 

kifejt’. Divu ͜ot köpesztëttem, attu lëtt 
illen zü͜öd a kezem.

körmöl körmül tn. ige ’karmol <a 
macska>’. − Ö. meg~.

köröm − Ö. fű~.
körömzsél körömzsi͜ël ts. ige 

’karmol, valami érdes felület sebet 
ejt <pl. a kézen>’. − Ö. le~.

körte körti fn. ‘kny.’ − Szsz. aszalt 
~. − Ö. fosó~, fostos~, sózó~.

körülbelül körübelü hsz. ’kny.’
Kőszeg Kűszög, -re tn. Város Bük-

től északnyugatra, kb. 15 km-re.
köszön − Fr. kalap.
köszönt ~ tn. ige ’köszön’. E në 

feleggy ám köszöntenyi, amiko be-
mísz a Pista bátyátho! Köszöncsi͜ë 
szípën!

köszörülködik köszörűködik tn. 
ige ’dörgölődik valakihez, hízeleg 
valakinek’

köt – Fr. fojt. − Ö. ki~, hátra~.
kötél − Ö. rudazó~.
kötő − Ö. cipő~, fej~, gatya~, 

kefe~, kéve~.
kötőfék kötü ͜ö ík fn. ’a ló fején 

levő, kendermadzagból font eszköz, 
amelynek szárával a lovat a jászolhoz 
kötik’

kőtt − Lásd: kelt.
kövecs kövi͜ëcs fn. ’kavics’
kövecsez ts. ige ’<utat, járdát> 

kaviccsal felszór, beterít’. − Ö. fel~.
kövér − Fr. föld.
Kövesd Kövezsd, Kövezsdre tn. 

Sopronkövesd, település Büktől 
északnyugatra, kb. 20 km-re.

Köveskút Köveskut, Köveskutra tn. 
Salköveskút, település Büktől délre, 
kb. 15 km-re.

kövesztett kövesztëtt fn. (és mn.) 
’abált szalonna’. Kövesztëtnek ju ͜o 
lëssz a torkaalla.

kövesztett szalonna kövesztët 
szalonna szsz. ’abált szalonna’

kövesztő kövesztü ͜ö fn. ’abárló; 
az az üstben forró víz, amelyben 
disznóöléskor az abárlásra szánt 
szalonnát, bőrt, tüdőt stb. puhá-
ra főzik’. Tëtti ͜ë ölig bürki ͜ët a 
kövesztü ͜öbe?

köz − Szsz. Árok-~, Gyurátz ~, 
Kófor ~. − Ö. Rába~.

Középbük Közi͜ëbük tn. [1857. 
Bük Közép; 1864. Közép Bük; 1982. 
7/57. Közébük]. Falurész.

középső közepsü͜ö mn. ’kny.’
köznap ~ hsz. ’hétköznap’. Köznap 

nincs nyidva a templom, csag vasár-
nop.

köznapi ~ mn. ’hétköznapi’. A 
köznapi ruhádot vët fö, në az ün-
neplü͜öt!
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között − Fr. asszonynap. − Szsz. 
Két malom ~, Két út ~.

krabót krabu ͜ot fn. ’horvát nemze-
tiségű személy’ (arch.). Csepregbe 
vëttem a malacokat zsidányi kra-
bu ͜otoktu. − Vö. német: Kroate ’hor-
vát nemzetiségű személy’.

krach krakk fn. ’baj, veszedelem’. 
Mëgdöglött a disznajok, ezëkhë is 
beütött a krakk. − Vö. német: Krach 
’csőd, összeomlás’.

krá li ~ fn. ’hájastészta; lekvárral 
töltött leveles sütemény’. − Nr. 
Disznóöléskor a hájból egy darabot 
félretettek, nem olvasztották ki 
zsírnak. Néhány nap múlva kráf-
lit sütöttek belőle. Tésztába bele-
gyúrták, többször kinyújtották és 
hajtogatták, lekvárral ízesítették. 
− Ö. hájas~.

kramanc ~ fn. ’mindenféle lim-
lom’ (arch.)

krampácsol krampácsul tn. ige 
1. ‘kny.’ 2. ’<főként gyerek> lógatva 
ütemesen lóbálja a lábát’. 

kredenc krëdënc fn. ’konyha-
szekrény’. Betëszëm a tányi ͜ërokat a 
krëdëndzbe. − Vö. német: Kredenz 
’tálaló’.

krepdesin krëbdësin fn. ’lágy 
tapintású selyemszövet’

krisztéroz − Lásd: klisztéroz.
krisztérozó − Lásd: klisztérozó.
krizantém krizantin fn. ’kny.’
kruci iksz ~ fn. Enyhe fokú ká-

rom kodásban használt szó. Aszt a 
kruci iksz hi͜ët százát! − Vö. német: 
Kruzi ix ’feszület’.

krumpli krumpi fn. 1. ‘kny.’ 2. 
’bütyök a lábfejen’.

krumpliföld krumpifü ͜öd fn. 
’krumplival beültetett föld’

krumpligánica krumpigánco fn. 
’vízben főtt krumpli, olvasztott, hagy-
más zsírral leöntve’. − Megj. Köret-
nek használják.

krumplipuska krumpipuska fn. 
’lúdtollból készült gyermekjáték, 
amellyel kis krumplikorongokat le-
het lövöldözni’ (arch.). − Nr. A lúdtoll 
vastag szárából kb. 6–8 cm hosszú 
csövet vágnak, ebbe megfelelő mé-
retű dugattyút készítenek. Krump-
liból kb. fél cm széles korongot 
vágnak le, és a cső egyik majd a 
másik végét is belenyomják. Ezzel 
a cső két végén krumpliból dugó 
keletkezik. A dugattyúval befelé 
nyomva az egyik dugót, a beszorult 
levegő a másikat kilövi.

kuffer kuffër fn. ’katonaláda’ 
(arch.). − Nr. Régebben a bevonuló 
iatalok mindegyikének volt kuff er-

ja, amelyben a személyes holmijait 
tar totta. Fölnyitható tetejű volt, és 
kulccsal zárták be. A tulajdonos 
monogramját díszes betűkkel az 
oldalára vésték. A háború idején a 
frontra is magukkal vitték. − Nyt. 
A kuffer ~ koffer esetében jelen-
téshasadás következett be. Az első 
jelentése ’katonaláda’, az újabb alak 
pedig ’bőrönd, csomag’ jelentésű. − 
Vö. német: Koffer ’bőrönd’.

Kuffer-tag − Lásd: Koff er-tag.
kugli1 ~ fn. ’teke’. − Vö. német: 

Kugel ’golyó’.
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kugli2 ~ fn. ’kuglóf’ (arch.)
kuglibaba ~ fn. ’tekebáb’
kuglisütő kuglisütü ͜ö fn. ’a kuglóf 

sütésére szolgáló edény’ (arch.)
kuglizik − Fr. Szent Péter.
kujtorog ~ tn. ige ’csavarog, 

kóborol’. Mit kujtoroksz mindig, mi ͜ër 
nëm maracc a valogadon othon.

kuka ~ mn. ’féleszű, ostoba’. Nëm 
lëhet szu͜ot i ͜ërtenyi velë, kuka ëgy 
embër.

kukker kukkër fn. ’látcső’. − Vö. 
német: Gucker ’látcső’.

kukkszél kukszi ͜ël fn. ’meleg déli 
szél’

kukorékol kukorikul tn. ige ‘kny.’ 
− Ö. be~.

kukorica − Fr. kukoricát szëd 
’érett kukoricát száráról letörve 
be takarít’. − Nr. Korábban csuhéval 
együtt szedték, és otthon a pajtában 
fosztották le. Újabban a mezőről 
csak a letisztított csöveket viszik ha-
za. − Ö. tejes~.

kukoricafosztás ~ fn. 1. ’kukori-
ca csuhé, a cső borítólevele’. 2. ’az a 
mű velet, amelynek során a ku ko-
ri cacsőről a csuhét leszedik’. − Nr. 
Ősszel mindig nagy társadalmi e -
se mény volt a kukoricafosztás. Es -
ténként, rendszerint a pajtában 
gyü  le keztek a szomszédok, roko-
nok. Lámpavilágnál másfél, két órát 
fosz tottak, és különféle történeteket 
meséltek egymásnak. A iúk tréfál-
koztak, kukoricaüszöggel bekenték 
a lányok arcát. A lefosztott kukori-

cát, amelyiket lehetett, párban ösz-
sze  kötötték, és másnap rudakra föl-
rak ták a pajta mennyezetére.

kukoricaföld kukoricafü ͜öd fn. 
’kukoricával beültetett föld’

kukoricakása − Fr. katona.
kukoricaszár ~ fn. 1. a kukorica 

föld feletti része, amelyet a termés 
betakarítása után levágnak és kévé-
be kötnek’. 2. ’sűrűre vetett kukorica, 
mint zöldtakarmány; csalamádé’. 
− Vö. vetettszár.

kukoricatorzsa ~ fn. ’kukorica-
csutka, lemorzsolt kukoricacső’. − 
Lásd még: hidas.

kukoricatuskó kukoricatusku ͜o 
fn. ’a kukorica szárának levágása 
után a földben maradó gyökérzet’. 
− Nr. Szántás után a kiforgatott 
kukoricatuskó közül a földet kiráz-
ták, egy halomba összegyűjtötték, 
és elégették.

kukorodik − Fr. vég.
kukucsál ~ tn. ige ’kukucskál’
Kukutyin − Fr. Emënt Kukutyimba 

zabot hëgyëznyi. Tréfás mondás ar -
ra az esetre, ha valakiről nem akar-
ják megmondani, hogy hol van. 
(Vö. SIMONYI: Tréfás népmesék 
és adomák. Nyelvészeti Füzetek, 4. 
szám. Budapest, 1902. 92. oldal.)

kulcs − Ö. konyhaajtó~, tyúk ház~.
kulimász ~ fn. ’kocsikenőcs’ (tréf.)
kullancs kolláncs (arch.), kulláncs 

fn. ’kny.’
kulló kullu͜o fn. ’kordé, kisebb kocsi 

személy vagy teher szállítására’



141

K

kuncsorog ~ tn. ige ’rimánkodva 
kér valamit’

kundész kundísz tn. ige ’keresgél, 
kutat valamit’. Mit kundíszol annyit 
abba iu ͜ogba!

kunyerál ~ tn. ige ’rimánkodva 
kér valamit’

kunyorog ~ tn. ige ’könyörög’
kupac − Ö. ganéj~.
kupálódik − Ö. ki~.
kurátor ~ fn. ’<az evangéli ku-

sok nál> a gyülekezet tagjai közül 
választott tisztségviselő, gondnok, 
aki a lelkész mellett az egyházközség 
anyagi ügyeinek legfőbb intézője’

kurkál ~ tn. és ts. ige ’turkál’
kurtyog ~ tn. ige ’korog <a gyomra 

valakinek>’
kuruglya kurugla fn. ’szénvonó, 

a parázsnak a kemencéből való ki-
húzására használt hosszúnyelű 
szer  szám’

kuruszpál ~ tn. ige ’csoszogva 
megy, nem emeli föl a lábát rendesen, 
és ezáltal a cipőjét feleslegesen kop-
tatja’. Në kuruszpá annyit, mer evásik 
a cipü ͜öd!

kuruttyol kuruttyul tn. ige 1. 
’brekeg <a béka>. Esü ͜ö lësz, mer 
igën kuruttyúnak a bi ͜ëkák. 2. ’korog 
<a gyomra valakinek>’.

kusza ~ fn. ’kaparék, a tarlón 
összegereblyélt gabona csomóba 
kötve’. − Nr. Az aratás utolsó mű-
ve lete volt az elhullott szálak ösz-
szegereblyélése. A kuszát mindig a 
kepe végére tették.

kuszál − Ö. összekesze~.
kuszi ~ fn. ’kiskutya’ (gyerm.). − Fr. 

ee, kuszinak A bilin ülő kisgyereket 
biztatják így, hogy legyen már va-
lami. − Nyt.  Két e hang, az első 
rövid, a második hosszú.

kút − Ö. Köveskút.
kutya − Fr. a kutyákot harangozza 

Gyerekre mondják, amikor a széken 
ülve ütemesen kalimpál a lábával, 
a lábát lóbálja. − A kutya mi ͜ëg nëm 
ëttë mëg a telet. ’Nem jön még a 
tavasz, ezután is lesz még kemény 
hideg.’ − Ejnye, kutya mëg a macska. 
Enyhébb fokú káromkodás. − Ugy 
efárot, mind a kutya. ’Nagyon el-
fáradt.’ − Fosik, mind a murányi 
kutya. Annak mondják, akinek igen 
erős hasmenése van. − Futkoz, mind 
a töketlen kutya. ’Cél nélkül, össze-
vissza futkároz.’ − Izzad, mind a 
kutya. ’Nagyon izzad.’ − Melegë van, 
mind a kutyánok. ’Nagyon melege 
van.’ − Ollan hideg van, mi͜ëg a ku-
tyát së verik ki. ’Nagyon hideg van.’ 
− Um mëgbánto, mind a kutya, 
amëllik kilencet kü͜ökezëtt. ’Nagyon 
megbánta.’ − Fr. hideg, ruha. − Ö. 
kis~, nőstény~.

kutyaházi ~ mn. Gyereknek 
mond ják kedveskedő fenyegetés-
ként: Kutyaházi ëgy gyerëk e! ’rossz 
gyerek’.

kutyanyelve kutyanyi ͜ëvë fn. 
’keskenylevelű útifű (Plantago 
lanceolata L.)’

kutyó − Ö. pelyva~.
kutyul − Ö. össze~.
kű − Lásd: kő.
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külső ajtó kűsü ͜ö ajtu ͜o szsz. ’a 
konyha ajtaja, a dupla ajtó közül az, 
amelyik kívül, a folyosó felé van’

kűmés − Lásd: kőműves.
kürt ~ fn. ’kályhacső, a kályha vagy 

a tűzhely csöve, amely a kéménybe 
vezeti a füstöt’

láb ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’oszlop’ (pl. 
kerítésoszlop). − Fr. lëesik a lábáru 
’elgyengülnek a lábai, ezért nem tud 
lábra állni’. − Megj. Főként állatra, 
disznóra mondják: Lëesëtt a lábáru 
a hizu ͜odisznu͜o, mëk köllöttök ü ͜önyi. 
− Fr. hangya. − Ö. csikó~, kapu~, 
kepe~, kő~.

lábkéve lápkívë fn. ’a kepesorban 
keresztbe rakott kéve, a kepeláb ké-
véje’

láda − Ö. görény~.
Ládony Ládon, Ládomba tn. Ne-

mesládony, Tompaládony és Pór-
ládony, községek Büktől keletre, 
15 km-re. − Ö. Nemes~, Pór~, 
Tompa~.

lafog ~ tn. ige ’lóg’. Hun a kabátom? 
Ot lafog a szëgën.

láger lágër fn. ’katonai tábor’. A 
fokságbo ël lágërba vu ͜otam velë. − 
Megj. Főként a katonaviselt fér iak 
szókincsében fordul elő. 

lajbi lájbi fn. ’mellény’. − Nr. Ré-
geb ben a fér iak rendszeresen 

hordtak mellényt, még nyáron is. A 
kopottabbat hétköznap használták, 
a szépet, újat vasárnap vették föl, 
amikor templomba mentek. − Vö. 
német: Leibchen ’mellény’.

Lajcsi − Fr. Lajcsi, szart a kutya, 
hajcs ki. A Lajos nevűeket csúfolják 
ezzel a mondókával.

Lajos − Fr.  Lajos, a tököd olajos. 
Gyerekek szokták csúfolni vele a 
Lajos nevű társukat. 

lajtorja lajtërgya fn. ’létra’
lakik − Fr. Gérce. − Ö. ki~.
lakk lag fn.’kny.’ (arch.)
lakkoz lagoz fn. ’kny.’ (arch.) − Ö. 

ki~.
lakodalom lakadalom (arch.), ~ 

fn. ’kny.’
lámpa − Ö. lüszter~.
lámpavilág lámpovilág fn. ’lámpa-

fény’. Hajnu ͜oba, mi ͜ëg lámpo világná 
mëgü ͜ötík a disznu ͜ot.

lampos ~ fn. ’lép; a méhek viaszból 
való építménye, amelyben a méz 
van’ (arch.). − Nr. A faluban volt egy-
két méhész, akik mézet pörgettek. 
Ilyenkor a gyerekek nagyon örültek, 
ha kaptak egy darab lampost, sokáig 
azt nyalogatták.

lánc − Ö. gúzs~, rudazó~, tartó~.
láncborona lándzbarona fn. ’a 

rét boronálására használt eszköz, 
amelynek fogai nincsenek mereven 
rögzítve, hanem láncok fűzik össze 
őket’. − Nr. Minden tavasszal ezzel 
boronálták meg a rétet, hogy a va-
kondtúrásokat eltüntessék, és ez-

LL
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által könnyebb legyen a széna 
kaszálása. − Lásd még: rétborona.

langaló langalu͜o fn. ’kenyér-
tész tából, a kenyér sütésekor ke-
mencében sütött lángos’. − Nr. 
Amikor a kemence már kellően 
for ró volt, és a tészta is elkészült, 
a háziasszony egy keveset elvett 
be lőle, gombócokat gyúrt, ezeket 
a sütőlapáton kerek alakúra kiso-
dorta. Amíg a kenyerek keltek, ad dig 
a langalót kisütötték, zsírral, fok-
hagymával megkenték, és az egész 
család örömmel ette még melegen.

lángol langal (arch.), lángul tn. 
ige ’kny.’ A szu ͜oma csak langal, de 
melegët nëm ád.

lankad − Ö. le~.
lány − Fr. nyoszolyó~.
lánygyerek lángyerëk fn. ’kislány, 

iatal lány’. − Lásd még: fér igyerek.
lapocka lapicka fn. 1. ’a disznó 

lapockáján levő hús’. A lapickát izs 
darállátok bele a ku͜obázbo. 2. ’lapát 
alakú sulykolófa, amellyel régen a 
vászonneműt mosták’. 

Lapos tn. [1844 körül Laposban, 
szántó Alsóbükön]

Lapos út tn. [1818. Azon Szántó 
Földemet, melly a Csepregi Határnál 
a Lapos uton belül; 1822. Laposuton 
kivül; 1844 körül Lapos uton kivül 
második Düllöben]

laposvas lapozsvas fn. ’az eke 
kormányára két csavarral fölerő sí-
tett, élesre kalapált vaslemez, amely 
a barázda fenekén a földet ha sítja’. 
− Nr. A laposvas éle néhány napos 

használat után elkopott. Ek kor 
leszerelték az ekéről, elvitték a falu 
kovácsához, aki a tűzben pirosra 
forrósított vasat ismét élesre 
kalapálta.

lapul − Fr. szar.
lasponya − Lásd: naspolya.
lát − Fr. fecske, Ignác, madárlátta.
láz ~ fn. ’madárijesztő; a vetésre, 

kukoricába kirakott ember alakú 
rongybábú’ (arch.)

laza − Fr. káposzta.
lázár ~ mn. ’tehetetlen, beteg’. Ki ͜ët 

apru ͜o gyerëg vu ͜ot othon, mëg a lázár 
öregannyok.

lé − Ö. ganéj~.
le ~ msz. Kutyahívogató szó. Bodri, 

le, le.
lead lëad ts. ige ’terményt vagy 

állatot a kötelező beszolgáltatás ke-
retében az állami felvásárlónak átad’. 
Taval is lëattam husz mázso buzát 
mëk ki ͜ët hizod disznu ͜ot. − Megj. Az 
1950-es évek elején használták ezt 
a kifejezést, amikor a beszolgáltatás 
mindennapos kötelezettség volt.

leadás lëadás fn. ’kötelező ter-
mény- és állatbeszolgáltatás’

lebenye lebënyi͜ëjë fn. ’a szarvas-
marha nyaka alatt levő lelógó 
vastagabb bőr’ (arch.). − Nyt.  Csak 
birt. szjeles alakban használatos.

leborul lëburul tn. ige ’legurul, 
leesik’

lécskál li͜ëcskál ts. ige ’a fő be-
takarítási munka után elszórtan  még 
a földön maradt termést <krumplit, 
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kukoricát> utólag összeszedi’. − Ö. 
meg~.

leereszt − Fr. fül.
leesik − Fr. gyűrű, láb.
lefattyaz lëfattyaz ts. ige ’kukori-

cáról oldalhajtásokat letördel’
lefeg lefëg tn. ige ’lóg’. Lefëg  az 

ëggyig gomb a kabátomon.
lefetyel lefetyül ts. és tn. ige 1. 

’<kutya> a nyelvével híg ételt, tejet, 
levest kanalaz’. 2. ’sokat beszél, lo-
csog’.

le izet lëfüzet ts. ige ’kny.’
legelő legelü͜ö fn. ’rét, füves terü let, 

ahol a szarvasmarhák füvet esznek’. 
− Nr. Nem volt a falu határában 
külön legelőterület. Ősszel, csak a 
sarjú betakarítása után volt szabad 
legeltetni a réten.

legény legin fn. ’kny.’ − Fr. himo di 
legin ’hosszú, egyenes pózna, amely-
lyel az eldűlőfélben levő szalma kaz-
lat megtámogatták’ (arch.). − Nyt. 
Valószínűleg a Kapuvár köze lében  
levő Himod község nevét örö kíti meg 
ez a szókapcsolat, amely szélesebb 
körben elterjedt a nyugati régióban. 
A jelentésátvitel alapja az lehet, 
hogy a szóban forgó községben ma-
gas, szép szál legények éltek. A kife-
jezést már régebben is csak egy-két 
idősebb ember ismerte.

legénykedik leginkëdik tn. ige 
’kérkedik,<serdülő iú> legényhez 
hasonló erejét, tulajdonságát itog-
tatja’

legöröncöl lëgöröncül ts. ige 

’ledör zsöl, megsebez’. Lëgöröncűtö 
a kezem fejit a szeki ͜ër u ͜odala.

legurgat lëgurgat ts. ige ’föl-
szán tott földet gurgatóval simára 
hen gerez’. Szántás után a fü ͜ödet lë 
kö gurgatnyi, hok könnyeb lëgyën 
kevernyi.

legurul lëgurgul tn. ige ’kny.’
lehel lehül tn. ige ’liheg <a kutya>’
lekopad lëkopad tn. ige ’edény 

zománca lepattogzik’
lekopíroz lëkopi͜ëroz ts. ige ’indi-

góval lemásol’
lekörömzsél lëkörömzsi͜ël ts. ige 

’<bőrt> lekarmol’ (arch.). Lëköröm-
zsi͜ëtë a kezemet a hidasajtu ͜o.

lekvár lëgvár fn. ’kny.’ − Ö. szil va~.
lekváros − Fr. mácsik.
lelankad lëlankad tn. ige ’<lesza-

kított virág víz nélkül> hervadni 
kezd’

lelocsál ~ ts. ige ’<valamilyen 
folyadékot> kilötyögtet’. Lëlocsátod 
a nadrágomat, csupa víz lëtt.

lemorzsol lëmorzsul ts ige ’kuko-
ricaszemeket a csőről géppel vagy 
kézi erővel letisztít’

lencse − Fr. mákos lencse ’bizony-
gatás, erősítése valamely állí tás-
nak’. Mákos lencse, mëkcsináto, amit 
montam neki!

lenek lënek hsz. ’lefelé, a falu al-
só vége felé’. Arra lënek járt má a 
postás, mingyá gyün vissza. − Lásd 
még: fölnek.

lenyúz lënyuz ts. ige 1. ’kny.’ 2. 
’lehorzsol, a bőrt valami ledörzsöli’.  
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Lënyusztam a lábomat a szeki͜ër 
u ͜odalábo.

lepény lepin fn. ’kny.’
lerakódik lëraku ͜odik tn. ige 

’<disz nó, kutya vagy macska> meg-
ellik’ (arch.). Igën nagy a hasa 
ennek a disznu ͜onak, má nëmsokáro 
lëraku͜odik.

lerühül lërühül ts. ige ’nehezen 
vág ható füvet kínlódva lekaszál’ 
(tréf.). Kiígët szü ͜örfü vu ͜ot az egisz, 
alik tuttam lërühűnyi.

lesoványkodik lësovánkodik tn. 
ige ’lefogy’

leső − Ö. bagó~.
lesz − Fr. asszony.
leszab lëszab ts. ige 1. ’kny.’ 2. 

’letép’. Lëszabott ësz szíp ru͜ozsát a 
kerbü.

leszakad − Fr. ágy.
letör − Fr. macska.
levél − Fr. gyászkeretës levi ͜ël ’fe -

ke  te keretes, nyomtatott gyász je-
lentés’

leves − Ö. bab~, daragombóc~, 
gu lyás~, gyengebab~, májasgombóc 
~, órja~, savó~, tejes~.

levesz lëvësz ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’le-
fény képez’ (arch.). Kigyütt ëf in-
kípísz, osztá lëvëd bennünket.

levetet lëvëtet ts. ige 1. ’lefény-
ké peztet’ (arch.). Emëntek a in kí-
píszhë, osztá lëvëtettík magokat. 2. 
’lefényképez’ (arch.). A papnak izs 
van inkípezü͜ögípë, lëvëtettë velë az 
egiz gyülekëzetët.

li ~ msz. Többször ismételve liba-
hívogató szó: li li li.

liba ln. = lud.
Líceum Lícëum tn. (arch.) [1982. 

7/148. Lícëum, egy időben a Soproni 
Evangélikus Líceum tulajdona volt.]

licita ~ fn. ’árverés’ (arch.). El-
aggyák az uton a füjjet, hu ͜onap lëssz 
a licita.

licitálás ~ fn. 1. ’árverés’. 2. ’el-
húnyt, kihalt család ingóságainak 
értékesítése árverés útján’. − Nr. 
Régebben szokás volt, hogy ha ki  halt 
egy család, a távolabbi hozzátar to  -
zók árverésen értékesítették a búto-
ro kat, edényeket, mezőgazdasági 
szer szá mo kat, eszközöket. Főként 
a közel ben lakók jutottak így hozzá 
még hasz nálható ingóságokhoz.

lihetül ~ tn. ige ’liheg <a kutya>’
likal − Lásd: lyukal.
limbus ~ fn. ’kisebb gödrök, mé-

lyedések sáros, vizes utakon’. Bele-
mënt a szekerë ël limbuzsba, osztá 
föburút.

liskadt liskatt i. n. ’ernyedten 
lefelé lógó’. Vëttem ëd disznu ͜ot, talán 
ju ͜o fajta, ollan liskat fülö van. − Fr. 
fül.

liszt − Ö. mácsik~.
Lizka Liszka tn. Az Erzsébet becé-

ző neve. (arch.). − Megj. Nagyapám 
test vérét Balogh Erzsébetnek hív-
ták. Azonban mindenki csak így 
emlegette a családban és a faluban 
is: Liszka ni ͜ëni. (B. L.) − Vö. német: 
Elisabeth ’Erzsébet’. 
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ló lú fn. ’kny.’ − Fr. Addig túd a lú 
valogábo. Csúfolkodó gyereknek 
mond ják, amikor kiölti a nyelvét.   
him pu ͜okos lú ’olyan ló, amelynek 
szür ke púp van a csánkján’. − Fr. 
asszony. − Ö. eke~.

Lócs Lu ͜ocs, -ra tn. Község Büktől 
keletre, 4 km-re. – Fr. ól.

locsál ~ ts. ige ’<valamilyen folya-
dékot> kilötyögtet’. − Ö. ki~, le~.

Lócsi felső tn. [1844 körül Locsi 
Fölsö, szántó Alsóbükön]

Lócsi út Lu ͜ocsi ut tn. [1822. 
Lócsi uton belöl; 1844 körül Jaka 
uttyán föllül Locsi uton kivül, szántó 
Alsóbükön; 1982. 7/149. Lócsi ut]

locsol locsul ts. ige ’kny.’
lóg lu͜ong tn. ige ’kny.’ Ot lu͜ong a 

fogason a kabátod!
lóhere lúher fn. ’kny.’ − Fr. kosz. − 

Ö. mag~, száraz~, tarló~.
lóhereföld lúherfü ͜öd fn. ’lóheré-

vel bevetett föld’
lokni ~ fn. ’hajtincs, hajfürt’. – Vö. 

német: Locke ’hajfürt’.
loknis ~ mn. ’göndör, fürtös <haj>’. 

Micsinátá a hajadda, hogy illen 
loknis? − Fr. szoknya.

lósóska lúsu͜oska fn. ’igen nagy 
le velű, magasra növő sóskaféle; 
pa réjlórom (Rumex patientia)’. − 
Megj. Utak szélén található. Emberi 
fogyasztásra alkalmatlan.

lószekér lúszeki͜ër fn. ’olyan sze-
kér, amelybe csak lovakat szoktak 
befogni; lovas szekér’. − Nr. Ennek 
a szekérnek a rúdja használaton 

kívül is kb. egy méter magasan a 
föld fölött áll, mert a rúdszárny két 
végén keresztben levő fa, a juha a 
leesést megakadályozza. − Lásd 
még: ökörszekér.

lotyog − Ö. ki~.
Lovránics-malom ~ tn.[1982. 

7/22. ~]. Vízimalom volt a Répcén, 
Fel sőbükön. Már nem működik.

lő lű ts. ige 1. ’kny.’ 2. Csak ebben 
a formában: mi lűttö? ’mi baja van?’. 
Nëm tom, mi lűttö eszt a malacot, 
má három naptya sántitt a háccsu ͜o 
lábáro.

lődöz lűdöz tn. és ts. ige ’lövöldöz’
Lőrinc − Fr. A Lü ͜örinc belehugyo-

zott a Ri ͜ëpci͜ëbe. Arra igyelmeztet-
nek vele, hogy Lőrinc napja (aug. 
10.) után már nem ajánlatos fürdeni 
a Répcében, mert hideg a vize.

löttyent − Ö. ki~.
Lövő Lövü͜ö, Lövü ͜öre tn. Település 

Büktől északra, 15 km-re.
lövöldöz ln. = lűdöz.
lú − Lásd: ló.
lucázás ~ fn. Luca napi népszokás. 

− Nr. December 13-án kora reggel 
8–14 év körüli iúk járták a házakat 
szalmacsutakkal a hónuk alatt. Be-
kiabáltak a konyhaajtóba: Szabad-ë 
lucáznyi? A válasz: Szabad. Ezután 
a gyerek bement a konyhára, szal-
macsutakot tett a földre, arra rátér-
delt, és az alábbi verset mondta:

Luca, Luca kity-kotty, 
Tojjanak a tiktyok, luggyok .
Ju ͜o ülü͜össek lëgyenek,
A tojázsbo mëg në vetemëggyenek. 
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Pínzëk annyi lëgyëm, mind az i͜ëgën 
a csillag.
Zsirgyok annyi lëgyëm, mint kudba 
a víz.
Szalonnájok ollan vastag lëgyëm, 
mind a mestërgërënda.
Ku ͜obásszok ollah hosszi lëgyëm, 
mind a falu hossza.
Lányok csöcsö akkora lëgyëm, mind 
a bugyogakorsu͜o. 
Lányok seggë akkora lëgyëm, mind 
a kemënceszájo.

Fejszijëk, furajok um mëgállony 
nyelibe, min cserfa a tövibe.
Luca, Luca kity-kotty,
Tojjanak a tiktyok, luggyok.

A gazdaasszony almát, diót (újabban 
pénzt) adott a gyereknek, aki a szal-
ma csutakot otthagyta a háznak. Ezt 
a csutakot aztán az asszony elosztva 
a tyúkok tojóhelyére, a fészekbe 
tet te, hogy jobban tojjanak. Luca 
reggelén egy-egy háznál egymás 
után 5–6 lucázógyerek is megfordult. 
Kb. az 1960-as évek elejéig  volt 
szokásban.  Egyéb Luca napi szokás: 
Luca naptyán nëm szabad varnyi, 
mer bevargyák a tikog valogát (nem 
tojnak). − Megj. Gyerekkoromban én 
is több éven át lucáztam, és a fenti 
szövegváltozatot mondtuk. (B. L.)

lucázik ~ tn. ige ’a lucázásnak ne-
ve zett népszokást csinálja’. − Nyt. 
Jobbára csak főnévi igenév alakjában 
használják: mënëk lucáznyi, vu ͜otá 
lucáznyi?

lucázó lucáu͜o fn. ’az a gyerek aki 
lu cázni jár’. Vu ͜otak nálotok lucá-
zu͜ok?

lucázógyerek lucázu͜ogyerëk fn. 
’az a gyerek, aki lucázni jár’. Járnok 
má a lucázu͜o gyerëkëk.

lucerna − Ö. mag~, száraz~, 
tarló~.

lucernaföld lucërnafü ͜öd fn. ’lu-
cer nával bevetett föld, lucerna táb la’

lucsi ~ fn. ’cumi, cucli’ (arch.) − Vö. 
német: lutschen ’szopogat’.

lucsizik ~ tn. ige ’cumizik’ (arch.)
lúd − Ö. dunna~.
ludvérc ludvi͜ërc fn. ’lidérc, misz-

tikus lény’. − Megj. A gyerekeket 
szok ták ijesztgetni vele: Ha rosz 
lëszö, majd evüsz a ludvi͜ërc.

Lukácsháza Lukácsházo, Lukács-
házáro tn. Község  Büktől nyugatra, 
10 km-re.

lutheránus lutránus mn. ’kny.’
lutheránuskánya lutránuskányo 

fn. ’hamvas varjú (Corvus corone 
cornix L.)’

lű − Lásd: lő.
lüktet ~ tn. ige 1. ’kny.’ 2. ’sántít’.
lüszterlámpa lüsztërlámpo fn. 

’csillárszerűen díszített, mennye-
zet re függesztett petróleumlámpa’ 
− Nr. A XX. század első felében a 
módosabb parasztcsaládoknál ter-
jedt el a díszes, üveggyöngyöktől csil-
lo gó, több fényt adó lüszterlámpa. 
− Vö. német: Lüster ’csillár’.
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lyuggat liggat ts. ige ’lyukasztgat’. 
− Ö. át~, ki~.

lyuk lik fn. ’kny.’ − Ö. gürüt~, 
herge~, húgy~, katalyukja.

lyukad − Ö. ki~.
lyukal likal tn. és ts. ige 1. ’ültetésre 

szánt krumpli, bab stb. számára a 
földbe kapával lyukat csinál, lyukat 
vág’. Krumpit űtetünk, gyere segiccs 
liku͜onyi! 2. <fér i> nemileg közösül’ 
(pej., tréf.)

lyukas likas mn. ’kny.’ − Fr. orr.
lyukaszt − Ö. ki~. 

ma ln. mámo
mácsik ~ fn. ’kifőtt, metélt tészta’. 

− Fr. Mácsikot szëd. Akkor mondják, 
ha a gyerekek szorosan egymás után 
mennek, és valamelyik olyan lassan 
megy, hogy az utána jövő rálép 
a lábára. Iparkogy, mer mácsikot 
szëdëk! darás mácsik ’darás tészta’. 
granati ͜ëros mácsik ’gránátos kocka’. 
kábosztás mácsik ’káposztás tészta’. 
lëgváros mácsik ’lekváros tészta’. 
turu ͜os mácsik ’túrós tészta’. − Ö.  
bille~, monya~, pöcs~.

mácsikliszt ~ fn. ’kifőtt tészta ké-
szítéséhez használt liszt’

mácsikszedő mácsikszëdü͜ö fn. 
’tésztaszedő’

mácsikszűrő mácsikszürü͜ö fn. 
’tésztaszedő’

mácsiktészta mácsikti͜ëszta fn. 
’kifőtt tészta készítéséhez gyúrt 
tész ta’. Gyurok ë kis mácsikti ͜ësztát, 
maj lëz belüllö darás mácsik.

macska − Fr. Mëgá, lëtörted a 
macskánk szarváját! ’Valami rosszat, 
csínyt tettél.’ (Főként gyereknek 
mondják.) − Gondulla, mim macska 
az esü͜öt. ’Nem tudja biztosan, csak 
sejt valamit.’. − Fr. kutya. − Ö. sarjú~, 
süldő~.

macskásodik − Ö. el~.
madárlátta − Fr. madárlátto

kë nyi ͜ër ’Mezei munkából hazavitt 
ma ra dék kenyér.’ − Megj. A gyere-
kek mindig nagy igyekezettel ku-
tatták a mezőről hazajött szülők 
tarisznyáját, és ha találtak benne 
valamit, azt jó ízűen elfogyasztották.

madrac − Lásd: matrac.
madzag − Ö. gatya~.
magaszerint magaszërint hsz. 

’ma  gától, segítség nélkül’. Mëg ’gyu ͜o-
gyút magaszërint a tehenë.

magló maglu͜o fn. ’csordára kijáró 
anyadisznó’. − Nr. Az anyadisznót 
kihajtották a csordára. Ott volt a 
közös tulajdonban levő kandisznó is. 
Ha az anya párosodási periódusba 
került, akkor a megtermékenyítés is 
kint a csordán történt. Sikeres akció 
esetén a gazda kisebb járandóságot 
adott a kanásznak.

LyLy

MM
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maglóhere maglúher fn. ’mag 
ter melése céljából meghagyott ló-
he re’. − Nr. Rendszerint a második 
ka  szálású lóherét hagyták meg 
ma g   nak. A gyengébb minőségű 
ré sze ket foltszerűen kikaszálták be-
lő le. Amikor már a mag megérett, 
le kaszálták, és megszárították. A 
ga  bona cséplésének befejezése
u  tán a cséplőgéptulajdonosok a 
Kop     lalón, a falu szélén levő szérűn 
vár ták a maglóhere és maglucerna 
csép lése céljából érkező gazdákat. 
Fran csics Janinak, az egyik tulaj-
do nosnak két gépe volt. Először a 
nor mál cséplőgépen engedték át a 
kiszárított maglóherét. A meg ma-
radt gubákat pedig a másik gép, a 
dörzsölő tisztította ki.

maglucerna maglucërna fn. ’mag 
termelése céljából meghagyott lu-
cer na’

magrépa magri ͜ëpa fn. ’mag ter -
melése céljából tavasszal a termő-
helyre kirakott répa’

Magyaróvár Magyaru͜ovár, Ma-
gyar    u ͜ovárro tn. Moson magyar óvár, 
város Büktől északra, kb. 80 km-re.

mai nap májnap hsz. ’mai napig’ 
(arch.). Tartozik ki͜ët tojásso, de mi ͜ëg 
májnap së hoszta mëg.

máj májo fn. ’kny.’ Vacsoráro fü ͜özök 
máját. − Fr. dinctűt májo ’piritott 
máj’. − Nr. Disznóöléskor tizóraira 
tálalják föl a dinctűt máját. Ekkorra 
már kiveszik a belsőségeket, és az 
asszonyok friss májat készítenek. A 
fér iak is abbahagyják egy kis időre 
a munkát, amíg megeszik az első 
főtt ételt a disznóból. − Beugrató 

kérdés a gyerekek között: Szeretëd a 
máját? − Igën. − A seggëm karimáját. 
− Nyt. A birt. szjeles alak: májájo. − 
Fr. szar.

májasgombócleves májázs gom-
bu ͜ocleves fn. ’májgombócleves’

major − Szsz. Markovics-~.
majoránna majoranna fn. ’kny.’
majorság ~ fn. ’barom iak, a ház 

körüli szárnyas állatok összessége’
mákhüvely mákhü ͜öl fn. ’kifejtett 

mákfej, mákhéj’
makog mokog ts. ige ’érthetetlenül 

mond valamit’
mákos − Fr. lencse.
malac − Ö. kis~.
malacozik − Ö. meg~.
málinkó − Ö. arany~.
málna ln. himpi͜ër.
malom − Szsz. Alsóbüki ~, Két 

malom között, Lovránics-~. − Ö. 
Puszta~.

Malom-völgy tn. [1844 körül 
Malom Völgyön, lócsi föld]

malter májtër fn. ’kny.’
mandzsetta mancsëtta fn. ’kéze lő’
mandzsettás mancsëttás mn. 

’kéz   elős’. Mi͜ër illem mancsëttás ün-
göt vëtti͜ë?

mángorló mánguluo͜ fn. ’fából 
készült, téglalap alakú nyeles esz-
köz a kimosott vászonnemű si mí-
tására’ (arch.). − Nr. Már csak a leg-
idősebbek emlékeznek arra, hogy 
vasalás helyett a házi vásznat mosás 
után ezzel az eszközzel simították ki.
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mángorol mángul ts. ige ’mángor-
lóval a kimosott vászonneműt kisi-
mítja’ (arch.) 

Mankóbük tn. [1723 (?). főleb 
emlitett Hűtvös tarsom után volt egy 
őrokős jobbágyunk also aliter Manko 
Bűkőn lakozo Horvát Pál; 1864. Man-
kó Bük, „népmonda szerint Mankó 
és Büki család bírta]

már − Fr. uccse.
marad − Fr. katonabácsi, ugar. − 

Ö. el~.
márc ~ fn. ’limonádészerű édes, 

piros színű ital, amelyet régen a 
vásárokon árultak’ (arch.). − Nr. 
Régen a gyerekek azért mentek 
örömmel búcsúba vagy vásárra, 
mert a szülők azt ígérték nekik, 
hogy ott majd kapnak márcot.

Markovics-major Márkovics-ma-
jor tn. [1982. 7/15. Márkovics-major, 
uradalmi major volt]

marmeládé marmëládi͜ë fn. ’lek-
vár’ (arch.). − Megj. Főként a II. vi-
lágháború idején volt használatos 
a szó. − Vö. német: Marmelade ’lek-
vár’.

maródi maru ͜odi mn. ’beteges, nem 
egészséges’ (arch.). Ollam maru͜odi 
vagyok, nëm mënëk ki dúgoznyi eb-
be a baca üdü ͜öbe, it maradok a 
kálho mellett. − Vö. német: marod 
’gyengélkedő, beteg’.

marok marík fn. ’kny.’ − Ö. össze~.
marokszedő marikszëdü͜ö fn. 

’kny.’ (arch.)
mars − Fr.  alë mars!  ’takarodj, 

menj, azonnal indulj’. No, alë mars, 

indú kifeli ͜ë, mer mingyá a hátodra 
verëk! − Vö. német: marsch! ’indulj!’.  

máruccse ~ msz. Csodálkozást 
kifejező szó. Máruccse, nëm hittem 
vu ͜ona, hof fö tud másznyi arra a 
magas fáro.

másik − Fr. szoba.
masina ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’cséplőgép’. 

3. ’vetőgép’. 4. ’varrógép’. 5. ’a pet-
róleumlámpának az a ré sze, a me-
lyiken keresztül a bél leeresz ke dik 
a tartályba’. (arch.). Csavart föl lebb 
a masinát, ollan vaksi ez a lámpo, 
alig látok nálo! − Megj. A rajta levő 
csavarral lehetett szabályozni, hogy 
jobban vagy halványabban égjen. − 
Ö. vető~.

masinál ~ ts. és tn. ige ’gabonát 
géppel csépel’

masinálás ~ fn. ’a gabona géppel 
történő cséplése’. − Nr. A gabona 
betakarításának utolsó, fontos moz-
za nata volt a masinálás. Előzőleg már 
a terményt kalákában behordták a 
gazdák a ház udvarára asztagba vagy 
pajtába. A cséplőgép-tulajdonosok 
sorba mentek az utcán, mindenki 
várta, hogy mikor lesz náluk a ma-
sinálás. Többnyire egy napig tartott, 
a gabona mennyiségétől függően.

masíroz masi͜ëroz tn. ige ’menetel’. 
− Vö. német: marschieren ’menetel’.

masni masli fn. ’szalagból kötött 
csokor a lányok hajában’. − Vö. 
német: Masche ’csokor, masni’.

mászik − Ö. fel~.
mászkál − Fr. hangya.
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maszkíroz maszki͜ëroz ts. ige 
’kny.’ − Vö. német: maskieren ’álcáz, 
álarcot ölt’.

mászókémény mászu͜okímín fn. 
’olyan széles belső terű kémény, a -
melynek tisztítását a kéményseprő 
úgy végzi el, hogy belül mászik föl, és 
így kaparja le a kormot. – 1906-ban 
az új evangélikus iskola építésekor 
„A bizottság tagjai megállapodtak 
az építőmesterrel, hogy a tanító-
lakásban mászó kéményt és hoz-
zá sütőkemencét, katlant és taka-
réktűzhelyet építenek be”. (SZABÓ 
2015. 159.) − Megj. Széles körben 
elterjedt volt a településen. Az én 
szülőházamon ma is ilyen kémény 
található. Eredete valószínűleg a 
szabadkéményre vezethető vissza. 
Lásd: szabadkémény. In: Magyar 
Néprajzi Lexikon IV. 518. Filep 
Antal.

matador ~ fn. ’burgonyabogár 
irtására használt fehér por; vegy-
szer’. − Nyt. Az 1950-es években, a 
burgonyabogár megjelenésekor az 
üzletekben Matador márkanévvel 
ellátott vegyszert lehetett kapni, ezt 
használták a bogarak elpusztítására. 
Később azonban kiderült, hogy ez a 
por az egészségre súlyosan ártalmas, 
ezért a gyártását beszüntették, más 
vegyi anyagok kerültek forgalomba. 
Ennek ellenére a falu lakói mata-
dornak neveztek minden más bur-
go nyabogár-irtót, és így kérték a 
bolt ban, amikor vásároltak. A szó 
tehát márkanévből köznévi elemmé 
vált.

matrac madrac fn. ’kny.’

matring motring jelzőként hasz-
nált fn. ’egy orsó <cérna> vagy 
gombolyag <pamut>’. Ha mísz a 
bu ͜odba, hozzá ëgy motrink feketë 
ci ͜ërnát!

mátyó mátyu ͜o  fn. ’híg sár’
mátyós mátyu ͜os mn. ’sáros, híg 

sárral bekent’. Ollam mátyu͜ozs vu͜ot 
a ri ͜ëpa, alik tuttok föszënnyi.

még mi͜ëg 1. hsz. ’kny.’ 2. fn. ’izé’. 
Um mëgy ez, mind a mi ͜ëg. − Nyt. 
Töltelékszó, főként hasonlító mel-
lék mondatban használják, ha valami 
találó hasonlat nem jut az eszükbe.

megabroncsol mëgabrincsul ts. 
ige ’hordóra abroncsot tesz’

megakaszt mëgakaszt ts. ige ’lo-
vat, szarvasmarhát ideiglenesen 
meg  köt valamihez’ (arch.). Akaz mëg 
aszt a csiku͜ot a szeki͜ër u ͜odaláho, në 
futkozzon annyit! 

megáll mëgáll tn. ige 1. ’kny.’ 2. 
’<tehén, kanca> párosodásra haj-
landó’. Evezettem a tehenet a bikáho, 
de nëm át mëg. − Nyt. Határozói 
von zattal is használatos: …de nëm át 
mëg neki. − Megj. Kicsapongó nőre is 
mondják: Kurva ëf fejji ͜ërníp, mindën 
ir inak mëgáll (arch., durva). − Fr. 

macska.
megavasul mëgovasul tn. ige 

’megavasodik’
megázik − Fr. zsúp.
megbán − Fr. kutya.
megbarázdol mëgbrázdul ts. ige 

a felszántandó földterület szélén 
vagy a közepén az első, kezdő fo-
gatást kiszántja’
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megbaszigál mëgbaszigál ts. 
ige. Főként csak felszólító módban 
használják: baszigád mëg! 1. Olyan-
kor mondják, ha valami nem tetsző 
dolgot adnak valakinek. Baszigád 
mëg eszt az i ͜ëletlen ki͜ëst, nëm tok 
velë zsirt aprittanyi! 2. Rosszalló 
kifejezés arra, ha valaki valamilyen 
jó dolgot elront vagy elmulaszt. − 
Lásd még: megcsesz.

megborjazik mëgborgyuzik tn. 
ige ’tehén megellik’. − Nr. Amikor a 
tehén borjazóba járt, a gazda kint 
aludt az istállóban. Ha elérkezett 
az ellés ideje, akkor akár éjszaka 
is fölkeltette a szomszédokat, akik 
rögtön jöttek segíteni. Megvárták, 
amíg elment a tehén vize. Ha már 
a lábakat is látni lehetett, kötelet 
kötöttek a borjú lábára, és három-
négy erős fér i kihúzta a kis állatot.

megboronál mëgbaronál ts. ige 
’kny.’

megbúbol mëgbubul ts. ige ’kakas 
tyúkot megtermékenyít’

megcsesz mëkcsesz ts. ige. Főként 
csak felszólító módban használják: 
csez mëg! 1. Olyankor mondják, ha 
valami nem tetsző dolgot adnak 
valakinek. Csez mëg eszt az i͜ëletlen 
ki ͜ëst, nëm tok velë zsirt aprittanyi! 
2. Rosszalló kifejezés arra, ha va-
laki valamilyen jó dolgot elront 
vagy elmulaszt. − Lásd még: meg-
baszigál.

megcsicseredik mëkcsicsërëdik 
tn. ige ’<lekvár, befőtt> megsava-
nyo dik, romlani kezd’. Në ëgyítëk 
mëg aszt a szivalëgvárt, mer má mëg 
van csicsërëdvë!

megdádáz mëgdádáz ts. ige ’gyen-
géden megver’ (gyerm.). Ju ͜o lëgyi ͜ë, 
mer mëgdádázlok!

megdikház mëgdikház ts ige ’ i-
gyelve, kukucskázva megnéz vala-
mit’. Dikházd mëg, ëszik-ë má a 
malacok a moslíkot! Megj. A szó ci-
gány eredetű.

megdob − Fr. Antal.
megdohodik mëgdohodik tn. ige 

’megdohosodik’
megegzecíroztat mëgegre ci ͜ërosz-

tat ts. ige ’megfegyelmez, kordában 
tart’. It nasz szájo van, de othom majd 
a felesígë mëgegreci ͜ërosztattya.

megegyez mëgëggyez ts. ige 1. 
’kny.’ 2. ’<főként répát> ritkít, meg-
egyel’.

megéhül mëgehül tn. ige ’megé-
he zik’

megér − Fr. fej.
megeszik − Fr. kutya, szar.
megevesül mëgevesül tn. ige ’meg-

gennyesedik’. Mëgböktö ësz szëg a 
Ju ͜ozsi lábát, osztá a seb mëgevesűt.

megfejeltet mëkfeji ͜ëtet ts. ige 
’csizmának új fejrészt csináltat’. i͜ër-
dë mës mëkfeji ͜ëtetnyi eszt a csizmát, 
mer a száro mi͜ëg egisz ju ͜o. − Lásd 
még: megnyakaltat.

meg izet mëkfüzet ts. ige ’kny.’
megfog mëkfog ts. ige 1. ’kny.’ 2. 

’<kutya valakit> megharap’. Nëm 
tudod begyünnyi a ku ͜odis, mer az 
uccajtu ͜oba mëkfokta a kutya. − 
Megj. Uszítani is szokták a kutyát 
így: fog mëg! fog mëg! − Lásd még: 
megkap.
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megfoganyodik mëkfoganyodik 
’<növény, palánta, facsemete> ülte-
tés után megered, növekedni kezd’

megfujakodik mëkfujakodik tn. 
ige ’nedves föld eső után (főként ta-
vasszal) a felületén kissé kiszárad, 
megművelésre alkalmas lesz’. Ha ëk 
kicsint mëkfujakodik a fü ͜öd, e lëhed 
vetnyi a mákot. 

megfújódik mëkfuju ͜odik tn. ige 
’<szarvasmarha> felfúvódik; dob   kór 
nevű betegségbe esik: a takarmány 
erjedésétől a bendő felpuff ad’. 
− Nr. Májusban, amikor először 
kezdtek el zöldtakarmányt etetni 
a szarvasmarhákkal, a friss lóherét 
árpaszalmával keverték össze, és 
így adták az állatoknak, hogy fel ne 
fúvodjanak. Ha mégis megtörtént 
a baj, és a beteg tehén állapota 
nem javult, akkor elhívták Csordás 
Jánost, a falu köztiszteletben levő 
népi állatgyógyászát, aki egy erre 
alkalmas késsel átszúrta a vastag 
bőrt, és kiengedte a bentszorult 
levegőt az állat gyomrából.

megfut mëkfut <valamit> ts. ige 
1. ’<répát, kukoricát, krumplit> fut-
tában, gyorsan itt-ott megkapál’. 2. 
<kukoricatáblát> gyorsan átjárja, 
mert keres benne valamit’.

megganéjoz mëgganajoz ts. ige 
’földet szántás előtt megtrágyáz’. 
− Nr. Általában három évenként 
egyszer került sor egy-egy tábla 
szántóföld megtrágyázására. Több-
nyi re a ka pás   növények, kukorica, 
répa alá szok  tak trágyázni.

meggebed mëggebed tn ige ’el  -
pusztul, meghal, megdöglik’ (pej.). 

Ollah hideg vuo͜t, majnëm mëgge-
bettem. Beteg csibére is mond ják: 
Igëm buo͜kkul, nëmsokára mëg ge bed.

meggöbörödik mëggöbörödik tn. 
ige ’<sáros út> kissé megfagy, görön-
gyössé válik’ (arch.)

meggrúberoz mëgrúbëroz ts. ige 
’gruber nevű eszközzel a szántóföld 
talaját megporhanyítja’. Igën kemin 
a fü ͜öd, nëm vëszi be a magot, mëk 
köllenë grúbëroznyi.

megijed mëgi ͜ëd tn. ige ’kny.’
megijeszt mëgi ͜ëszt ts. ige ’kny.’
megiszik − Fr. szekeres.
megjelöl mëg’gyellül ts. ige ’kny.’
megkalapál mëkkalapál ts. ige 

’<kaszát, kapát> kalapáccsal ütöget-
ve megélesít’. Ju ͜o, hogy esëtt az esü ͜ö, 
mas ráírëk, mëkkalapálom a kaszát, 
mer má alik fog.

megkamatyol mëkkamatyul ts. 
ige ’<fér i nőt> szexuálisan magáévá 
tesz’ (durva)

megkap mëkkap ts. ige 1. ’kny.’ 
2. ’megharap’. A Feri gyerëkët mëk-
kapta a kutya az uccajtu ͜oba. 3. ’meg-
fog, megpörköl’. Mëkapta a füst a 
ku ͜obászt a füstülü ͜öbe. − Lásd még: 
megfog.

megkapaszkodik mëkkapaskodik 
tn. ige ’kny.’ (arch.). Kapaskogy mëg, 
mer elesö!

megkátoz mëkkátoz ts. ige ’hango-
san kiabálva szidalmaz <valakit>’

megkeménykedik mëkkemin kë-
dik tn. ige ’megkeményedik’



154

M

megkérdez Felszólító módban 
így: ki ͜ër mëg! ’kérdezd meg!’ (arch.). 
Ki ͜ër mëg apádot, hogy miko mëty 
szi͜ënát kaszányi!

megkever mëkkever ts. ige 1. ’kny.’ 
2. ’másodszor szánt, keverőszántást 
végez’.

megkoszosodik mëkkoszosodik 
tn. ige 1. ’kny.’ 2. ’<főként malac> fej-
lődésben visszamarad, értéktelen 
lesz’.

megkotor mëkkotor ts. ige ’meg-
kapar’. Kotor mëg a hátomat!

megkotul mëkkotul tn. ige ’meg-
kotlik’

megkörmöl mëkkörmül ts. ige 
’megkarmol’

meglécskál mëgli͜ëcskál ts. ige 
’krumpli, kukorica betakarítása u -
tán a földet újra bejárja, hogy az el-
ma radt termést összeszedje’. Mëk 
kö li͜ëcskányi eszt a fü ͜ödet, mer mi ͜ëk 
sok krumpi emaratt.

megmalacozik mëgmalacozik tn. 
ige ’disznó megellik, malacai szület-
nek’

megmelleszt mëgmelleszt ts. ige 
1. ’a liba tollát párna, dunyha kitö-
mése céljából leszedi’. Igën hullattya 
a lud a tollát, má mëk köllenë mel-
lesztenyi. 2. ’a levágott barom it 
megkopasztja’. − Nr. Évente kétszer-
háromszor tépték le a libákról a 
tollat. Télen nagy társadalmi ese-
mény volt a tollfosztás. Lányok, le-
gények összegyűltek, tréfálkoztak, a 
falusi iatalság így szórakozott.

megmohódik mëgmohu ͜odik tn. 

ige ’<a kéz és a láb izma> meg húzó-
dik, az eröltetéstől kissé megdagad, 
csomós lesz’. Akkorát emi ͜ëtem, mëg-
mohu ͜odot tűlö a kezem.

megneszüdik mëgneszüdik tn. 
ige ’<ló, szarvasmarha> megvadul’. 
Në piszkád mindig aszt az ökröt, mer 
maj mëgneszüdik, osztá nëm birung 
velë!

megnő mëgnyü ͜öl tn. ige ’kny.’
megnyakaltat mëgnyaku͜otat ts. 

ige ’a kasza pengéjére új fejrészt csi-
náltat’. − Lásd még: kaszafej, meg -
fejeltet.

megnyilal mëgnyilal ts. ige ’ökör-
re, lóra a patkót a kovács úgy veri 
föl, hogy valamelyik szöget a köröm 
elevenjébe üti, ezáltal az állat meg-
sántul’ (arch.). Mëgnyilu ͜ota a kovács 
ezt a lovat, azi͜ër sántitt annyira.

megolvas mëgu ͜ovas ts. ige ’meg-
számol’ (arch.). Níz mennyi kányo 
van ott a fán, u ͜ovazs mëk hány 
lëhet!

megőröl mëgü ͜öll ts. ige ’kny.’
megpenészledik mëkpeníszlëdik 

tn. ige ’megpenészedik’
megpurgál mëkpurgál tn. ige 

’meghajt, híg székletet idéz elő’ 
(pej.). Në ëgyi ͜ë annyit abbu a zsiros 
kábosztábu, mer maj mëkpurgál!

megregál mëgrëgál ts. ige ’földet 
szőlő telepítéséhez 40−50 cm mély-
ségig megforgat’ − Nr. Nem volt 
sző lőkultúra a faluban. Csak a ház 
udvarán, a falra felfuttatva tartottak 
szőlőt. Ilyen jellegű talajforgatásra 
ritkán került sor.
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megreparál mëgrëpërál ts. ige 
’megjavít’

megresztel mëgrësztül ts. ige ’ételt 
megpirít’. Ë kicsint mëgrësztülöm a 
rántást.

megsántul − Fr. fej.
megsarabol mëksarabul ts. ige 

’saraboló nevű szerszámmal a répa, 
kukorica sorközéből a gyomot ki-
irtja’. Mëksarabulom a ri͜ëpát, mer 
má igën füjjes.

megsásol mëksásul ts. ige ’ta-
vasszal a túlságosan kövér gabo   na-
féle (búza, rozs) levelét meg tépdesi’. 
− Nr. Ritkán előfordult, hogy a fris-
sen trágyázott földben a búza, rozs 
nagyon dúsan, vastagon hajtott ki. 
Ez befülledéshez, rothadáshoz ve-
zethet. Ezért az ilyen dús hajtású 
foltokat megtépdesték, és a letépett 
zöld hajtásokat az állatokkal meg-
etették.

megsrótol mëksru ͜otul ts. ige ’ár-
pát, kukoricát megdarál’

megsüllyed mëksülled tn. ige 1. 
’kny.’ 2. ’sárban, puha földön a nagy 
teherrel megrakott szekér elakad, 
az állatok nem tudják továbbhúzni’. 
Mëksüllettünk a fü ͜öt közepin a ga-
najszeki͜ërre, lë köllöt hánnyi a ganajt 
ëh hi ͜ëre.

megszakaszt mëkszakaszt ts. ige 
’<kovácsmester> lötyögő keréksínt 
szorosabbra húz’. Vüdd el a kovácsho 
a kereket, igën lötyög rajta a sin, 
maj mëkszakasztya. − Megj. Ha a 
sín a szekérkeréken nagyon meg-
tágult, lötyög, akkor a kovács el-
vágja, kisebbre veszi, és a kerékre 

rászorítja. − Lásd még: szakaszt.
megszeg mëkszeg ts. ige ’egész 

kenyeret megkezd, levágja belőle 
a nagyobb, kezdő szeletet’ (arch.). 
Szeg mëg eszt a kënyeret, mer a 
másik má efogyott. − Nr. Belevágás 
előtt a késsel keresztet vetettek a 
kenyéren.

megszív − Fr. sárgaföld.
megszól mëkszu͜ol ts. ige ’rosszat 

mond valakiről, aki nincs jelen a 
beszélgetésnél’

megszolgál mëkszu͜ogál ts. ige ’az 
elvégzett munkáért megérdemel va-
lamit’. Ez a fejji ͜ërníp is mëkszu ͜ogáto 
má a nyugalmat, mer igën sokáik 
killu͜odott az anyu ͜osávo.

megszór mëkszu͜or ts. ige 1. ’kny.’ 
2. ’a szóró nevű kézzel hajtott géppel 
a szemetes, kicsépelt gabonát meg-
tisz títja’.

megszorul − Fr. nap, szem.
megtanít − Fr. kesztyű.
megvalogáz mëgvalogáz ts. ige 

’tyúkot megtojóz’ (arch.). − Nr. Az 
1960-as évekig szokásban volt, 
hogy a gazdasszony reggel, ami-
kor kiengedte a tyúkokat az ólból, 
egyenként a hóna alá fogta őket, ujját 
a fenekükbe dugta, és megnézte, 
hogy van-e náluk tojás. Így győződött 
meg arról, hogy aznapra hány tojás 
várható.

megvan − Fr. miért.
megzsúpol mëgzsuppul ts. ige 

’háztetőt zsúppal befed’. Mëk köllenë 
zsuppúnyi az istálu͜ot, mer má igën 
hullat.
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megy − Nyt. Ragozása: mënëk, mísz, 
mëgy, mënünk, mëntëk, mënnek. − Fr. 
Há mísz? ’Hová mész?’ Különösebb 
tartalom nélküli kapcsolatteremtő 
kérdés. Ha két ismerős találkozik, 
rendszerint ez hangzik el közöttük 
legelőször. − Fr. ágybaszarás, férj, 
Gyugy, kár, sógor, zsidó. − Ö. el~, 
jön-~, jössz-mész, ki~.

megye − Lásd: mesgye.
meggyengül − Fr. idő.
meggyes − Ö. Saj~.
Meggyes Mëggyes, Mëggyezsbe tn. 

Meggyespuszta, Csepreghez tartozó 
külterületi lakott hely Büktől észak-
ra, 5 km-re. Uradalmi birtok volt.

meggyógyul − Fr. sárgaföld.
meggyón mëg’gyu ͜on tn. és ts. ige  

Az evangélikusoknál: ’úrvacsorát 
vesz’

méh1-2 míhë ’kny.’ − Nyt. Tolda lé-
ko  lása: míhit, míhík

mehet − Ö. el~.
melasz mëlájsz fn. ’kny.’
meleg − Fr. föld, kutya.
melegít − Ö. ki~.
melegül ~ tn. ige ’melegszik’. − Ö. 

át~, be~, ki~.
meleggyűrű meleg’gyürü fn. 

’disz   nó pörzsölésekor a körömről 
me le gen lehúzott tok’. − Nr. Amikor 
a disznó pörzsölése már a vége felé 
kö zeledett, hátára fektetve lehúzták 
a köröm felső burkát. Csak a forró 
lábról jött le ez a szarurész, amely 
jó meleg volt. Tréfálkozva dobták 
oda a gyerekeknek: Kaptyátok el, 

meleg’gyürü! Mivel disznóöléskor 
több nyire hideg volt, a gyerekek a 
meleggyűrűt az ujjukra húzták, hogy 
fölmelegítsék az elgémberedett vég-
tagokat.

melence melënce fn. ’fából vagy 
zománcos fémből készült nagyobb 
tál’. − Nr. A fából készült melencét 
vándor cigányoktól szerezték be, 
akik nagyobb nyárfatörzsből vájták 
ki megfelelő alakúra. Disznóöléskor 
az apróbb húsokat, a megtöltött 
kolbászfélét rakták bele. − Lásd 
még: vájdling.

melled − Ö. ki~. 
melléje mellejë hsz. ’mellé’. Fr. vég.
mellékdeszka mellígdëszka fn. 

’szekéren a lőcs fölött az oldal ma -
ga sítása céljából kétoldalt el he lye -
zett szélesebb deszka’. − Nr. Kü lö-
nösen répa betakarításakor rak tak 
föl a szekérre mellékdeszkát, hogy 
nagyobb mennyiség férjen el a sze-
kéren.

mellen − Lásd: milyen.
melleszt ~ ts. ige 1. ’a liba tollát 

párna, dunyha kitömése céljából le-
szedi’. 2. ’levágott barom it kopaszt’. 
− Ö. meg~.

melyik − Ö. a~.
menyecske − Fr. gyürki ͜ës më-

nyecs ke ’talpraesett, erős, megter-
mett iatalasszony’.

menyétasszony mënyi͜ëtasszon fn. 
’menyét’ (arch.)

mennykő mënkü fn. ’kny.’ A mën-
kü csaptya mëg! Szitkozódás. − Ö. 
hájder~.
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merekle merëkle fn. ’kb. 50−60 
cm hosszú, vékony, hegyes karó, a -
melyet a gabonaasztag felső kévé-
jébe szúrnak, hogy a szél le ne fújja 
a kévéket’ (arch.)

mérgedik − Ö. el~. 
merő − Ö. húgy~.
mérő mírü ͜ö fn. 1. ’kb. 20 kg gabo-

na befogadására alkalmas faedény’ 
(arch.). 2. Jelzőként: ’űrmérték, kb. 
20 kilónyi gabona’ (arch.). − Nr. 
Régebben mértékegységként hasz-
nálták ezt a fából készült edény-
félét: ëgy mírü ͜ö buza. Mérőben 
határozták meg a papnak, tanítónak 
a járandóságát és az arató része-
sedését is.

merőkanál merü ͜ökalán fn. ’kny.’
mesél mesel ts. ige ’kny.’ No, mesell 

valamit, mi ujsák Pestën!
mesgye mëgye fn. ’két különböző 

tulajdonos földje között levő határ-
barázda’. − Fr. szü͜örös mëgye. − Nr. 
Régen keskeny füves terület volt a 
mesgye, ez a szü͜örös mëgye. Újabb 
időkben azonban a füvet elszántották, 
mert számos szántóföldi féregnek 
a búvóhelye volt. Csak a barázda 
ma radt meg. A határt a szántóföld 
végén (ha hosszú volt a tábla, akkor 
közepén is) levert karó jelezte.

mester májsztër (erősen arch.), 
mestër fn. ’kny.’ Májsztër úr! Fu ͜otozza 
mëg ennek a gyerëknek a csizmáját! 
− Fr. Szováta. − Ö. céh~, vaj~.

Mesterháza Mestërházo, Mestër-
házáro tn. Község Büktől kelet re, 10 
km-re.

mesterség − Fr. kalaposinas.
mész − Fr. Nëm ëttem meszet! 

’Nem vagyok bolond!’
mészárszék míszárszi͜ëk fn. ’hen-

tesüzlet, ahol a húst mérik’. − Fr. 
Nyidva van a míszárszi͜ëk. Akkor 
mondják, ha valaki elfelejtette be-
gom bolni a sliccét. (tréf.) − Nr. 
Régebben a kocsmárosok vágtak 
disznót és marhát. Alsóbükön Csik 
Kálmán vendéglős mészárszékéből 
hordták a húst a környékbeliek.

Meszlen ~, Meszlembe tn. Község 
Büktől délre, 10 km-re.

mesztélláb − Lásd: mezítláb.
metélt meti ͜ëtt fn. ’szálakra vá  gott, 

házilag készített levestészta’. Tëgyi ͜ë 
meti ͜ëttet a levezsbe!

méter mëtër (arch.), mi͜ëtër fn. 
’kny.’ − Ö. kilo~.

metsz mecc ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’kenye-
ret vág’. Mess ëd darap kënyeret! − Ö. 
el~, ki~. 

metszet − Ö. ki~.
metsző − Ö. káposzta~, kéve~.
Mexikó Mëksziku͜o tn. [1982. 7/4. 

Mëkszikó, lakótelep, a régi cukor-
gyárhoz tartozott.]

mezeje − Szsz. Ehe ~. 
mezítláb meszti͜ëlláb hsz. ’kny.’ 

− Nr. Az 1940-es évek végéig a 
gyerekek egész nyáron mezítláb
jár tak. Tavasszal a cipőt levetették, 
és csak ősszel, a hideg beálltával 
vették föl. Aratás idején a iatalabb 
lányok, marokszedők a tarlón sem 
húztak cipőt. Talpukat a talajon 
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csúsztatva megakadályozták, hogy a 
tarló föl bökje a lábukat.

mező − Szsz. Kis-~.
Mező-derék tn. [1844 körül Mez-

zö Derigban, vagy Csonka Fa Uttyára 
Düllöben]

miért 1. mi͜ër kérdő hsz. ’kny.’ 
Mi͜ër nëm mísz má haza? 2. mi͜ërt 
fn. ’kérdéses jelenség’. − Fr. Mindëm 
mi͜ërtnek mëgvan a maga azi͜ërtya. 
Főként gyereknek mondják, ha so-
kat kérdezget a felnőttektől.

míg mi͜ëg (arch.), mig ksz. ’kny.’ 
Addig, mi ͜ëg e nëm kíszűtök, öccör is 
mëkcsinálom.

míhe − Lásd: méh1-2.  
mikor − Ö. a~.
milyen mëllen névm. ‘kny.’ − Ö. a~, 

akár~.
minálunk ~ szjeles hsz. ’nálunk’. 

Minálunk má írik a cserësnye.
minden − Fr. miért, szar.
mindenhol mindëhun hsz. ’kny.’
mindenhová mindëhová hsz. ’kny.’
mindenki − Fr. kalap.
mindig mindi͜ëg (arch.), ~ hsz. 

’kny.’ − Nyt. Az archaikus alakot már 
csak ritkán, egy-két idős embertől 
lehet hallani.

minek ~ kérdő hsz. 1. ’kny.’ 2. 
’miért’. Minek mënti ͜ë el a bu ͜odba 
kënyi ͜ëri ͜ër, iszë mi ͜ëg ithon izs van 
ölig?

mint mind ksz. ’kny.’ (arch.). Ollan 
kövi͜ër, mind a disznu ͜o.

minuta ~ fn. ’nagyon rövid idő’. 
Na, csak ëm minutát várgyá! − Vö. 
latin: minute ’kicsiny, kicsinyes’; 
német: Minute ’perc’.

mírő − Lásd: mérő.
Mise út Mise ut tn. (arch.) [1982. 

7/44. Mise ut]. A plébániától a kato-
likus templomhoz vezető gyalog  út 
volt. Beépült.

miska ~ fn. ’kukac’ (tréf.)
Miskolc − Fr. béka.
míszárszék − Lásd: mészárszék.
mód − Fr. felrúg. 
moderál modërállo magát ts. ige 

’tisztességesen, a közösség számára 
elfogadhatóan viselkedik’. Modërád 
magad! ’Viselkedj tiszteségesen!’

Mogyorós tn. [1736. el tavoz-
hatatlan szükségemre nizve kőlletik 
az mogyoros alat levo masfél hold; 
1844 körül Mogyoros alat, szántó 
Alsóbükön]

Mogyorós útjára dűlő tn. [1844 
körül A Mezzö Derigban Magyaros 
Uttyára Düll(ő)]

mohar − Lásd: muhar. 
mohódik − Ö. meg~.
mokog − Lásd: makog.
Mókus szer Mu ͜okusz szër tn. 

[1982. 7/75. Mókus szer, csak az 
egyik oldalán vannak házak.]

molypille molpille fn. ’molylepke’
mond − Fr. al lët mondva. Ha 

az igazságot nem akarják nyilvá-
nosságra hozni, helyette kitalálnak 
valamit. A Karcsi gyerëg vizet öntött 
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a tëlëvíziu͜oba, de al lët modva a 
szerelü͜önek, hor rá dűt a víz. − Fr. 
gyerek.

mondásként mondáskint hsz. 
’mon dás szerint, ahogy mondani 
szok ták’. A mondáskint job lëd vu ͜ona 
eszt a bikaborgyut má ijatallap ko-
rábo kimeccetnyi. − Nyt. Névelővel 
használatos.

mondó − Ö. az~.
mony monya <valakinek> ’penise’. 

− Nyt. Csak birt. szjeles alakban 
fordul elő a szó.

monyamácsik ~ fn. ’kézzel sodort 
kifőtt tészta, krumplinudli’ (arch.)

morc − Fr. morc üdüö ’nedves, kel-
lemetlen idő’

morzsa − Ö. császár~.
morzsol morzsul ts ige 1. ’kny.’ 2. 

’kukoricaszemeket a csőről géppel 
vagy kézi erővel letisztít’. − Ö. le~.

morzsolószék morzsulu͜oszi͜ëk 
fn. ’négylábú, támla nélküli szék, 
rend szerint a fejőszék, amelynek 
kes ke nyebb oldalába eltört kés 
pen   géjét verték be, és ezen mor-
zsol ták le a kukoricát’. − Nr. A ku ko-
rica morzsolásának régebbi mód  ja 
volt az, amikor téli estéken a me-
leg szobában morzsolószékre ül-
ve, az oldalába bevert késpengén 
húzogatva tisztították meg a csö-
ve ket. Később, az 1940-es évektől 
meg jelentek a kézzel hajtott gyári 
morzsolók, amelyekkel nagyobb tel-
je  sítményt lehetett elérni.

mos − Ö. ki~.
moslékossajtár moslíkossajtár fn. 

’fából készült dézsa, amelyben mos-
lékot visznek a disznóknak’ (arch.)

moslékosvödör moslíkozsvödör 
fn. ’fémből készült vödör, amelyben 
az ételhulladékot gyűjtik össze a 
disznóknak’

mosódik mosu͜odik tn. ige ’<e -
dényt> mosogat’. Hun van anyád? 
Sok a piszkos edin, a konyhán mo-
su͜odik. − Ö. el~.

mothos ~ mn. ’gyorsan, mohón 
evő, falánk’

motolla motu͜olla fn. ’tekerő szer-
kezet, amelyre a kenderfonalat föl-
tekerték’ (arch.)

motollál − Ö. fel~.
motring − Lásd: matring. 
mufurc ~ mn. ’mogorva, kelletlen 

<ember>’
muhar mohar fn. ’kny.’
mujder − Lásd: muter.
múlik − Fr. gumi.
Mullasics-öltés Mullasics-üöttís 

szsz. ’rendetlenül varrt nagy öltés’ 
− Megj. Az 1940-es években élt a 
faluban egy idős szabómester. Ö reg 
korában már rosszul látott, és a ne ki 
átadott ruhaanyagot csak rendet len, 
nagy öltésekkel tudta összetákolni.

mulya mula mn. ’vad, durva, bo-
lond’. Ollam mula ez a tehi͜ën, alik 
tudom lëfejnyi. − Megj. Em ber re, 
állatra, sőt az időjárásra is mond ják.

mundér mundi ͜ër fn. ’katonaruha’
munka − Fr. A ju ͜o munkánok 

hang’gya van. ’A jól végzett tevé-
kenység általában zajjal jár.’
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murányi − Fr. kutya.
murnya ~ fn. ’értéktelen anyag, 

összegereblyélt falevél, elcsépelt ló-
here vagy lucerna inom polyvája, 
amelyet szalma hiányában a marhák 
alá terítenek’. Efogyot má a szu͜oma, 
maj valami murnyát kö a marhák alá 
terittenyi.

muslinca muslica, muszlica fn. 
’kny.’

mustrál ~ ts. ige ’vizsgálva néze-
get’. Igëm mustrállo ezëket a lovakat. 
− Ö. ki~.

muszáj ~ tn. ige ’föltétlenül kell’. 
Muszáj neki mëkcsinányi, ha i ͜ëm 
mon dom. − Vö. német: müssen ’kell’.

muszol muszul ts. ige ’szőlőt, 
gyümölcsöt összezúz, össze nyom-
kod’ (arch.) 

muszolófa muszulu͜ofa fn. ’szőlő, 
gyümölcs összezúzására alkalmas 
bunkós fadarab’ (arch.). − Nr. 
Ma már nem használják. Csak a 
legidősebbek emlékezetében él, 
hogy valamikor volt ilyen eszköz.

muter mujdër fn. ’anyós’ (arch.). 
Aszonta a mujdër, hogy ëtessem mëg 
a disznu͜okat. − Megj. Használata 
eléggé elterjedt volt az 1950-es 
évekig. − Vö. német: Mutter ’anya’. A 
közeli bajor-osztrák nyelvjárásokból 
került át a szó.

mutyizik ~ tn. ige ’egyenlő 
arányban osztozkodik’ (tréf., pej.). 
Segittëk nekët, hony nyergyi ͜ë, de a 
vígin osztá maj mutyizunk.

nád − Fr. zsidó.
nagy − Fr. áll, Bük, gyerek, hó, 

katonabácsi, szekeres.
Nagy út tn. [1818. melynek belsö 

végeik az Hölésre, a külsők pedig a 
Nagy Utra dülnek; 1822. Nagy uton 
kivül; 1844 körül Nagy uton kivül 
három darab egy végben]

nagyasszonykor nagyasszonkor 
hsz. ’nagyboldogasszony napján, au  -
gusz  tus 15-én’

nagybélű nabbelü mn. ’igen jó 
evő, sokat evő’

nagydolmány naddu͜omán fn. 
’télikabát’ (arch.)

nagyfejsze naffejszë fn. ’fa haso-
gatására és kivágására használt 
hosszú nyelű, nagyobb fejsze’

nagyfűrész naf irisz fn. ‘széles és 
hosszú lapú fűrész, amelynek nincs 
kerete, csak a két végén van fogója’. − 
Megj. Vastag farönkök fűrészelésére 
használják. − Lásd még: fűrész.

nagygereblye naggráblo fn. ’tarló 
vagy széna gereblyélésére használt 
nagy méretű gereblye’ – Lásd még: 
kisgereblye, tarlógereblye.

nagygömböc naggömböc fn. ’a 
disznó gyomra, amelybe a disz nó-
sajtot töltik’. − Nr. Disznó ölés kor két 
disznósajtot készítettek. Az egyik 
nagyobb volt, ezt a disznó gyomrába 
töltötték, a kisebbiket pedig a ka-
ta könyökibe, a vastagbél lezárt vé-

NN
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gébe. − Lásd még: katakönyöke, 
kisgömböc. 

nagykacs ~ fn. ’a kasza nyelének 
nagyobbik fogója’. − Lásd még:  kacs, 
kancsó, kaszakacs, kaszakancsó, kis-
kacs, kiskancsó, nagykancsó.

nagykancsó natykancsu ͜o fn. ’a 
kasza nyelének nagyobbik fogója’. − 
Lásd még:  kacs, kancsó, kaszakacs, 
kaszakancsó, kiskacs, kiskancsó, 
nagy kacs.

nagyol nagyul ts. ige ’kézi csép-
léskor a földre lerakott rozskévékből 
a magot előbb nagyjából kiveri’ 
(arch.). Elöb mi͜ëg nagyulunk, osztá 
majt szídbontyok a kívíket. − Nr. 
Zsúp készítésekor a pajta földjén 
a rozskévékből először csak nagy-
jából verték ki a szemeket, aztán 
szétteregetve addig ütögették a 
cséppel, ameddig minden szem 
kijött belőle.

nagyolás nagyulás fn. ’a földre 
lerakott rozskévéknek kézi cséppel 
történő elnagyolt kiütögetése’

nagyoll nagyull ts. ige ’valamit 
túlságosan nagynak tart’

nagyujj ~ fn. ’hüvelykujj’
-nak, -nek ~ határozórag ’felé, 

felől’. Uccánok mënt haza. Kertnek 
gyütt át.

nálunk − Ö. mi~.
nap − Fr. mëkszorul a nap ’nagy 

esőfelhőkkel borított égen egy kis 
szabad helyen erősen tűz a nap’. 
Mëkszorul a nap, azi͜ër süt illem me-
legën. − Fr. hold. − Szsz. mai ~. − Ö. 
akkor~, asszony~, ét~, idő~, köz~.

napa ~ fn. ’anyósa’ (arch.). − Nyt. 
csak birt. szjeles alakban hasz ná-
latos.

napkeltekor napki͜ëtëkor hsz. 
’kny.’ (arch.). Má napki ͜ëtëkor ekesztík 
a hordást.

náspágol − Ö. ki~.
naspolya lasponya fn. ’kny.’
nász ~ fn. ’apatárs, gyermekünk 

apó sa’. Tënnap szu͜ot a nászom, 
hogy aggyak neki ë kis űtetnyivalu͜o 
krumpit.

nászasszony nászasszon fn. ’anya-
társ, gyermekünk anyósa’

Nátán  − Fr. bugyor, pattanás.
ne − Ö. hogy~.
né − Ö. barát~, sógor~.
necc nëcc fn. 1. ’haj lekötésére 

szolgáló háló’. 2. ’hálószerű szatyor’. 
3. ’hálószerű kézimunka’. − Vö. né-
met: Netz ’háló’. 

neccel neccül tn. ige ’hálószerű 
kézimunkát készít’. Ugy nëccűted 
eszt a szíp ki͜ëzimunkát?

néhány − Ö. egy~.
nehéz nehez mn. ’kny.’
nekidül  − Fr. köd.
nem − Fr. áll, dejsze.
Nemeskér Nëmëski͜ër, Nëmës ki ͜ë-

rën  tn. Település Büktől északra, 15 
km-re.

Nemesládony Nëmësládon, Në-
mës  ládomba tn. Település Bük től 
keletre, 13 km-re. − Megj. Édes-
anyám Nemesládonyban született. 
Gyerekkoromban mindenszentek 
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nap  ján évenként vonattal utaztunk 
Tompaládonyig, onnan öt kilo mé-
tert gyalogolva jutottunk el Nemes-
ládonyba a rokonokhoz, és koszorút 
vittünk a temetőbe.

Nemes-tag Nëmës-tag tn. [1982. 
7/165. Nëmës-tag]. Határrész. Az 
alsóbüki kisnemesek birtoka volt.

néni − Ö. gólya~.
nép − Ö. fehér~.
nesz ~ fn. 1. ’zaj’. 2. ’hangos beszéd, 

lárma’.
neszez ~ tn. ige ’hangosan beszél, 

lármázik’
neszüdik ~ tn. ige 1. ’<ember> 

hangosan kiabálva, mérgelődve be-
szél’. 2. ’<tyúk> hangosan kárál’. 
3. ’<állat> vadul viselkedik’. − Ö. 
meg~.

netalántán nëtalántán hsz. ’hát-
ha’. − Nr. Az alsó faluvégen élt 
egy kissé együgyű szolgalegény. 
Disznóöléskor mindig ott sündör-
gött a pörzsölésnél. Amikor már 
szép piros volt a disznó bőre, az-
zal ugratták, hogy beküldték az 
asszonyokhoz, hozzon egy poharat 
a zsírnak arra az esetre, ha a bőr 
nëtalántán kitaláno repennyi.

nevet − Fr. görög1.
néz − Fr. hold, ruha. − Ö. kis kert-

benéző. 
nézeget nízëget tn. ige 1. ’kny.’ 2. 

’ablakon kihajolva bámészkodik, i-
gyeli, hogy mi történik az utcán’. − Nr. 
A falu kommunikációs rendszerében 
fontos szerepe volt a nízëgetísnek. 
Főleg az asszonyok így szereztek 

információt arról, hogy mi történik 
közvetlen környezetükben, ki, hová 
megy, mit csinál, milyen események 
zajlanak a faluban.

nincs − Fr. olyan.
nokedli nokëlli (arch.), nokëdli 

(újabb) fn. ’kny.’
nózi nózli fn. ’orr’ (becéző, gyer-

meknyelvi szó). Gyere, hat törüllem 
mëg a kis nózlidat! − Vö. német: 
Nase ’orr’.

nő nyü ͜öl tn. ige ’kny.’ − Fr. béka, 
bolondgomba. − Ö. be~, ki~, meg~. 

nőstény nyü ͜östin fn. ’kny.’
nősténykutya nyü ͜östinkutya fn. 

’szuka’
nudli ~ fn. ’burgonyával készült ki-

főtt tészta’. − Nr. A tésztát vastagabb 
csíkokra vágják, kézzel egyenként 
ki sodorják, és forró zsírban meg-
pi rított zsemlyemorzsával össze-
ke verik. − Vö. német: Nudel ’metélt 
tészta’.

nyak ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’gallér <ingé, 
kabáté>’. − Fr. a nyakamat tëszëm rá 
’egészen biztosan így van’. − itt rissz 
a nyakam ~ nyakam rissz ’biztos, 
egészen biztosan’. Itt rissz a nyakam, 
hogy a bükiek mëgnyerik eszt a 
mëccsët. − Vö. német: reissen ’tép, 
szakít’. − Ö. ing~, kasza~.

nyakaltat − Ö. meg~.

NyNy
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nyakapecsenye nyakapecsënye 
fn. ’tarja; a disznó nyaka alatt levő 
kissé zsíros hús’. − Lásd még: nyak-
pecsenye.

nyakasfejsze − Fr. Csak ebben 
a szóláshasonlatban: Uszik, mind 
a nyakasfejszë. ’Sehogyan se úszik, 
nem tud úszni.’

nyakló nyaklu͜o fn. ’<lószerszám 
részeként> az a karikával ellátott 
szíj, amelyet szekérbe fogáskor a ló 
nyakába akasztanak’. − Megj. Ezzel 
irányítja a ló a szekérrudat. 

nyakpecsenye nyakpecsënye fn. 
’tarja; a disznó nyaka alatt levő kissé 
zsíros hús’ (arch.). − Lásd még: 
nyakapecsenye.

nyakravaló nyakravalu͜o fn. ’me-
leg nagykendő, amelyet télen az 
asszonyok a fejükre tettek, és az e  -
gész felső testüket betakarták ve-
le’. − Megj. Körülbelül az 1950-es 
évekig volt divatban. Ma már az 
idősebbek sem használják. 

nyakú − Ö. gúnár~.
nyalogat − Fr. Bük.
nyámmog ~ tn. ige ’nehézkesen, 

kelletlenül csinál valamit’
nyámnyila ~ mn. ’élhetetlen, fé  -

lénk, magával mitsem törődő < ia-
talember>’. No, essë nü͜ösül mëg ëty-
hamar, ez a nyámnyila ia tal ember. 

nyanya ~ fn. ’öregasszony’ (pej.)
nyápic ~ mn. ’vézna’
nyár − Fr. kesztyű.
nyargal ~ tn. ige ’gyorsan, sietve 

elmegy valaki, valahova, valamiért’. 

Gyere iam, nyargu ͜o el a bu ͜odba ki͜ëd 
dëka illesztü͜öi͜ër!

nyavalya nyavala fn. 1. ’betegség’. 
2. ’izé’. Ollan ámozs vagyok, mind 
a nyavala. Evvel a nyavalávol nëm 
tudom kibontanyi a konzërvot. − Fr. 
Törgyö ki a nyavala! A nyavala tör-
gyö föl! Szitkozódás. − Nyt. Fogalom, 
tárgy, eszköz megnevezésére ak-
kor használják, ha nem jut eszük-
be valami, vagy nem akarják meg-
mondani valaminek a nevét.

nyavalyás nyavalás mn. 1. ’beteges 
<személy>’. 2. ’engedetlen, rossz 
<gyerek vagy állat>’. Ez a nyavalázs 
disznu͜o má mëgin efutot hátro a 
kerbe. 3. <tárgy, eszköz> nehezen 
kezelhető’. Ez a nyavalász szëg nëm 
akar kigyünnyi a dëszkábu.

nyavalyatörés nyavalatörís fn. 
’bolondéria, engedetlenség’ (durva). 
− Fr. rágyütt a nyavalatörís. ’nem 
lehet bírni vele, engedetlen’.

nyél nyel (arch.), nyi ͜ël fn. ’kny.’ 
− Nyt. Az archaikus alak inkább 
összetételekben használatos: kasza-
nyel, lapátnyel. − Ö. gereblye~, ka-
pa~.

nyelve − Ö. kutya~.
nyelvénvalója nyi ͜ëvinvalaja ragos 

fn. ’a kiscsirke nyelvének hegyén 
levő bőr, amelyet le szoktak szedni’

nyerges ~ fn. ’szekér vagy kocsi 
bal oldalára befogott ló’. − Lásd 
még: rudas.

nyeszlett − Lásd: nyiszlett.
nyikhaj ~ fn. ’sovány, vékony, ko-

molytalan iatalember’
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nyilal − Ö. meg~.
nyimnyám ~ mn. ’félszeg, félénk, 

kissé ügyefogyott <ember, gyerek>’. 
Micsoda nyimnyám ël legin ez, mi͜ëg 
a lányokka së mer szu͜obaányi.

nyír nyir ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’hajat 
vág’. Nyirgyë lë ennek a gyerëknek a 
haját, mer má igën nagy!

nyíret ~ ts. ige ’hajat vágat’. Emënt 
a borbilho hajat nyíretnyi.

nyiszlett nyeszlett (arch.), ~ mn. 
’vékony dongáju, vézna <ember>’

nyit − Fr. mészárszék.
nyitál ~ ts. ige ’nyitogat’. Në nyitád 

annyit a sporheltajtu ͜ot!
nyolc − Fr. kalács.
Nyolcad-dűlő tn. [1816. július 2. 

adom zálogos képpen a föllsö Büki 
mezön a nyoltzad Düllöben levö fél 
hold örok földemet]

nyomórúd nyomu ͜orud fn. ’szeké-
ren a magasra rakott szénát szalmát, 
szálas gabonát középen leszorító 
rúd’

nyomtat ~ ts. ige ’földön szét te-
rített szálas gabonából a szemeket 
lovakkal kitapostatja’

nyomtatás ~ fn. ’az a művelet, 
amelynek során a földön szétterített 
szálas gabonából a szemeket lo-
vakkal kitapostatják’. − Nr. Ezen 
a vidéken viszonylag korán, már 
a XIX. század végén megszűnt a 
nyomtatás. Kezdetben lóval haj tott 
járgánnyal csépelték ki a ga bona-
neműeket, majd az 1910-es években 
megjelentek a gőzzel, majd később 
benzinnel hajtott cséplő gépek.

nyoszolyóasszony nyoszo lu͜o asz-
szon fn. ’idősebb nő, aki fontos szere-
pet tölt be a lakoda lomban’

nyoszolyólány nyoszolu͜olán fn. 
’koszorúslány’

nyögés − Fr. akarás.
nyől − Lásd: nő.
nyőstin − Lásd: nőstény.
nyugosztal − Fr. Isten. 
nyugszik nyukszik tn. ige 1. ’kny.’ 

2. ’pihen’. Nyugoggyunk ëk kicsint, 
igën efárottam!

nyújtó nyujtuo͜ fn. ’a szekér alatt az 
első és a hátsó tengelyrészt összekö-
tő rúd’ − Ö. hosszú~, rövid~.

nyújtókarika nyujtu ͜okarika fn. ’a 
szekér hátsó ágasának egy szárban 
összefutó végét a nyújtóra rászorító 
karika’

nyújtószeg nyujtu ͜oszeg fn. ’a 
sze kér hátsó ágasának egy szárba 
összefutó végét a nyújtóhoz kapcso-
ló vékonyabb vasrúd’

nyújtózkodik nyujtu ͜ockodik tn. 
ige ’kny.’

nyúl − Fr. Fut, mind a nyul. ’Gyor-
san fut.’ nyulat fog ’elesik, hasra vá-
gódik’. Főként gyereknek mond ják, 
ha elesett: No, ijam, nyulat foktá? − 
Megj. Magyarázata az, hogy a nyulat 
rendszerint hasra vágódva fogják 
meg, amikor odaérnek a közelébe. 
− Ö. kirigli~.

nyula ~ fn. ’a disznó hasa alján 
levő kövérkés hús; dagadó’. Hozzá a 
hentëstü i͜ë kila nyulát! 

nyulas − Fr. i.
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nyúlászkodik nyullászkodik tn. 
ige 1. ’nyújtózkodik’. 2. ’ágaskodik, 
el akar érni valamit’

nyulica ~ fn. ’rókagomba (Cantha-
rel lus cibarius)’ (arch.)

nyúlik − Fr. gumi.
nyúlós nyullu͜os mn. ’ragadós, sü-

let len <tészta>’
nyúz − Ö. le~.
nyúzó − Ö. béka~, borjú~.
nyüves ~ mn. 1. ’kny.’ 2. ’engedetlen, 

gonosz <személy>’ (durva). Gyere 
idë, të nyüves!

ó − Fr. fene.
ócsó − Lásd: olcsó.
oda − Fr. col.
odabajszint − Fr. oda së bajszint 

neki ’nem törődik vele, semmi i-
gyel met, érdeklődést nem mutat 
irán ta’

ódó − Lásd: oldal.
ódózáp − Lásd: oldalzáp.
ófa − Lásd: alfa.
offertórium offërtu ͜orium fn. ’<az 

evangélikusoknál> perselypénz’. Tët 
i͜ëre eszt az apru ͜opínszt, maj va-

sárnop ju ͜o lëssz offërtu ͜oriumra.
o icér o ici ͜ër fn. ’katonatiszt’ 

(arch.). − Megj. Csak a legidősebbek 
ismerték és használták, akik még az 

I. világháború idején katonáskodtak. 
− Vö. német: Of izier ’katonatiszt’.

ójje ójjë hsz. ’nem, dehogy is’. 
Aptya, emënëk mëcsre. − Ójjë, dehogy 
is mísz el! − Nyt. Tagadószó egész 
mondat tagadására. 

ókor − Lásd: olykor.
okos − Fr. kos.
ókudik − Lásd: alkudik.
ókula u ͜okula fn. ’szemüveg’ 

(arch.)
ól − Fr. u ͜olon tyuk hál, Lu ͜ocson tul 

Kál. Tréfás mondóka. Valóságalapja 
az, hogy Bükről szemlélve Sajtos kál 
Lócson túl helyezkedik el. − Nyt. Va-
lószínűleg a verses kötöttség mi        att 
a nyelvjárási tik helyett a köznyel-
vibb tyuk fordul elő a szö vegben.

olaj − Ö. ferkó~, tábla~.
olajos − Fr. Lajos.
olcsó u ͜ocsu͜o, hiperurbaniz mus-

ként így is: alcsu͜o mn. ’kny.’
oldal u ͜odal fn. 1. ’kny.’ 2. u ͜odu͜o fn. 

’szekéroldal’ (arch.). − Nyt. Csak a 2. 
jelentésben fordul elő l nélkül. – Ö. 
hosszú~, rövid~.

oldalzáp u ͜odu͜ozáp fn. ’a szekér-
oldal függőleges irányú merevítő 
lécei közül egy’. − Lásd még: záp.

ollan − Lásd: olyan.
ollik − Lásd: olyik.
olt1 u ͜ott ts. ige ’kny. <tüzet>’
olt2 u ͜ott ts. ige ’kny. <növényt>’
oltás1 u ͜ottás fn. ’kny. <tűzé>’
oltás2 u ͜ottás fn. ’kny. <növényé>’

O,ÓO,Ó
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olvad ovad tn. ige ’kny.’
olvas uo͜vas ts. ige ’kny.’ − Ö. meg~.
olvasnivaló u ͜ovasnyivalu͜o fn. 

’kny.’
olvaszt ovaszt ts. ige ’kny.’
olyan ollan mut. névm. ‘kny.’ − Fr. 

Ollan osztá nincs! ’Ez lehetetlen, 
nem hiszem el!’

olyik ollik névm. ’némelyik’. Ol-
lik helën komlu͜ot is tësznek a kë-
nyi ͜ërbe.

olykor uo͜kor hsz ’kny.’ uo͜kor a 
Juo͜zsi is e szokot mënnyi templom ba.

óma − Lásd: alma.
ómáriom − Lásd: almárium.
onnan onnaj, onnajd hsz. ’kny.’ 

Mënny onnaj, mer rád esik ët ti ͜ëgla!
orca − Lásd: arc.
orcátlan − Lásd: arcátlan.
ordnung ordung fn. ’rend’ (arch.). 

Az ujj asszom majd ordungot csinál 
ebbe a házbo is. − Vö. német: Ord-
nung ’rend’.

órja u ͜orgya fn. ’kny.’ Az u ͜orgyábu 
levest szoktunk fü͜öznyi. − Lásd még: 
bontószék.

órjaleves u ͜orgyaleves fn. ’órja-
csont ból fözött leves’

orr − Fr. Azi ͜ër, mer az orod likas. 
Főként gyereknek mondják, ha a 
felnőtt a sok kérdezést megúnva ki 
akar bújni a válasz elől. − Fr. csipisz, 
híd, igaz, szar.

orrú − Ö. turcsi~. 
országút országut fn. 1. ’kny.’ 

2. ’a falukat összekötő köves út, 

makadámút’. − Nr. Az 1950-es éve-
kig nem voltak aszfaltozott utak. A 
faluk között átvezető út köves volt, 
amelyet az erre a célra alkalmazott 
útkaparó tartott rendben. − Lásd 
még: útkaparó.

Országút tn. [1830. A’ szántó 
földekből Jánosnak jutott az Ország 
utra dűllőben háromfertály; 1844 
körül Ország Uton kivül; Ország utra 
Düllöbe, szántó Alsóbükön.]

ósó − Lásd: alsó.
ószeg − Lásd: alszeg.
ószél − Lásd: alszél.
osztá − Lásd: aztán.
osztánnék − Lásd: aztánék.
osztozik ~ tn. ige 1. ’kny.’ 2. ’vitat-

kozik, veszekedik’. Ezëk a gyerëkëk 
is mindig osztoznak, nëm tunnak 
bíkëssígbe marannyi.

osztozkodás osztoszkodás fn. 1. 
’kny.’ 2. ’veszekedés’.

osztozkodik osztoszkodik tn. ige
1. ’kny.’ 2. ’vitatkozik, veszekedik’. 
Ezëk a gyerëkëk is mindig osztosz-
kon nak, nëm tunnak bíkëssígbe 
marannyi.

ótt − Lásd: olt1, olt2.
ottannék ottanni ͜ëk hsz. ’ott’ 

(arch.)
 óttás − Lásd: oltás1, oltás2.
ottbennfog odbenfog ts. ige ’isko-

lás gyereket a tanítás befejezése 
után a tanító korrepetálás céljából 
ott-tart’ (arch.). − Nr. Az 1950-es 
éve kig az iskolás gyerekek köré ben 
nagy szégyen volt, ha valakit ott-
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bennfogtak. A felnőttek is aggód va 
szemlélték, ha valaki időben nem ért 
haza. Azt gondolták: Eszt a gyerëkëd 
bisztos odbenfokták.

otthagy − Fr. felrúg.   
ovad − Lásd: olvad.
Óvár − Ö. Magyar~.
ovas − Lásd: avas.
Ovas − Lásd: Avas.
óvas − Lásd: olvas.
ovasul − Lásd: avasul.
ovaszt − Lásd: olvaszt.
óvitt − Lásd: avítt.

öblöget ~ 1. ts. ige ’kny.’ 2. tn. ige 
’értelmetlenül sok mindent össze-
vissza beszél’.

ökörhugyozás − Fr. Ollan görbe, 
mind az ökörhugyozás. ’hullámvonal 
alakban görbe’. − Megj. A hasonlat 
eredete: A szekérbe fogott ökör 
menés közben vizel. Ahogy lépked, 
a vizelő szerve jobbra-balra inog, és 
a lefolyó vizelet hullámvonalat ír le 
a porba.

ökörkosár ~ fn. ’szájkosár, amelyet 
az ökör vagy tehén szájára kötnek, 
hogy szántás közben ne legeljen’. − 
Lásd még: szájkosár.

ökörszekér ökörszeki͜ër fn. ’olyan 
szekér, amelybe csak ökröket vagy 
teheneket fognak be’ (arch.). − Nr. 

Az ökörszekéren nincsen juha, ezért 
a rúdja használaton kívül a végénél 
egy vas segítségével a földhöz tá-
maszkodik. − Lásd még: lószekér.

ökörtinó ökörtinu ͜o fn. ’2−3 éves 
iatal ökör’

Ölbő Ölbü͜ö, -re tn. Település 
Büktől délre, kb. 15 km-re.

ölés − Ö. disznó~.
ölfa ~ fn. ’kb. 1 méter hosszúságú 

darabokból álló, karók közé 
összerakott tüzelőfa’

ölig − Lásd: elég.
őll − Lásd: őröl.
őllet − Lásd: őrlet.
ől-mond − Lásd: őröl-mond.
ölő − Ö. disznó~.
ölőkés ölü͜öki͜ës fn. ’hosszú, hegyes 

kés, amellyel a disznót megölik’
ölpálca ölpáco fn. ’1 öl (186 cm) 

nagyságú, körzőhöz hasonló mé-
rőeszköz’. − Nr. Ha nem pontosan, 
csak nagyjából akarták megtudni 
egy földterület nagyságát, akkor 
ölpálcával araszolták végig a hosszát 
és a szélességét. Ezt a két számot 
összeszorozva megtudták, hogy a 
mért terület hány négyszögöl.

öltés − Szsz. Mullasics-~.
ölt-kiált ü ͜öt-kátt tn. ige ’kiabál, 

hangosan beszél, kiönti a mérgét’. 
Egisz nap csak ü ͜öt-kátt, ahhelët, hod 
dúgozna. − Nyt. Csak jelen időben és 
egyes szám harmadik személyben 
használatos.

önt − Ö. fel~.

Ö,ŐÖ,Ő
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öntöző öntözü͜ö fn. ’öntözőkanna’. 
Tët fö az öntözü ͜öre a ru ͜ozsát, ugy 
önzözzi͜ë velë!

öreg ~ 1. mn. és fn. ’kny.’ 2. mn. 
’nagy’. Igën öreg ez a homok, mëk kö 
rostányi. − Öregre vág’gyo a sëckát. 
− Fr. kerítés.

Öreg híd Örek hid tn. (arch.) 
[1982. 7/92. Öreg-hid]. Régi fahíd 
volt a Répcén az Acsád felé vezető 
úton. Ma újjáépült betonhíd.

öreganya Csak birt. szjeles alak-
ban: öreganyám fn. ’nagyanyám’. − 
Nr. 

Öreganyád a palláson, 
Űdögel a luttojáson. 
Alig várgyo kikelísit,
Basszom a vín terëmtísit.

Főként nagyobb gyerekeknek mond-
ják tréfás mondókaként.

öregapa Csak birt. szjeles alakban: 
öregapám fn. ’nagyapám’

öregéből öregibü hsz. ’nagyjából’. 
Csak ugy öregibü kapád mëg a ri ͜ëpát, 
nëm i ͜ërdëmës annyi üdü ͜öt tü ͜öttenyi 
velë!

öregkés örekki ͜ës fn. ’nagykés’
Öreg-Répce tn. [1822. Gyümöltsös 

Kert végében az Öreg Répczéig]
öregujj ~ fn. ’hüvelykujj’ (arch.)
őrfa ü ͜örfa fn. ’a pajtakapu két szár-

nyát középen megtartó fa’ (arch.). 
− Megj. Kapoccsal akasztják rá a 
ka put. Lent a gántárfába, fönt pedig 
a kapu fölött levő gerendába úgy 
van illesztve, hogy szükség esetén 
könnyen kiemelhető.

őriz ü͜öröz 1. ts. ige ’kny.’ 2. tn. ige 
’szarvasmarhákat legeltet’. Haza-
horták a sargyut, a Juo͜zsi má ü͜öröz a 
Tormásszëgbe. − Nr. A falu határában 
külön legelőterület nem volt. Ősszel 
azonban a második kaszálású sarjú 
betakarítása után a szarvasmarhákat 
kihajtották legelni a rétre. Bárhol 
legelhettek, nemcsak a saját tulaj-
donban levő földterületen.
őrlet ü ͜öllet ts. ige ’kny.’ − Nr. A 

meg termelt búzát, rozsot kb. két-
ha vonta egyszer elvitték őrletni 
a malomba. Háromféle mínőségű 
liszt készült belőle. Leg inomabb 
volt a nullás liszt, ebből süteményt 
sütöttek. Kifőtt tésztához használ-
ták a közepes minőségűt, a mácsik-
lisztet, kenyérsütéshez pedig a leg-
barnábbat. A korpát az állatokkal 
etették föl. Többnyire a teheneknek 
adták, moslékként itatták meg ve-
lük, mert attól jobban tejeltek. A 
molnár vámot vett az őrlésre bevitt 
gabonából.
őröl ü ͜öll ts. ige ’kny.’ − Ö. meg~.
őröl-mond ü ͜öl-mond tn. ige ’értel-

metlenül és szükségtelenül sokat 
beszél’. Egisz nap csak ü ͜öl-mond, 
nëm tuggya befognyi a száját.

örv ~ fn. ’a kasza pengéjét a nyélre 
rászorító vasöv, bilincs’ (arch.). − Ö. 
kasza~. − Lásd még: kaszakarika.

örvkarika ~ fn. ’ua., mint örv’ 
(arch.) − Lásd még: kaszakarika, 
kaszaörv.

ösmer − Lásd: ismer.
öspörös − Lásd: esperes.
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összefontyorodik összö fony tyo-
ro dik tn. ige ’össze fon nyad, össze-
szárad’. Igën összöfony tyorodott ez a 
körti, nëm i ͜ërdëmës lëszënnyi.

összegubancol összögubáncul ts. 
ige ’kny.’

összegubancolódik összö gubán-
cu lu ͜odik tn. ige ’kny.’ Ugy összö gu-
bánculu͜odott ez a ci ͜ërna, hon nëm 
tudom szilleszënnyi.

összegyülekedik összögyülekëdik 
tn. ige ’összegyülekezik’ (arch.). A 
templom elött igën sok níp gyüle-
këdëtt összö.

összekencül összökencül ts. ige 
’összeken’. Vigyázz arra a szeki͜ër-
kenyü ͜özs dobozra, mer összökencü-
löd velë a ruhádot!

összekepél összökepil ts. ige ’ga-
bo nakévéket kepébe összerak’

összekeszekuszál összökesze ku-
szál ts. ige ’összekuszál’. Në kesze-
kuszád összö a ci ͜ërnát, mer nëm tom 
szídbontanyi!

összekutyul összökutyul ts. ige 
’összekever, összezavar, a rendet 
meg bontja’. Szípën kiválogattam a 
feketë szëmü babokat, osztá të mëg 
mas mind összökutyútad.

összemarok összömarík jelzőként 
használt fn. ’annyi, amennyi két egy-
más mellé tett tenyérbe belefér’. Títy 
ki ͜ët összömarok sru͜otot a disznu ͜ok 
moslíktyábo!

összerámol összörámul ts. ige 
’pakol, rendet csinál’. Mid dúgosztá 
mámo? − A szobát rámútam összö.

összeszakul összöszakul tn. ige 
’összezúzódik, megtörik’. Në tëd bele 
a puha körtit a kosárbo, mer mind 
összöszakul! Összöszakút ki͜ët tojás.

összeszánt összöszánt ts ige ’a 
szántás műveletét úgy végzi el, hogy 
a tábla közepétől halad fokozatosan 
a széle felé’. − Nr. Kétféle szántási 
mód van, az összeszántás és a széj-
jelszántás. Összeszántásnál a tábla 
közepén, széjjelszántásnál pedig a 
két szélén kezdik el a munkát. A kettőt 
váltogatják, mert széjjelszántáskor 
barázda keletkezik a föld közepén, 
amelyet összeszántáskor temetnek 
be. − Lásd még: széjjelszánt.

összetőrköl összötü͜örkül ts. ige 
’nagy öltésekkel ideiglenesen össze-
varr valamit’ (arch.)

ösztöke ësztëke fn. ’botra erősített 
lapos vasdarab, amellyel szántáskor 
az ekevasra ragadt földet lekotorják’ 
(arch.)
őt-kátt − Lásd: ölt-kiált.

pacal pacu͜o fn. ’kockára vágott 
kifőtt tészta’ (arch.)

pácol pácul ts. ige ’a búzát vetés 
előtt rézgálic vizes oldatával le-
locsolja és átforgatja’. − Nr. Vetés 
előtti napon a vetőmagnak szánt 
búzát üszkösödés ellen bepácolták. 
A kamrában a magot a földre le-
te rítették, az előző nap vízben be-

PP
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áztatott rézgálicból híg oldatot ké-
szítettek, és azzal többször meg-
locsolták a gabonát, majd lapáttal 
jól átforgatták. − Ö. be~. − Lásd 
még: bepácol. 

pacsirta − Fr. búbos pacsirta.
pad − Ö. gyalu~. − Fr. híd.
padlás pallás fn. ‘kny.’ − Fr. A pal-

lá son korpa van benn. Olyankor 
mond ják, ha nem tudják vagy nem 
a karják megmondani valakiről, 
hogy hol van. Hun van öreganyám? 
A palláson korpa van benn.

pájsli ~ fn. ’savanyú tüdőleves’
pajta ia ~ fn. 1. ’a pajta oldalához 

épített kisebb mellékhelyiség, ahova 
a polyvát, töreket rakják’. 2. ’a pajta 
oldalt levő rekesze, ahova a szénát 
rakják’ (arch.). − Nr. A nagyobb 
pajtáknak két, a kisebbeknek egy 
oldalrekesze volt. A hármas tagolású 
pajtának a közepét mindig üresen 
hagyták. Jobb oldalra és bal oldalra 
rakták a száraz szálastakarmányt: 
szénát, lóherét, lucernát. − Lásd 
még: pelyvakutyó.

pakk − Ö. cakom~.
paklan − Lásd: paplan.
pakli − Fr. ëp pakli dohán ’egy 

csomag dohány’. Hozz a bu͜odbu ëp 
pakli pipadohánt!

pakondekli − Lásd: papundekli.
pakróc − Lásd: pokróc.
palánk pallang fn. ’deszkakerítés’ 

(arch.). − Nr. Főként a ház mellett, 
az udvar és az utca közé építettek 
pallangot. A függőleges oszlopok-

ra vízszintes irányban szögezték 
föl a széles deszkalapokat. Az 
1950-es években kezdték lecse-
rélni cementlapokból készített ke-
rítésekkel.

palánta palánt fn. ’kny.’ − Ö. ká-
poszta~, paprika~, paradicsom~.

palázol palázul ts. ige ’ócsárol, 
gyaláz <valakit>, rosszat mond <va-
la kiről>’. Mit palázulod mindig aszt 
a szëgin fejji ͜ërnípet, iszë nëm árt as 
sënkinek!

pálca páco fn. ’kny.’ − Ö. öl~, 
perzselő~.

paletta − Lásd: spaletta.
pallang − Lásd: palánk.
pallás − Lásd: padlás.
palló pallu fn. 1. ’padló’. 2. ’kétcolos 

vastag deszka’. − Ö. hidas~.
pallódeszka palludëszka fn. ’két-

colos vastag deszka’
pallos ~ fn. ’a tyúk fészkébe ki-

tett csalitojás’ (arch.). − Nr. Azért, 
hogy a tyúkok ne tojjanak szerte-
széjjel, a megszokott fészekbe már 
nem használható, záptojást tettek. 
Miután látta a tyúk, hogy van tojás a 
fészekbe, odatojott.

pallostojás ~ fn. ’ua. mint pallos’ 
(arch.)

pallóz palluz ts. ige ’kny.’ − Ö. ki~. 
palozsna palozsnya fn. ’záptojás’ 

(arch.)
pamut pamuk fn. ’kny.’
pamvágedli pamvágëdli fn. ’vasú-

ti sínen futó, kézzel hajtott, négy 
kerekű kisebb jármű, amelyen a 
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pályamunkások a szerszámaikat és 
az esetleges építőanyagot szállítják’. 
− Nr. Főként a vasúton dolgozó se-
géd munkások használták ezt a szót. 
Újabban már modern gépekkel folyik 
a pályafelújítás, a kézzel hajtott jár-
műveket kivonták a forgalomból. − 
Vö. német: Bahnwagen.

pancikter − Lásd: poncichter. 
pap − Fr. ahun a papok táncúnak 

’könnyen, jól látható helyen’. Ez is 
csak ot takarittya a szobát, ahun a 
papok táncúnak.

Pap földjei tn. [1844 körül Pap 
Földein alul]

Pápa Pápo, Pápáro tn. Város Bük-
től keletre, kb. 75 km-re.

papír pappir fn. ’kny.’ − Szsz. árkus 
papír.

pápista ~ mn. ’római katolikus’ 
(kissé pej.)

pápistakánya pápistakányo fn. 
’fekete tollú vetési varjú’. − Lásd 
még: reformátuskánya.

papkéve papkívë fn. ’a tíz gabo-
na kévét tartalmazó kepeláb legfelső 
kévéje’. − Megj. Régebben ez a ti-
ze dik, felső kéve volt az egyház 
járandósága.

Papkuta ~ tn. [1767. Ugyanazon 
berekben és határjokban lévő Pap-
kúta névű gyöpön; 1822. Pap Kután, 
szántó; 1844 körül Végre a Pap kuta 
felé a Legeltetö, Felsőbükön; Pap 
kuta Düll(ő), szántó Középbükön; 
1864. ~, Pesty Frigyes szerint for-
ráskút, a körülötte levő szántó papi 
birtok volt; 1982. 7/132. ~, a mai 

néphagyomány szerint valamikor 
remeték éltek itt.]

paplan paklan fn. ’kny.’
paprikapalánta paprikapalánt 

fn. ’kny.’
Pap-tag tn. [1982. 7/146. ~, a 

plébános javadalmi földje volt.]
papundekli pakondëkli fn. ’ke-

mény papír’. − Megj. Kevésbé fel-
tűnő helyen kitörött ablakok pótlá-
sára használják. − Vö. német: Pap-
pendeckel ’kartonpapír’

parádéz parádi͜ëz tn. ige ’valamely 
munkán a szükségesnél túlmenően, 
csupán a szépség kedvéért dolgozik’. 
Nëm parádi͜ëzok i͜ën annyit avval a 
szi͜ënabaglávo.

paradicsompalánta paradicsom-
palánt fn. ’kny.’

paradicsompasszírozó paradi-
csom paszi͜ërzu ͜o fn. ’paradicsom le-
vé nek kipréselésére használt szita-
szerű konyhai eszköz’

paradicsomszósz paradicsom-
szosz fn. ’paradicsommártás’

parancsol parancsul ts. ige 1. ’kny.’ 
2. ’rendel’ (arch.). Parancsútam a 
Janu ͜oná ëk koszorut öreganyánk sir-
gyáro.

paraplé párëpli͜ë fn. ’esernyő’ 
(arch.). − Megj. Már a legidősebbek 
is csak nehezen emlékeznek a szóra.

Paraszt-tag Parasz-tag tn. [1982. 
7/181. ~, az alsóbüki felszabadított 
jobbágyok itt kaptak földet.]

parget − Lásd: barhent.
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pargetgatya − Lásd: barhent ga-
tya.

pargetümög − Lásd: barhenting.
pártázat pártázot fn. ’gatyakorc’
partíka − Lásd: portéka.
paszat − Fr. ëp paszattal ’egy út-

tal, egy fáradsággal’. Ha ki mën tëk a 
Tüski͜ësre kukoricát ka pá nyi, ëp pa-
szattal a babot is mëk kapá hot nátok.

paszita ~ fn. 1. ’keresztelő’. 2. 
’keresztelő utáni lakoma’.

paszkonca ~ fn. ’virágos kender’ 
(arch.). − Nr. A kender termelése az 
1950-es években megszűnt, ezért 
már a legidősebbek is csak nehezen 
emlékeznek erre a szóra.

pászma − Lásd: pászta.
passzíroz paszi͜ëroz ts. ige ’kny.’ 

− Vö. német: passieren ’áttör, passzí-
roz’.

passzírozó paszi͜ërzu ͜o fn. ’főként 
paradicsom levének kipréselésére 
használt szitaszerű konyhai eszköz’. 
− Ö. paradicsom~.

passzol pásszul tn. ige ’illik vala-
mihez’. Ez a csavar idë ippen pásszul. 
− Vö. német: passen ’illik, jól áll’.

passzus pakszus fn. ’marhák, 
disznók járlatlevele’. Emënëk az iro-
dábo pakszust iratnyi. − Vö. német: 
Passus ’fejezet, passzus’.

pászta pászma fn. ’kny.’ Ollan nagy 
pászmákbo eleptë a kosz a lucërnát.

pásztorpecsenye pásztor pecsë-
nye fn. ’a disznó oldalasának széléről 
levágott húsdarab’

Patakra dűlő tn. [1844 körül 

Patakra Düll(ő), szántó a lócsi határ-
ban.]

patalléroz patalli͜ëroz tn. ige ’föl-
alá szaladgál, futkos’. Ezëk a gyerë-
këk egisz nap patalli͜ëroznak az ud-
va ron.

patikaszer patikaszër fn. ’gyógy-
szer’

pattanás − Fr. Nátán, pattanás 
a hátán. Tréfás mondóka. − Lásd 
még: bugyor.

pattant ~ tn. ige ’csettint <az 
ujjával>’

Paty ~, -ra tn. Kőszegpaty, község 
Büktől délnyugatra, 15 km-re. − Nr. 
Nagyanyám testvére mesélte az 
alábbi történetet: Nemescsóban 
született, amely néhány kilométerre 
van Kőszegpatytól. Lánykorában a 
patyi legények rendszeresen átjár-
tak Csóba mulatságokra. Egyszer 
egy bál alkalmával, éppen amikor 
legjobb volt a hangulat, hirtelen el-
terjedt a hír, íg Paty. Erre mindenki 
rohant a szekerekhez, befogták a 
lo vakat, és vágtattak haza tüzet ol-
tani.

pátyolgat pátyúgat ts. ige ’<fő ként 
gyereket> dédelget, kényeztet’

pazdergya − Lásd: pozdorja.
pecsenye − Ö. fehér~, nyak~, 

nyaka~, pásztor~, vese~.
pedig pejg ksz. ’kny.’ Kiki ͜ët má a 

buza, pejg nëm izs vu ͜ot esü ͜ö.
pekedli pëkëdli fn. ’kisebb bádog-

doboz vagy -edény. − Fr. konzërvos 
pëkëdli ’konzervdoboz’.

pele − Lásd: pléh.
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pellül ~ ts. ige ’lebegtetve szárít 
valamit’. Në pellűd annyira aszt az 
abroszt, mer evüszi a szi͜ël!

pelyva pëlva fn. ’kny.’ − Ö. árpa~.
pelyvakutyó pëlvakutyu͜o fn. ’rend  -

szerint a pajta mellett, azzal egy be-
építve, pelyva tárolására alkal mas 
ki sebb helyiség’ − Vö. horvát: kuća 
’ház’.

pemet ~ fn. ’kukorica borítólevelé-
ből készült hosszúnyelű seprűféle, 
amellyel a tüzes kemence alját tisz-
títják’. − Nr. Mielőtt a kenyereket 
berakták a kemencébe, előtte a tüzet 
kuruglávol előrehúzták, a kemence 
fenekét pedig vízbe mártott pe-
mettel gondosan kitisztították, hogy 
a kenyér alja ne legyen hamus. 

pemetel pemetül ts ige ’kenyér-
sütéskor a kemence alját pemettel 
megtisztítja’. − Ö.  ki~.

pemzli pëmzli fn. ’kör alakú ecset, 
amellyel meszeléskor a szögleteket, 
hajlatokat bemeszelik’. − Vö. német: 
Pinsel ’ecset’.

pemzliz pëmzliz ts. ige ’a pemzli 
nevű ecsettel valamit meszel’. − Ö. 
be~.

penészledik − Ö. meg~.
penészles peníszlës mn. ’penészes’. 

Peníszlës az a kënyi͜ër, në ëd mëg!
péntek pintëk fn. ’kny.’ − Fr. 

Hosszabb a pintëk, mind a szombat 
(arch.). Akkor mondják, ha vala-
melyik lánynak vagy asszonynak 
kilátszik az alsószoknyája. Pintëk, 
nekët pityërintëk. Gyermekmondóka. 
Pintëk, szombad, vasárnop, beil le-

ni ͜ë szamárnok. Tréfás gyermek-
mondóka. − Fr. kiskedd.

pénz pínz fn. 1. ’kny.’ 2. Csak birt. 
szjeles alakban: pínzë ’a hal pikkelye’. 
− Ö. csarnok~, farka~, persely~.

perec – Fr. ráboközi perec ’ke-
men cében sütött, könnyű, hosz-
szan eltartható perec’ (arch.). − Nr. 
Régebben, ünnepi alkalmakra na-
gyobb mennyiségben sütötték. Nagy 
szakértelmet kívánt az elkészítése, 
ügyelni kellett arra, hogy könnyű és 
ropogós legyen. Volt a faluban egy-
két idősebb asszony, akit elhívtak 
segítségül, és tanácsaival irányította 
a bonyolult műveletet. Az 1950-es 
évektől, miután megszűnt a ke-
mencék használata, a perecsütés is 
abbamaradt.

Peresznye Përësznye, Përësznyi ͜ëre 
tn. Település Büktől északnyugatra, 
14 km-re.

Pereszteg ~, -re tn. Település Bük-
től északra, kb. 30 km-re.

perje pörgye fn. ’nehezen kiirtható, 
a föld alatt szövevényesen elágazó 
gyomnövény’

perselypénz pörsölpínz fn. ’temp-
lomi adakozásra félretett ap ró pénz’. 
Tedd el eszt az apruot a bukszádbo, 
juo lëz vasárnop pörsölpínznek.

perszóniás përsu ͜oniás mn. ’ki-
mér ten, mesterkélten inomkodó, 
urizáló <személy>’

perzselő pörzsülü͜ö fn. ’az a hely, 
ahol a disznót perzselik’. A disznu ͜ot 
má kivüttík a pörzsülü ͜öre. − Nr. A 
disznót kora hajnalban megölték, 



174

P

szekérre tették, és kivitték a falu vé-
gén le vő szántóföldre, ott perzselték 
meg. Erre az elővigyázatosságra 
a    zért volt szükség, mert a lángok 
ve szélyeztették az udvaron levő 
épületeket. Először szalmával be-
te rí tették a disznót, aztán meg-
gyúj tották, és a műveletet többször 
megismételték. Miután a szőr nagy 
része leégett, kisebb zsúpcsomókat 
fogtak, és azok tüzével a hajlatokat 
is gondosan megtisztították. A gye-
rekek is ott sündörögtek a tűz körül. 
Amikor a fér iak nem néztek oda, 
el csentek egy kis szalmát, azzal 
kü   lön tüzet csináltak maguknak. 
A felnőttek tréfálkoztak is a gyere-
kekkel. Ha már pirosra sült a disznó 
bőre, viccből beküldték valamelyik 
gyereket a konyhára, hogy hozzon 
egy poharat a zsír felfogásához ar-
ra az esetre, ha a bőr nëtalántán 
ki taláno repennyi. – Újabban már 
gázpalackból perzselnek, en nek 
nincs olyan nagy lángja, e  zért az 
udvaron is elvégezhető a szőr-
telenítés. 

perzselőbot pörzsülü͜öbot fn. 
’disznó perzselésekor használt kb. 
másfél méter hosszú vékony bot, 
amellyel az égő szalmát egyengetik 
a disznó bőrén’

perzselőpálca pörzsülü͜öpáco fn. 
’ua., mint perzselőbot’

peszér − Ö. gyerek~.
pesszeg pësszëg tn. ige ’sziszeg <a 

gúnár>’ (arch.)
pesszen pësszen tn. ige ’<levegő> 

súrlódva áramlik ki’ (arch.). Ëggyet 

pësszent a bicigligumi, osztá lëen-
gedëtt.

peszterkál pësztërkál, pësztërgál 
ts. ige ’piszkál valamit, valami olyas-
mihez is hozzányúl, amihez nem ért’. 
Addik pësztërgálod aszt a vëkkërt, 
amig e nëm rontod!

peszterkél pësztërkél ts. ige ’pisz-
kál valamit, valami olyasmihez is 
hozzányúl, amihez nem ért’

petemzsirom petëmzsirom fn. 
’petrezselyem’ (arch.)

Péter − Fr. Szent Péter.
petrezselyem petrëzselëm fn. 

’kny.’
petyma pëtyma fn. ’micisapka, 

kis sapka’. Vëd lë aszt a pëtymát a 
fejedrü, mer kiröhögnek!

píhe ~ fn. ’pehely, inom apró toll’
pihen ln. = nyukszik. Nyugoggy 

ëggyet, ha efárottá!
pikét piki͜ët fn. ’könnyen látható 

hely’. Në tët ki a csizmádot idë a 
piki͜ëtre!

pikula ~ fn. ’furulya’
pikulál ~ tn. ige ’furulyál’
pilinga ~ fn. ’a zsebkés pengéje’. − 

Vö. német: Klinge ’penge’.
pille ~ fn. ’lepke’. − Ö. moly~.
pilled − Ö. el~.
pillog ~ tn. ige ’pislog’
pillogat ~ tn. ige ’pislog’
pina pinna fn. ’női nemi szerv’ 

(durva)
pinty − Fr. ..., mind a pinty. 
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Szóláshasonlatként valamivel kap-
cso latban gyorsaságot fejez ki. 
Etünt hazuru, mind a pinty. ’gyorsan 
eltűnt’.

pipitér pipiti͜ër fn. ’kamilla, orvosi 
székfű (Matricaria chamomilla)’

pirittyás ~ mn. ’megpirult, a lábos 
aljára lesült <kifőtt tészta>’. Akko 
szeretëm a turu ͜os mácsikot, amiko 
ollam pirittyás az alla.

piros ~ mn. és fn. 1. ’kny.’ 2. ’sötét-
barna színű <ló>, pej’

pirosdobzó pirozsdobzu͜o fn. ’vad-
szilva, a ringlóhoz hasonló termése 
van’

pisálhatna Csak ebben a szer-
kezetben: pisáhotnájo van fn. ’vizel-
nie kell’. − Megj. Főként gyereknek 
mondják.

pislákol pislákul tn. ige 1. ’kny.’ 2. 
’késő este gyenge világítás mellett 
dolgozik, olvas stb.’. Ez a gyerëk mi ͜ëg 
mindik föm pislákul, miko fekszikmá 
lë.

pislog − Fr. béka.
piszli − Fr. Vár të piszli, hurka sül! 

’Maradj nyugton, várj a sorodra!’ − 
Megj. Főként gyereknek mondják. 
− Vö. német: warten ein Bißchen 
’várjon egy kicsit’ (KISS Jenő: Nyelv-
járási tanulmányok. MNyTK. 159. 
sz. Bp., 1981. 54).

pitli ~ fn. ’fából készült, hosszabb 
nyelű víztartó edény’ (arch.). − 
Megj. Ebből szokták itatni a lovakat. 
Valószínűleg a malomiparból került 
át a szó a mindennapi használatba.

pityer pityër fn. ’pacsirta’. − Szsz. 
búbos pityer.

pityerint − Fr. péntek.
plakát plagát fn. ’kny.’
plakátol plagátul ts. ige ’kny.’ − Ö. 

ki~.
platni ~ fn. ’az asztalsporhelt felső 

lapja, amelyen főznek’. Tët fö a levest 
a platnira, had melegüllön! − Vö. 
német: Platte ’lap, lemez’.

Plébánia-föld tn. [1844 körül 
Ple bánia földön alul, szántó Alsó-
bükön.]

pléh pële fn. 1. ’kny.’ 2. ’tepsi’ 
(arch.). Kírd el apáttu a nagyobbik 
pëli͜ët, mer buktát akarog bennë 
sütnyi! − Megj. Eredetileg a bádog-
ból készült tepsit nevezték így, 
de később, amikor megjelentek a 
zománcozottak, azokra is átvitték a 
kifejezést. 

plutyka − Lásd: podlupka.
póc − Ö. takony∼.

poci ~ 1. fn. ’kis malac’ (gyerm.). 
2. msz. Többször ismételve malac-
hívogató.

podlupka plutyka fn. ’kelkáposzta-
főzelék’

pohár − Ö. kettős~, vizes∼. 
pók − Ö. has~.
pokla fokla birt. szjeles fn. ’a te-

hén méhlepénye’. − Fr. együn a fokla 
’borjazás után eltávozik a tehén 
méhlepénye’. − Nr. A borjazás nagy 
esemény volt a gazda életében. 
Na pokkal előtte már gondosan i-
gyelte a tehén viselkedését. Amikor 
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elérkezett az ideje, szomszédokat 
hívott, akik segítettek a borjú világra 
jöttében. Ha eljött a vize, utána már 
hamarosan megjelentek a lábak. 
Ekkor kötelet kötöttek a kisborjú 
lábára, és ketten, hárman kihúzták 
az anyjából. A szomszédok, miután 
látták, hogy minden rendben van, 
hazamentek. A gazda azonban még 
az istállóban maradt, és várta, amíg 
együn a fokla. Utána már csak az 
első szoptatás következett.

pokol − Fr. újság.
pokróc pakru ͜oc fn. ’kny.’
poncichter panciktër fn. és mn. 

’Sop ronban élő német anyanyel-
vű ma gyar állampolgár’. − Nr. Jó 
bor ter  melők. Bükön is kedvelik 
a pan cik tër bort. − Vö. német:
Boh nen    züchter ’babtermelő’. „Sop-
ron vi déke különösképen ked-
vez a babtermésnek, amiért is so -
kat vetnek belőle. Innen ne ve zik a 
Sopron-környéki föld mí    ve  lő ket Boh-
nenzüchterek-nek (bab ter  me lők) 
vagy ahogyan kiej tik Pon cichterek-
nek. (SOPRONI Elek: A Kultursarok 
gondjai. Sop ron vár megye szociális 
és gazda sá gi vi szonyainak feltárása. 
A Magyar Társaság kiadványa.Bu-
dapest, 1940. 24. oldal.) E szó cikkel 
kapcsolatban köszönöm Kiss Jenő 
és Gersner Károly szíves segítségét. 

Ponka ~ tn. [1704. zálogba adom fél 
hold főldemet mely vágyon a ponkán; 
1729 (?). Ponka egy hatodnak az 
főlső fele; 1830. ugy szintén a Ponkán 
más fél fertály; 1844 körül A Pankán; 
1982. 7/118. ~]. Szántóföld a lócsi 
határ közelében.

porcelán porcolán fn. ’kny.’
porhanyó porhanyu ͜o mn. 

’könnyen szétmáló, széteső <föld>’
Pórládony Pu ͜oládon, Pu͜oládomba 

tn. Település Büktől keletre, 10 km-
re. Ma Tompaládony része.

porozinkó porozinku͜o fn. ’csá-
szármorzsa’. − Nr. Rendszerint na-
gyon szárazra főzték, nehéz volt 
lenyelni. − Ö. dara~. − Fr. kanál.

portéka partíka fn. ’árucikk’. Igën 
ju ͜o i͜ëlë partíkát árul ez a söprüs.

poszáta poszáto mn. ’sovány, 
beteges <barom i, csirke>’

possza − Ö. vénasszony~.
potyog − Fr. ágy.
povedál povëdál tn. ige ’locsog, 

fecseg, állandóan beszél’ (pej.)
Pozdomáris tn. [1845. Szabad 

birasába is botsáttom az Hosszu ré-
ten levö örök Poszdomális földem 
nek Fölsó felét]. A Hosszú-rét nevű 
szántóföld Alsóbükön, a Deák Ferenc 
utcában levő házak kertjeihez csat-
lakozik. − Nyt. Latin eredetű. A post 
’mögött’ elöljáró és a domus ’ház’ 
szavakból keletkezett.

Pozdomáris út Pozdomáris ut 
(erősen arch.) tn. [1982. 7/159. 
Pozdomáris ut, a nevet már csak 
néhány idősebb ember ismeri]. Az 
alsóbüki kertek alatt vezető út volt. 
A fürdő fejlesztésével kapcsolatos 
parcellázások során beépítették.

pozdoja pazdërgya fn. ’a kiáztatott 
kender fás része, amelytől a kendert 
töréskor megtisztítják’
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pózna − Ö. kazal~.
pöcsmácsik ~ fn. ’krumplinúdli’ 

(arch., tréf.). − Nr. A főtt krumplival 
gyúrt tésztát nem késsel metélték 
föl, hanem kézzel kis hengereket 
sodortak belőle.

pörgye − Lásd: perje.
pörsedék pörsedík fn. 1. ’pörse-

nés, pattanás a bőrön’. 2. ’kiütés az 
arcon’.

pörsedékes pörsedíkës mn. ’kiü té-
ses’. Ennek a lángyerëknek pörsedíkës 
az orcájo.

pörzsülő − Lásd: perzselő.
pörzsülőbot − Lásd: perzselőbot.
pörzsülőpáco − Lásd: perzselő-

pálca.
prántyás − Fr. száj.
prés − Fr. gyerek.
préshurka pri ͜ësurka fn. ’disznó-

sajt’. − Nr. A disznó megtisztított 
gyomrába töltik. Ha ez megtelt, akkor 
a vastagbélbe és a húgyhólyagba 
is kerül a töltelékből. Nagy üstben 
kifőzik, deszkák közé szorítva súly-
lyal lenyomatját, és utána hi deg re 
teszik. Újabban már nem tisztítják 
meg a gyomrot, hanem eldobják, 
és a boltban vásárolnak műanyag 
tasakot, ebbe nyomkodják be a 
összevagdalt belsőséget. − Lásd 
még: gömböc, prezbors.

prezbors prëzbors fn. ’disznósajt’ 
(ritka, arch.). − Megj. Inkább a 
pri ͜ësurka szó használatos. − Vö. 
német: Preßwurst ’disznósajt’. − 
Lásd még: gömböc, préshurka.

prézsmitál pri ͜ëzsbitál tn. ige 
’zsörtölődve, fontoskodva hosszan 
beszél’

primering primëring fn. ’a disznó 
gyomra, amelybe a disznósajtot 
töl tik’ (újabb). − Megj. Újabban a 
boltban erre a célra vásárolt műa-
nyag zacskót is így nevezik.

proli ~ fn. ’szegény, föld nélküli, 
alkalmi munkákból élő ember’ (pej.)

prósza pru ͜osza fn. ’kukorica-
lisztből készült lepényféle, tetején 
dióval ízesítve’. − Nr. Jellegzetes 
nyugat-dunántúli ételféle. Itt a falu-
ban is előszerettel sütötték. Amikor 
már a kukorica kellően kiszáradt, 
lemorzsolták, elvitték a malomba, 
inomra megőrölték, és abból ké-

szült a prósza.
pucol − Ö. be~.
puhakenyér puhakënyi ͜ër fn. ’a 

kemencéből nemrég kiszedett friss 
kenyér’.

puhaszék puhaszi͜ëk fn. ’kárpito-
zott bevonatú, rugózott ülésű szék’ 
(ritka)

puhazabla ~ fn. ’két darabból álló 
zabla, középen láncszerűen egymás-
ba kapcsolódó karikákkal’. − Lásd 
még: keményzabla.

púpos − Fr. gyerek.
purgál − Ö. meg~.
puska ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’a kocsikerék 

agyában elhelyezett, befelé szűkülő 
csőszerű vas, amelyben a kerék 
forog’.

puszli ~ fn., jelzői használatban 
is ’zsúpkötélbe összekötött kisebb 
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mennyiségű széna vagy más szárí-
tott takarmány’ (arch.). Tígy ëp 
puszli szi͜ënát a szeki ͜ërre! − Nr. Ott-
hon, a pajtában elkészítették, a me-
zőn vagy az erdőn a lovak elé tet ték, 
hogy egyenek és türelmesen áll-
janak.

puszpáng puspánt fn. ’kny., 
örök zöld díszcserje’. Puspántot is 
raktam a koszoruba. − Vö. német: 
Buchsbaum ’puszpáng’.

puszta ~ fn. 1. ’uradalom, valamely 
nagybirtoknak a településtől távo-
labb eső központja’. 2. ’házak között 
levő beépítetlen telek’ (arch.). Gu ͜ot-
puszta, Mogyoru͜osipuszta. Üres ház-
helyek voltak Alsóbükön, a tulaj-
donosaikról elnevezve.

Pusztamalom tn. [1844 körül 
Puszta Malomnál; 1864. Puszta ma-
lom, Pesty Frigyes szerint hajdan 
itt egy malom volt; 1982. 7/200. 
Puszta-malom, ma már csak az 
idősebbek emlékeznek a névre]. A 
Tormás-szeg nevű dűlőben, a réten, a 
Répce jobb partján, a kanyarulatnál, 
ahova a név lokalizálható, még 
az 1950-es években is lehetett 
téglatörmelékeket találni.

rábajszint − Fr. rá së bajszint  
’nem törődik vele, semmi igyelmet, 
érdeklődést nem mutat iránta’.

Rábaköz − Fr. perec.
radai − Fr. rosseb.
Radics-tag ~ tn. [1982. 7/150. ~, 

egykori tulajdonosáról]
Radó-tag Radu ͜o-tag tn. [1982. 

7/187., 188., 189., 190. ~, egykori 
tulajdonosáról]

ra inált − Ö. ki~.
rágörbül ~ ts. ige ’ajtót, ablakot 

ráhajló kapoccsal bezár’. Görbűd rá 
az uccajtu ͜ora, nëhob begyüjjenek a 
cigányok!

ragyog − Fr. szurok.
ráirat − Fr. rádi… rádi…, rádi… rá-

di…, rádirattatom. Tréfás mondó ka.
rája rájo szjeles hsz. ’rá’. Gondútam 

rájo, hogy...
Rájcsu tn. [1982. 7/73. ~, a köz-

ség háza előtti kiszélesedett utca-
rész, az első világháború alatt len-
gyel huszárok gyakorolták itt a 
lovaglást]. Ma már csak egy-két i -
dős ember emlékszik a névre. − Vö. 
német: Reitschule ’lovaglóiskola’.

rájön − Fr. nyavalyatörés.
rak − Fr. fül, ganéjszekér. − Ö. be~.
rakat − Ö. be~.
rakó − Ö. asztag~, kazal~.
Rakó-bokor tn. [1844 körül Rakó 

Bokornál]

P, R

RR



179

rakódik − Ö. le~.
rakonca ~ fn. ’a szekér oldalának 

alját tartó rövidebb vas- vagy fa-
darab’ (arch.). − Ö. vas~.

ráma − Ö. ajtó~.
rámás − Fr. fűrész.
ramaty ~ mn. ’rossz, elvetendő, 

gyalázatos, alávaló’. Ramaty üdü ͜ö 
van, fuj a szi͜ël, esik az esü ͜ö.

rámáztat − Ö. be~.
rámol − Ö. össze~.
ránc − Ö. gatya~.
ránt − Ö. ki~.
rántott − Fr. hús.
rántotta ln. sűt tojás.
ráspoly ráspu fn. ’kny.’
rátesz − Fr. nyak.
rávigyáz tn. ige Főként felszólító 

alakban: vigyáz rá! ’ügyelj rá, igyeld 
meg!’ (arch.). Mámo mi͜ëk hu ͜o is lë-
het, csak vigyáz rá!

ráz − Fr. ganéj.
rázott ~ fn. ’két vagy többféle szá-

lastakarmány összerázott keve ré ke’ 
(arch.). Rázottat aggyá a mar hák-
nok, nëhof föfuju ͜oggyanak! − Nr. 
Tavasszal, amikor még zsenge lu-
cer nát vagy lóherét etetnek, ár-
paszalmával szokták összerázni. 
Így mennyiségileg több lesz, az állat 
nem eszi olyan mohón, nem fúvódik 
föl tőle a gyomra.

rázúz rázuz ts. ige ’rányom’ (arch., 
ritka). Zuz rá jobban aszt a iriszt 
a fáro, had vügyö jobban! − Megj. 
Engedje meg a tisztelt olvasó, hogy 

itt egy rövid szubjektív megjegyzést 
tegyek. Apámmal kettesben gyak-
ran fűrészeltünk fát. Tőle halottam 
több ször is az idézett mondatot.

reagál ~ tn. ige ’tbc vizsgálat cél-
jából beoltott szarvasmarha bőre az 
oltás helyén földagad, mutatja, hogy 
az állat tbc-s’

rébezli − Lásd: ribizli.
réce ri ͜ëce fn. ’kacsa’. − Ö. kan~, 

kis~.
recseg − Fr. ágy.
Redinger-kastély Rëdingër-kas-

til tn. [1982. 7/12. Rëdingër-kastil, 
kisebb kastélyépület, egykori tulaj-
donosáról]

redli rëdli fn. ’a tűzhely sütője’ 
(arch.). − Megj. Főként a bádogból 
készült csikóssporhelt sütőjét ne-
vez ték így.

reformátuskánya reformá tus-
ká nyo fn. ’félig szürke, félig fekete 
tol la zatú varjú’. − Lásd még: pápis-
takánya.

regál − Ö. meg~.
reggel − Fr. este.
reggeli − Fr. rëggelit ëszik ’regge-

lizik’.
regöl regül tn. ige ’a regölés nevű 

népi játékot műveli’
regölés regölés fn. Karácsonyi 

nép szokás. − Nr. Karácsony más-
nap jának estéjén legények 4–5 fős 
csoportja járta a lányos házakat, 
és az ablak alatt regős éneket 
mond va az eladófélben levő lányt 
összepárosították egy neki már 
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udvarló legénnyel. Akit így elregöl-
tek, azok már szinte jegyes pároknak 
számítottak. Hamarosan várható 
volt az eljegyzés és a lakodalom. 
A szokás kb. az 1950-es években 
megszűnt. 

Eljöttünk, eljöttünk, szent István
szolgái,
Régi szokás szërint, szabad 
mëktartanyi.
Hej, regü rejtëm, regü, regü, regü 
rejtëm.
Amot keletkëzik ëty zöld pázsit, 
Azon legelészik csodaféle szarvas. 
Csodaféle szarvasnak ezër ága 
boga,
Ezër ága bogán ezër mise gyërtya. 
Gyulladván gyullaggyék, soha el në 
alu gyék.
Hej, regü rejtëm, regü, regü, regü 
rejtëm.
Itt is mondanánok ëty szép lëányt,
Kinek neve volna, Kis Mariska 
volna. 
Hej, regü rejtëm, regü, regü, regü 
rejtëm.
Amot mondanánok ëty szép 
legényt, 
Kinek neve volna, Kovács Pista 
volna. 
Hej, regü rejtëm, regü, regü, regü 
rejtëm.
Regüllök a gazdát, velë az 
asszonyát.
Mert az asszonnak, krumpli a 
sorka, re tek a bocskora 
Hej, regü rejtëm, regü, regü, regü 
rejtëm.
Szëgën van ëgy zacsku ͜o, teli van 
százos sal, 
Felë a gazdáji͜ë, felë a regüsöki ͜ë. 
Hej, regü rejtëm, regü, regü, regü 
rejtëm.

Aggyon az Uristen ennek a 
gazdánok, 
Száz zság buzát, száz litër 
pálinkát.
− Megj. Kötött szöveg éneklése kor 

nem érvényesülnek teljes egészé-
ben a helyi nyelvjárás sajátságai. 
− Az ének szövegére az idősebbek 
is már csak halványan emlékeznek. 
Kü lön böző gyűjtők többféle vari-
ánst jegyeztek föl. Gyerekkori em-
lé  keim alapján én az itt közölt vál-
to zatot tartom valószínűnek. Kissé 
kibővítve ugyanezt tette közzé 
Tát   rai Zsuzsanna is, dallamát leje-
gyez te Fülöp Attila (TÁTRAI – KA-
RÁ  CSONY 1997. 242−243.). Lásd 
még: SEBESTYÉN 1902. 122−132.; 
BÉKEFI 1976. 162−163.; SZABÓ 
1988. 577−578.

regős regüs fn. ’az a személy 
aki a regölés nevű népszokásban 
résztvesz’. Má járnok a regüsök, hal-
lanyi, hogy ínëkűnek.

regruta reguta fn. ’sorozáson már 
bevált, de katonának még el nem 
vitt legény’. Reguta koromba sokat 
jártunk mulatnyi. − Nr. Sorozás u -
tán a bevált legények sorra járták 
a lányos házakat, ahol egy-egy kb. 
egy méter hosszú fehér vagy ró-
zsa szín szalagot kaptak. Ezeket 
mel  lükre tűzték, és összeölelkezve 
így sétáltak, énekeltek az utcán. Az 
ünneplés többnyire a kocsmában ért 
véget, ahol mulattak a nagy esemény 
alkalmával. − Lásd még: sorozat.

reif rejf fn. ’félkör alakú fémkarika, 
amellyel a kislányok haját leszorítják’ 
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(arch.). − Vö. német: Reifen ’pánt, 
karika’.

rékli ri ͜ëkli fn. ’kisebb női felső 
ruhadarab, könnyű kabát’ 

remeg − Fr. kocsonya.
remes remësë birt. szjeles fn. ’a 

tehén borjútartója’. Borgyuzás után 
lëgyütt a tehi ͜ën remësë. − Nyt. Csak 
birt. szjeles alakban használatos.

remeses remësës mn. ’olyan 
<tehén>, amelynek fekvéskor gyak-
ran kilátszik a borjútartója’

rempül ~ ts. ige ’gyaláz valakit, 
rosszat mond valakiről’. Ez a vín 
asszon is mindig rempüli aszt a szë-
gin mënyit.

rend rënd fn. 1. ’kny.’ 2. ’a lekaszált 
széna vagy zöldtakarmány egy sora’. 
2. ’az elvetett répa, kukorica egy 
sora’. − Fr. ki ͜ët rëndëd vüsz ’egyszerre 
két rendet kapál’.

rendel rëndül ts. ige 1. ’kny.’ 
2. ’előteremt, beszerez, vásárol’. 
Rëndű nekëm valahunnajd ëf i͜ë kila 
patkámmirget.

rendfa rëntfa fn. ’különböző célok-
ra használt, kb. két méter hosszú 
gerenda’

renget rënget ts. ige ’ringat’ 
(arch.). Rëggi ͜ëtü esti ͜ëlig a bü ͜öcsü͜öt 
rëngeti.

répa − Fr. gyári ri ͜ëpa ’cukorrépa’ 
(arch.). − Ö. karó~, kerék~, mag~, 
sárga~, stekli~, vörös~.

répaföld ri ͜ëpafü ͜öd fn. ’répával 
beültetett föld’

répahányó − Fr. villa.

reparál rëpërál ts. ige ’javít’. − Ö. 
meg~.

Répce Ri ͜ëpce tn. [1982. 7/122. ~]. 
A falu hosszában, a kertek alatt 
hú zó dó folyó. − Nr. Régebben sza-
bá lyozatlan volt a meder, és a 
vize is tisztább volt. Nyáron a 
gyerekek ide jártak fürödni. He-
lyen ként örvénylett, és a mély viz-
be többen bele is fulladtak. Két 
malmot hajtott a falu határában. 
Felsőbükön működött a Lovránics-
malom, Alsóbükön pedig a Jakab-
malom. Ide hordták a helybeliek 
a gabonát őrölni. Amikor már az 
őrlés megszűnt, a malmok egy ide ig 
darálóként működtek, aztán meg-
szüntették őket. A Jakab-malom-
nál, a gát alatt nyáridőben élénk 
volt a strandélet, itt nagyobb felü-
leten úszni is lehetett. A folyó 
szabályozásakor a vizet mindkét 
helyen új mederbe terelték. A Jakab-
malmot le is bontották. − Fr. Lőrinc. 
− Szsz. Kis-~, Öreg-~.

repked − Fr. hó.
reptetős röptetős mn. ’szárnyait 

bontogató, repülni most tanuló <ma-
dár ióka>’. Má ollan röptetü͜össeg 
vu ͜otak a verebek a íszëgbe, nehez 
vu ͜ot mëkfognyi űket.

restell − Fr. Röstellëk velë 
veszü͜önnyi. ’Nincs hozzá kedvem 
megcsinálni.’

resti rëstu ͜o (arch.), rësti fn. ’a 
vasútállomás mellett levő kocsma’

rész − Fr. abbu a rízbü ’abból a 
szempontból’. Abbu a rízbü nëm 
izs baj, hogy együtti ͜ë, legaláb látot, 
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hogy mi van itt. − Szsz. Ivánci-~. − Ö. 
alkat~, gép~.

részeg − Fr. asszony.
részel ríszül ’aratás vagy csép-

lés után az arató, illetőleg a csép-
lőmunkás a neki járó részt kiveszi’. 
− Fr. gép.

resztel rësztül ts. ige ’<rántást, 
ételfélét> pirít’. − Ö. meg~. − Vö. 
német: rösten ’pörköl, pirít’.

resztelt rësztűtt i. n. ’pirított’. 
Rësztűt krumpit csinát ebídre. 

rét − Szsz. Alsó-~, Csalitos-~, 
Felső-~, Füleki-~, Gyilkos-~, 
Hosszú-~, Irtási-~, Kerék-~. − Ö. 
bika~. 

rétborona rídbarona fn. ’olyan 
borona, amelyen a fogak lánccal 
kapcsolódnak egymáshoz; a rét ta-
lajának egyengetésére használták’. 
− Lásd még: láncborona.

Rétrejáró Rítrejáru ͜o tn. [1789. 
az also Büki határban a ritre járo 
nevezetü dülöben levö Egy hold föl-
dünket zálogban; 1822. a Rétre 
Járóban, szántó; 1835. födem va-
gyon also Büki határban az ritre 
járo Dűlőben; 1839. augusztus 25. 
vallom ezen örök levelemben, hogy 
én a fent irt Vármegyében az alsó 
Büki határban az ugy nevezett Rétre 
járóban; 1839. augusztus 29. az Alsó 
Büki határban, az ugy nevezett Rétre 
járóban levö azon félhold őrők szántó 
földemet; 1844 körül Ritrejároban, 
szántó Alsóbükön; 1982. 7/175. 
Rítre-járó, szántó]

retyetül ~ tn. ige ’karattyol, locsog, 
állandóan beszél’ (pej.)

rezzeget rëzzëget ts. ige ’noszogat, 
ösztönöz’. A tanács má miúta 
rëzzëgettë űket, hogy ípiccsenek há-
zot arra az üres telekre. − Ö. el~.

rí ~ tn. ige ’sír’. − Fr. te.
ribizli ri ͜ëbëzli fn. ’kny.’ (arch.)
rice ~ fn. ’vadrepce’. − Nr. A 

szántóföldön veszedelmes gyom-
növény a sárga virágú rice. A gabo-
nából kézzel szokták kitépni, a ka-
pásnövényekből pedig többszöri 
ka pálással távolítják el.

riferál − Ö. el~.
riful − Ö. el~.
rigli ~ fn. ’retesz, tolózár <az 

ajtón>’
rigliz − Ö. be~.
rigya ~ fn. ’a diófa hosszú, fürt-

szerű virága’
riheróci riheru ͜oci mn. 1. ’rendetlen 

öltözetű <személy>’. Illen riheru ͜oci 
ruhábo në járgy az uccán! 2. ’ócska, 
rossz’. Riheru ͜oci ëf fejji ͜ërníp!

riktig ~ hsz. ’csak azért is, annak 
ellenére is’. Jábo beszil neki az embër, 
riktig aszt csinállo amit akar. − Vö. 
német: richtig ’helyesen, jól’.

Rinák tn. [1982. 7/6. ~, földbe 
süllyesztett betonépítmények, a volt 
cukorgyár használta répamosás hoz]

ringlispíl ringispil fn. ’kny.’ − Vö. 
német: Ringelspiel ’körhinta’.

ripacsos ~ mn. ’himlőhelyes’
ripelli ripëlli fn. ’oldalas, a disznó 

bordacsontja és a közötte levő húsos 
rész’ (igen arch.). − Vö. német: Rippe 
’borda’; Rippen leisch ’oldalas’. − 
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Megj. Csak a feleségem nagyanyjától 
hallottuk, aki Nemescsóban szüle-
tett, és Bükre jött férjhez.

ríszül − Lásd: részel.
rissz − Fr. nyak.
ritkít ritkitt ts. ige 1. ’kny.’ 2. 

’egyelés előtt a répasorokat 15–20 
cm széles kapával bevagdossa’. 
Ölig nagy ez a ri ͜ëpa, lëhetnë má 
ritkittanyi.

ritkítás ritkittás fn. ’a répasorok 
elnagyolt egyelése’. − Nr. Hogy 
könnyebb legyen az egyelés, a ré-
pasorokat szélesebb kapával be 
szokták vagdosni. Így csak az egy 
csomóba maradt fölösleges szálakat 
kellett kézzel kitépdesni.

rízs rizsa fn. ’kny.’ Hozzá a bu͜odbu 
ëk kila rizsát!

rokka − Ö. béka~.
róla rúla szjeles hsz. ’kny.’
ropog − Fr. ágy.
rosseb ~ fn. Enyhe fokú károm-

kodás. A rosseb ëgyë mëg! − Fr. 
hi ͜ëdërvári rosseb radai rossebb. 
Káromkodások.

rossz − Fr. gazda.
rózsa − Ö. bazsa~.
rozsfej rosfej fn. ’a rozs kalásza’
röhög ~ tn ige 1. ’kny.’ 2. ’<ló> 

örvendezve nyerít’
röptetős − Lásd: reptetős.
rövid − Fr. szekér.
Rövidek tn. [1822. a rövidekben]
rövidnyújtó rövidnyujtu ͜o fn. ’a 

rö  vid, deszkás szekér alatt az első 

és a hátsó tengelyrészt középen 
összekötő rúd’. − Lásd még: hosszú-
nyújtó, nyújtó.

rövidoldal rövidu ͜odal fn. ’a rövid-
szekér deszkás oldala’. − Lásd még: 
hosszúoldal.

rövidszekér rövitszeki͜ër fn. ’desz-
kázott oldalú, rövidebb szekér, a -
me lyet répa, kukorica, trágya stb. 
szállítására használnak’. − Lásd 
még: hosszúszekér.  

rúd − Ö. füstölő~, gurgató~, 
nyomó~.

rudas ~ fn. ’szekér vagy kocsi jobb 
oldalára befogott ló’. − Lásd még: 
nyerges.

rudaz ~ ts. ige ’szekérre felrakott 
gabonakévéket, szénát, szalmát nyo-
mó rúddal, lánccal, kötéllel leköt’

rudazókötél rudazu͜oköti͜ël fn. ’a 
szénásszekér tetején levő nyomórúd 
hátsó végét az oldalakhoz rögzítő 
erős kötél’. − Nr. Használaton kívül a 
rudazókötelet gondosan föltekerték, 
és a szekéroldal végén lógatták a 
következő fordulóig. Elöl lánc, hátul 
kötél szorította le a nyomórudat.

rudazólánc rudazu͜olánc fn. ’a 
szénásszekér tetején levő nyomórúd 
elejét az oldalakhoz rögzítő lánc’

rúdszárny rutszárny fn. ’a szekér 
rúdjának elágazása a szekér alatt’

rúdszeg rutszëg fn. ’a jármot a 
rúd hoz rögzítő, ki-be emelhető vas-
tagabb szeg’

rúg rug 1. ts. ige ’kny.’ 2. tn. ige 
’futballozik’ (arch.). Ezëk a büdös 
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kü ͜ökek egisz nap rugnak a kerbe. − 
Fr. utolja. − Szsz. incot ~. − Ö. fel~.

rugódáz rugu ͜odáz tn. ige ’rug-
dalózik’. Në rugu ͜odázz annyit!

ruha − Fr. dindli ruha. ’bő ujjú, 
köténnyel együtt viselt női ruha’. − 
un nísz ki rajtad az a ruha, mintha 
a kutya szájábu rántották vuona ki 
’ruha, öltözet gyűrötten, rendetlenül 
néz ki’. − vírfogu ͜o ruha ’tiszta, rend-
szerint fehér rongy, amellyel disz-
nóöléskor szétbontásnál a son ká-
ról és egyéb húsrészekről a vért 
fölitatják’. − ünneplü ͜ö ruha ’ünnepi 
alkalmakkor viselt tiszta ruha’. − Nr. 
Az ünneplő ruhát főként vasárnap 
vették föl, amikor templomba men-
tek. − Ö. ágyi~, ajtó~, asztal~, 
kenyér~, szakajtó~, szakasztó~.   

ruház − Ö. ki~.
rukkol − Ö. be~.
rúla − Lásd: róla.
rusznyák ~ fn. ’pácolt hal, ruszli’
rühell ~ ’restell’. Rühellëm fövënnyi 

az ünneplü͜ö ruhámot.
rühelődik rühülü ͜ödik tn. ige 

’vakaródzik’
rühül − Ö. le~.
rütyőke rütyü ͜öke fn. ’kisebb <fő-

ként női> nyári kabát’ (pej.)

sadrál ~ ts. ige ’hadarva, nehezen 
érthető módon beszél’

Ság ~, -ro tn. Simaság, település 
Büktől keletre, 10 km-re. − Megj. 
Pesty Frigyes 1864-es hely név-
gyűjteményében ez áll: „Kenyeres 
Ság-nak is hívják..., mert a ku rucz 
háboru idejében azok kenyér szük-
ségleteiket itt sütették, de 1806-ban 
a kenyér depotja (?) is itt volt és 4 
kemenczével sütötték a kenyeret.” 
(VMFN 197. oldal).

Sajmeggyes Sajmëggyes tn. 
[1844 körül Sai Megyesben, szántó 
Alsó bükön; Sai Megyesen föllül, 
szántó Alsóbükön; 1982. 7/163. 
Sajmëggyes, szántó]

sajt − Ö. disznó~.
sajtár ~ fn. ’fából készült nagyobb 

vízhordó edény’. − Ö. itató~, moslé-
kos~.

sállik − Lásd: sárlik.
sallu − Lásd: zsalu.
sámedli sámëdli fn. ’sámli’
Sándor − Fr. i.
sántul − Ö. meg~
sapka − Fr. baklu͜os sapka ’olyan 

sapka, amelynek a tetején bojt van’.   
káski͜ëtos sapka ’ellenzős sapka’. − Ö. 
káskét~.

sápog ~ tn. ige ’<a kacsa> hápog’
sarabol sarabul tn. és ts. ige ’sara-

boló nevű szerszámmal a répa, ku-
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ko rica sorközéből a gyomot irtja’. 
− Ö. ki~, meg~. 

saraboló sarabulu͜o fn. ’egykerekű, 
hosszúnyelű, kézzel tolható gyomirtó 
szerszám, amellyel a répa, kukorica 
sorközéből a gyomot kiirtják.’ − Nr. 
Amikor a répa, kukorica kikel, és 
a sorokat már lehet látni, először 
sarabolóval gyomtalanítják. Ez jó-
val gyorsabban megy, mint a kézi 
kapálás. Később, egyelés előtt is 
sarabolnak, mert így csak a sorban 
megmaradt gyomot kell a fölösleges 
növényekkel együtt kiirtani.

sarabolókés sarabulu͜oki͜ës fn. ’a 
sarabolóra szerelt két kés egyike, 
amelly a földből a gyomot kivágja’

sárgadobzó sárgodobzu͜o fn. ’vad-
szilva, annak ringlóhoz hasonló ter-
mése’

sárgaföld sárgofü ͜öd fn. ’a talaj-
ban, kb. 50–80 cm mélységben talál-
ható, sárga színű lösz’. − Fr. Akkor 
gyu ͜ogyul mëg, maj ha a sárgofü ͜öd 
mëkszijja. ’Sohasem gyógyul meg, 
mert biztosan meghal.’ − Nr. Ré-
gebben pelyvával kevert sárga föld-
ből tömték a házak falát. A földes 
szobák talaja is ebből készült, ennek 
vizes, pelyvás keverékével mázolták 
föl negyedévenként. − Lásd még: 
sároz.

sárgáll ~ ts. ige ’túlságosan sár gá-
nak tart’

sárgarépa sárgori ͜ëpa fn. ’kny.’ − 
Nr. A gyereket biztatják, hogy egyen 
sok sárgarépát, mert akkor jól tud 
fütyülni.

sarja sargya birt. szjeles fn. ’kö-
szö rüléskor a kés feltüremkedett 
éle’. Në köszörűd annyit aszt a ki ͜ëst, 
iszë má sargya van!

sarjú sargyu fn. ’másodkaszálású 
széna’. − Nr. István király napja 
(aug. 20.) körül szokták lekaszálni, 
szárítani és betakarítani a sarjút. Ha 
elég csapadékos volt a nyár, ak kor 
majdnem a szénával azonos meny-
nyiséget sikerült begyűjteni. Ér tékes 
téli takarmány volt ez az ál latok szá-
mára. Szeptembertől, ami kor a réten 
a fű már újra hajtani kezdett, szabad 
volt a szarvasmarhák legeltetése a 
réten.

sarjúkaszálás sargyukaszálás fn. 
’a másodkaszálású széna levágása 
és betakarítása’

sarjúmacska sargyumacska fn. 
’olyan kismacska, amelyik egy adott 
évben másod iazás következtében 
született’. − Nr. Általában csak az el   ső 
iazásból hagytak utódot, ha szükség 

volt rá. A sarjúmacskákat egy-két 
na pos korukban elpusztították. E -
lő fordult azonban, hogy az anya-
macska titokban ialt, nem vették 
észre vagy nem találták meg kellő 
időben a kicsinyeit, és azok csak 
több hetes korukban jöttek elő a 
rejtekhelyükről. Ilyenkor már nem 
volt szíve a gazdának elpusztítani a 
kedves kis jószágokat.

sárlik sállik tn. ige ’kanca ló páro-
sodásra való hajlandóságot mu tat’

sármándli ~ fn. ’nádisármány 
(Emberiza schoenicus L.)’
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saroglya srág fn. 1. ’a szekér hát-
só végére erősített, magas épí tésű, 
lécekből álló toldalék’. 2. ’lécekből 
készült nyári ajtó <istállón, kam-
rán>’. − Nr. A rövid szekér végére 
csak akkor erősítettek saroglyát, 
ha kisebb mennyiségű szénát vagy 
szalmát szállítottak, és nem volt 
érdemes erre a rövid időre átala-
kítani a szekeret hosszú oldalasra.

saroglyatartó sráktartu ͜o fn. ’az a 
vas a szekér végén, amelybe a sarog-
lyát illesztik’

sarok sorok fn. ’kny.’ − Fr. Hátro-
kötöm a sorkodat! Csintalan gyerek-
nek mondják enyhe fenyítésként.

sároz ~ tn. és ts. ige ’sárgaföld, 
marhatrágya és pelyva vizes keve-
rékével a földes szoba vagy padlás 
talaját bekeni’. − Ö. fel~. − Lásd 
még: sárgaföld.

Sárvár ~, -ro tn. Város Büktől 
délre, 25 km-re.

sás ~ fn. ’még szárba nem szökkent 
búza, rozs levele’. Szëggyi ͜ë sásot a 
zsibáknok!

sásol sásul ts. ige ’a tavasszal 
kihajtott búza vagy rozs túlságosan 
kövér leveleit kézzel letépdesi’. − Ö. 
meg~.

Sásos tn. [1729 (?). Sasosban; 
1776. kintelenittettünk el adni az 
Sasosban lévő ritűnket Also Bűkön 
lakozo Németh Palnak; 1822. Az Al só 
Büki Határban a Sásosban, rét; 1830. 
A’ Sásosban lévő egy darabotska 
rét; 1844 körül Répczén innen a 
Sásosban; Sásosba, rét Alsóbükön]

savóleves savu͜oleves fn. ’aludtej 
savójából főzött leves’. − Nr. Régeb-
ben szegényes, de kedvelt étel volt. 
Ma már nem főzik.

secka − Lásd: szecska.
seckavágó − Lásd: szecskavágó.
sedreférc sedre i͜ërc mn. ’szele-

burdi, kissé hóbortos, de mégis tűz-
ről pattant, mozgékony <asszony, 
menyecske>’

sefűsefa sëfüsëfa fn. ’ördögcérna 
(Lycium halimifolium)’. − Megj. Ré-
geb ben, amikor a telkeket elválasztó 
kerítés gallyakból készült gyepű 
volt, gyakran sűrűn benőtte ez a bo-
korszerű cserje.

segél segil tn. ige ’segít’. Segilëk 
neki kukoricát szënnyi. − Nyt. A ra-
gozása kijelentő mód, jelen idő ben: 
segilëk, segísz, segil, segilünk, segítëk, 
segínek.

senyved − Ö. el~.
seprő − Ö. kémény~.
seprű − Ö. cirok~.
serbli serbi fn. ’éjjeliedény’
sercent sërcent tn. ige ’köp’ (pej.)
seregély sergíl fn. ’kny.’ − Fr. 

Annyan vannak, mind a seregílëk. 
’So kan vannak.’.

serke sörke fn. ’a fejtetű petéje’
sérokli − Lásd: sírhakni.
sete süti mn. ’balkezes’. − Nyt. Csak 

ragadványnévben él, közszóként 
nem használatos.

siet si͜ëtt tn. ige ’kny.’ Si ͜ës haza, 
mer sok a dolog! − Nyt. Az ie hang-
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kapcsolat kettőshangzóvá olvadt 
össze.

siet <az óra> ln. = koráz
sietve-futva si͜ëdvë-fudva hsz. 

’seb tében, felületesen’. Si ͜ëdvë-fudva 
mi͜ëgëccë mëkkapáto a ri ͜ëpát.

sifon ~ fn. ’ruhásszekrény’ (arch.)
sifonér sifoni ͜ër fn. ’ruhásszekrény’ 

(arch.)
sikér siki͜ër mn. ’nem mély, lapos’ 

(arch.)
sikértányér siki͜ërtányi ͜ër fn. ’la-

pos tányér’ (arch.)
silabizál − Ö. ki~.
Simaháza Simaházo, Simaházáro 

tn. Település Büktől északkeletre, 8 
km-re. − Fr. Hetye.

simfel simfül ts. ige ’ócsárol vala-
kit, rosszat mond valakiről’. Mit sim-
fülittëk mindig aszt a szëgin asszont!

simít − Ö. ki~.
sínautó sinautu ͜o fn. ’motorvonat, 

két-három kocsiból álló motoros 
szerelvény’ (arch.). − Megj. Csak 
a régebbi típusú motorvonatokat 
nevezték így, ezért a szó ebben 
a jelentésben ma már nem hasz-
nálatos.

sindő − Lásd: zsindely.
sindölös − Lásd: zsindelyes.
sinkófál − Ö. el~.
sintér sinti ͜ër fn. ’olyan személy, aki 

vonakodás nélkül hajlandó kutyát, 
macskát eltenni láb alól’ (pej.)

sípkarika sipkarika fn. ’széles 
agy karika a szekérkeréken’ (arch.)

sírhakni si͜ërokli fn. ’piszkavas’ 
(arch.)

siska fülű siska fülü szsz. ’lelógó 
fülű <disznó>

skatulya katula fn. ’kny.’ (arch.). 
Hozz ëk katula gyufát! − Fr. anya. − 
Ö. gyufás~.

smérül smi͜ërül ts. ige ’padláson 
a tetőcserép réseit bemalterozza, 
hogy a szél a havat ne fujja be’. − Vö. 
német: schmieren ’beken’.

smirgli smi͜ërkli ’csiszolópapír 
vagy -vászon’. − Vö. német: Schmirgel 
’csiszolóanyag’.

smirgliz smi͜ërkliz ts. ige ’fémet 
csi szolópapírral vagy -vászonnal 
meg tisztít’

sódar su͜odar, su ͜odi͜ër fn. 1. ’a 
disznó combjának vastagabb része’. 
2. ’az ember combja’ (arch.)

sódaras − Ö. fél~.
sógor − Fr. su͜ogorostu mëgy. An-

nak mondják, aki sokat szellent, 
hogy egyszer majd komolyabb dolog 
is megy a nadrágba.

Sógor utca Su ͜ogor ucca tn. [1982. 
7/60. Sógor utca]. Olyan családok 
laktak itt, akik egymás rokonai 
voltak.

sógorné su͜ogorni ͜ë fn. ’sógornő’
sohase − Fr. van.
sok − Fr. kéz.
soká ~ hsz. ’sokáig’. Soká tartott 

az istentisztëlet.
Sopron ~, Sopromba tn. Város 

Büktől északra, 40 km-re.
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sor − Fr. sort vüsz ’a répa- vagy 
kukoricatáblán egyszerre egy vagy 
két sort kapál meg’. i͜ën ki ͜ët sort 
vüszök, mer szílës ez a kapa, aszt is 
átíri.

sorok − Lásd: sarok.
sorozat ~ fn. ’sorozás, katona-

köteles legények alkalmassági vizs-
gálata’ (arch.). Ëggy i ͜ëv mulva mëgy 
a ijam sorozatra. − Megj. Újabban 
már a sorozás szó használatos he-
lyette. − Lásd még: regruta. 

Sós tn. [1729 (?). kender fől de-
vigiben az Sosban]

sóska − Ö. ló~.
sótartó su ͜otartu ͜o fn. 1. ’kny.’ 

2. ’papírból hajtogatott, négy re-
keszt tartalmazó, sótartó alakú 
gyerekjáték’. − Nr. Kedvenc játéka 
a gyerekeknek. Négy ujjukat a 
négy lyukba dugva és összefogva 
kérdezik a játékostárstól, hogy ho-
vá mész: a mennyországba vagy a 
pokolba. Előzőleg ugyanis ráírták, 
hogy melyik a mennyország és me-
lyik a pokol. Amikor a választás 
meg történt, akkor nyitják ki, hozzák 
tudomásra az eredményt. 

soványkodik − Ö. le~.
sózókörte su ͜ozu͜okörti fn. ’apró 

termésű, nem sokat érő körte’
sőg − Lásd: süveg.
söpör − Ö. be~, el~.
söprű − Nr. A hagyomány úgy 

tartja, hogy söprűvel nem szabad 
senkit sem megütni, mert akit meg-
ütnek, az bevizel a nadrágjába.

sörke − Lásd: serke.

spaletta palëtta fn. ’utcai ablak 
elsötétítésére használt nyitható, 
zárható deszkatábla’. − Nr. A 
régebbi típusú házakban spalettá val 
sötétítették el az ablakokat, hogy a 
járókelők be ne lássanak a szobá-
ba. Este, amikor meggyújtották a 
lámpát, becsukták a spalettát.

spárgabab spárgobab fn. ’zöld-
bab, amelyből a szárát is össze vág-
va főzeléket készítenek’. − Nr. Zöld-
bableves nem szerepelt a hagyo-
mányos étrendben, csak a főzelék.

sparhert sporhelt fn. ’takarék-
tűzhely’. − Ö. asztal~, csikó~.

spórkászli pu͜orkászli fn. ’ua., mint 
spórkassza’

spórkassza pu͜orkásszo fn. ’kis 
nyílással rendelkező bádog doboz, 
amelyben a gyerekek a megtakarított 
pénzüket gyűjtik’ (arch.)

spulni ~ fn. ’a varrógép hajójában 
levő orsó, amelyre a cérnát tekerik’. 
− Vö. német: Spule ’orsó’.

spulniz ~, spulnizik tn. ige ’a var-
rógép hajójában levő orsóra a cérnát 
föltekeri’. − Megj. A gépen erre a 
célra szolgált egy kis eszköz, amely 
pörögve tekerte föl a cérnát.

srág − Lásd: saroglya.
srágtartó − Lásd: saroglyatartó.
srót sru ͜ot fn. ’darált szemes ter-

mény, árpadara, kukoricadara’. − Vö. 
német: Schrot ’(durva) dara’.

srótol sru ͜otul tn. ige ’árpát, kuko-
ricát darál’. − Ö. meg~.

srótolnivaló sru ͜otúnyivalu͜o fn. 
’árpa vagy kukorica, amelyet meg 
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kell darálni’. Vüdd e a sru ͜otúnyivalu͜ot 
a malomba!

steklirépa stëkliri͜ëpa fn. ’sűrűre 
hagyott, apróra növő répa, amelyet 
a következő évben magnyerés cél-
jából kiültetnek’ (arch.). − Nr. Az 
1950-es években a gazdák a cukor-
gyárak megrendelésére répa magot 
termeltek. Ennek módja az volt, hogy 
előző évben elvetették a répamagot, 
abból lett a steklirépa, majd a másik 
évben, tavasszal ki ültetett répa a 
nyár közepére meg hozta a termést. 
− Vö. német: stecken ’palántál, dug-
ványoz’.

stelázsi tëlázsi fn. ’<konyhán, spájz-
ban> földre állított nagyobb polc 
edé nyek, befőttek stb. táro lására’. − 
Vö. német: Stellage ’állvány’.

sterc ~ fn. ’piritott lisztből, főtt 
bur gonyából készült étel’. − Ö.  da-
ra~. − Lásd még: gánica. − Vö. né-
met: Sterz ’ua.’.

stészli tëszli fn. ’a szekérkerék 
tengelyének végét lezáró vas hüvely’. 
− Vö. német: Stoß ’ütközés’.

stikkel stikkül ts. ige ’kézi mun-
kázik, főként köt, horgol’ (pej.)  – Vö. 
német: stricken ’(kézimunka) köt’.

stokedli − Lásd: hokedli.
stráf ~ fn. ’csík’. − Vö. német: Streif 

’csík’. 
stráfos ~ mn. ’csíkos’
stráfoz ~ tn. és ts. ige ’csíkoz’
suber subër fn. ’trapéz alakú desz-

ka, amellyel a szekér két végét le-
zárják, ha répát vagy krumplit szál-

lítanak’. − Vö. német: Schuber ’toló-
zár’.

sublót sublat fn. ’alacsony építésű, 
iókokból álló szekrény’. − Nr. A XIX. 

század második felétől terjedt el 
főként módosabb parasztházaknál 
ez a bútordarab. Ruhaneműt, ágy-
neműt, törölközőket tartottak ben-
ne. A felső iókot iratok, könyvek 
tárolására is használták. − Vö. né-
met: Schublade ’ iók’.

sudár ~ fn. 1. ’kútostor’. 2. ’az ostor 
végére kötött ra iacsomó, amely 
meg pattintva hangosat csattan’.

suháng ~ fn. ’nagyobb darab bot’. 
Fog’gy ës suhángot, osztá kergezsd el 
eszt a büdös kutyát!

suhánzli ~ fn. ’csizmahúzó; fakutya; 
a csizma levetésénél használt, fából 
készült eszköz’ (arch.). − Nr. Amikor 
még csizmában jártak a fér iak, nyár-
időben is, a szorosra szabott csiz mát 
csak ezzel a segédeszközzel tudták 
levetni. Az ágy alatt tartották, hogy 
mindig kéznél legyen. − Lásd még: 
csizmavető. − Vö. német: Schuh 
’cipő’ és Hansl ’Jancsi’.

sujszter − Lásd: suszter.
sul − Lásd: süly.
sulykol súkul ts. ige ’fát, tuskót 

sulyokkal ütögetve széthasít’
sulyok súk fn. ’tuskó vagy nagyobb 

fa széthasítására használt nyeles 
bun kó, amellyel a fejszét vagy az 
éket a fába beverik’

sumákol sumákul tn. ige ’lapít, 
nem szól, elhallgat valamit’. Em mëk 
csak sumákul, nëm szu͜ol sëmmit, pejg 
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od vu ͜ot, amiko kiosztották a ríszt, 
látto, hom mëllen disznu͜oságokacs 
csinátok. 

sunyorgat ~ tn. ige ’hunyorog, 
összehúzza a szemét’. Azi ͜ër sunyor-
gat ez a gyerëk, mer a szëmibe süt a 
nap.

Surány Surán, Surámbo tn. Vas-
surány, település Büktől délre, 20 
km-re.

súrol zsurul ts. ige ’padlót sikál’
sustorog ~ tn. ige 1. ’a fa vizesen, 

nedvesség miatt lassan ég’. 2. ’sut-
tog va beszél’.

suszter sujsztër fn. ’cipész’. − Vö. 
német: Schuhmacher ’cipész’.

sutyorog ~ tn. ige ’suttog’
suttyomban suttyomba hsz. ’ti-

tokban, észrevétlenül’ (kissé pej.). 
Suttyomba evüttö a lányát a dok-
torho, mer gyerekëd vár.

suviksz suvick fn. ’régi fajta cipő-
krém, csizmafényesítő szer’ (arch.)

suvikszol suvickul tn. és ts. ige 
’csizmát, cipőt suviksszal kifényesít’. 
− Ö. ki~.

sükebóka sükebu ͜oka mn. ’együ-
gyű, féleszű’

sül ~ tn. ige 1. ’kny.’ 2. ’<szántóföldi 
növény> szárasságtól fonnyad, ösz-
sze megy’. − Fr. piszli. − Ö. benn~. 

süldő sűdü ͜ö fn. ’3–4 hónapos disz-
nó’. − Fr. kanász.

süldőmacska sűdü ͜ömacska fn. 
’ ia tal macska’

sülttojás sűttojás fn. ’rántotta’

süly sul fn. ’golyószerű daganat 
a szarvasmarha nyakán’. − Nr. 
Gyak ran előfordult ez a betegség 
a szarvasmarhák körében. Ha ko-
mo lyabbra fordult a dolog, ak-
kor elhívták az állatok népi gyó-
gyításához értő Csordu͜os Jánost, aki 
különféle szerekkel és kivágással 
igyekezett megszüntetni a bajt.

süllyed − Ö. meg~.
sűrűbab sürübab fn. ’száraz bab ból 

készült tejfölös főzelék’. Fü͜özzetëk a 
sürübabba ë kis ku ͜obászt, jobb izë 
lëssz.

süt − Fr. kakastej.
sütnivaló sütnyivalu͜o fn. ’a ke-

nyér sütéshez használt kovász alap-
anyaga’. − Nr. A kenyérsütés nél-
külözhetetlen kelléke volt. Egy kevés 
tésztát árpadarával összegyúrtak, 
kisebb darabokra szétszaggatták, és 
sütnivaló-szárogatón meleg helyen 
kiszárították. Amikor már nem volt 
ragacsos, vászonzacskóba tették, 
és szellős helyre fölakasztották. Az 
így elkészült mennyiség három-
négy sütéshez volt elegendő. Ahány 
kenyeret akartak sütni, annyi fél 
marék sütnivalót áztattak be vízbe 
előző nap. Az árpadarás masszát 
azonban nem gyúrták bele a ke-
nyér lisztbe, csak a levét, amelyet 
vászonszitán átszűrtek.

sütnivaló-szárogató sütnyivalu͜o-
szárogatu ͜o fn. ’szalmafonatból ké-
szült, ovális alakú, lapos szárító-
eszköz’. − Nr. Sütnivaló szárítására 
használták. Készítési módja: A más-
fél cm vastag szalmafonatot fűz-
favessző héjával, sziváccsol körül-
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tekerték, és a hurkokat szorosan 
egymáshoz erősítették. Így alakí-
tották ki a lapos, ovális formát. 
Oldalfala 5–6 cm, hosszúsága egy 
méter, szélessége 50 cm volt.

süveg süög fn. ’mindenféle sapka’. 
Vëd lë a süögödet, ha bemísz a szobá-
bo!

süvegcukor sü ͜ökcukor fn. ’csú-
csos, henger alakú, kemény cukor’ 
(arch.). − Nr. A múlt század első 
felében házaló kereskedők árultak 
süvegcukrot, és vásári árusoknál is 
be lehetett szerezni. 

süvegcsizma sü ͜ökcsizma fn. 
’olyan csizma, amelynek a szára 
vastag posztóból készült, és belül is 
ilyennel van bélelve; halinacsizma’ 
(arch.). − Nr. Télidőben, csak fér iak 
hordták, főként azok, akiknek 
nagyon fázós volt a lába.

szab − Ö. ki~, le~.
szabad − Fr. gazda.
szag − Fr. ing. 
szaharin szahërin fn. ’kny.’ (arch.)
száj − Fr. kifordul a számbu Rossz 

ízű, ehetetlen ételre mondják.   
prán     tyás száju ’repedezett szájszélű 
<személy>’. zablás száju ’kipállott 
szá jú <személy>’. − Ö. kemenceszája. 
− Fr. ruha, zsidó.

szája széle szájo szílë szsz. ’ajaka’  

szájkosár ~ fn. ’ökrök, tehenek 
szá jára kötött, drótból készült ko-
sár, amely megakadályozza, hogy 
szántás közben füvet harapdáljanak’. 
− Nr. Ha nem raktak szájkosarat az 
ökrökre, akkor füvet harapdálva 
gyak ran kiléptek a barázdából, és 
a szántás egyenetlen lett. − Lásd 
még: ökörkosár.

szakad − Ö. le~.
szakajtó szakajtu͜o fn. ’szalma-

fonatból készült, kosárhoz hasonló 
eszköz, amelybe a kiszaggatott ke-
nyér tésztát teszik kelesztés céljából’. 
− Lásd még: kópic, szijács, véka, 
zsombor.

szakajtóruha szakajtu͜oruha fn. 
’kenyérsütéskor a szakajtóba he-
lye zett vászon’. − Nr. A kenyerek ki-
szaggatása előtt a szakajtót ezzel a 
vászonruhával gondosan kibélelték, 
vékonyan meglisztezték, hogy a 
tészta bele ne ragadjon. Amikor 
már megkelt a kenyér, a masszát a 
ruha segítségével ráfordították a 
sütőlapátra, és úgy vetették be a 
kemencébe. 

szakaszt ~ tn. és ts. ige ’<kovács-
mester> lötyögő keréksínt szoro-
sabbra húz’. − Nr. A műveletet 
úgy hajtják végre, hogy először a 
kovácsmester leveszi a kerékről a 
lötyögő sínt. Egy részét megtüzesíti, 
majd egy kis darabot kivág belőle, 
aztán újra visszateszi a helyére. 
Az így megrövidített sín most már 
szorosan rátapad a kerék talpfájára. 
− Ö. ki~, meg~.

szakasztóruha szakasztu͜oruha 
fn. ’ua., mint szakajtóruha’
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szakasztott ~ hsz. ’egészen, éppen 
<olyan>’. Ez a gyerëk szakasztott 
ollam, mind az aptya.

száko − Lásd: szálka. 
Szakony Szakon, Szakomba tn. 

Település Büktől északra, 5 km-re.
Szakonyi út tn. [1818. az Szakonyi 

uton belül; 1822. Szakonyi uton belol; 
1844 körül Szakonyi utra Düllöben]

szakramentum szekremëntomát! 
fn. Szitkozódás. − Nyt. Csak szitkozó-
dásként, tárgyragos alakban fordul 
elő.

szakul − Ö. el~, össze~.
szál ~ fn. 1. ‘kny.’ 2. Csak birt. 

szjeles alakban: szálo ’a megtisztított 
kender hosszú szálakból álló, legjobb 
minőségű része’. − Ö. egyszálbélű, 
szalma~.

szalados ~ fn. ’csíráztatott búzából, 
árpából és rozsból készített, tepsiben 
sütött édeskés étel’. − Nr. Nyáron, a 
gabona cséplése után búza, rozs 
és árpa keverékét hosszabb ideig 
vízben áztatták, amíg a szemek apró 
csírákat hajtottak. Azután meg-
szárították, és a malomban meg-
őrölték. Vászonzacskóban tárol ták a 
fölhasználásig. Ha szaladost akartak 
sütni, kb. fél kilónyi mennyiséget 
vízzel péppé összekevertek, tepsibe 
öntötték, és a kenyerek után a ke-
mencében kisütötték. Megfelelt er-
re a célra a sparhelt sütője is. Ké-
szítették úgy is, hogy a tepsi aljára 
vékony tésztát terítettek, és arra 
öntötték rá a pépes masszát. Sokak 

által kedvelt étel volt az 1950-es 
évekig. Ma már nem csinálják.

szalalkáli szalagári fn. ’kny.; illó 
anyagokat tartalmazó sütőpor’

szálka száko fn. ’kny.’ − Ö. árpa~.
szalma szu͜oma fn. ’kny.’ − Ö.  

alom~, árpa~.
szalmaszál szu͜omaszál fn. ’kny.’ − 

Fr. Ësz szu͜omaszálot së tësz kërëzbe. 
’Nem dolgozik, nem tesz semmit.’

szalonna − Szsz. kövesztett ~. − 
Ö. álla~.

szalufa − Lásd: szarufa.
szamár − Fr. Szamár orditt, esü ͜ö 

lëssz. Akkor szokták mondani, ha 
szamárordítást hallottak. − Fr. pén-
tek.

számol számul tn. ige 1. ’kny.’ 
2. ’<áruért valamit> számít, kér’ 
(arch.). Mennyit számul ezi͜ër az ëp 
pár csizmái͜ër?

szánka ~ fn. ’szánkó’ (arch.)
szánt − Ö. alája~, el~, össze~, 

széjjel~.
szántás − Ö. tarló~.
szántógyeplő szántu͜ogyeplü͜ö 

fn. ’kb. 2−3 m hosszú gyeplődarab, 
amellyel szántáskor a normál hosz-
szú ságú gyeplőt megtoldják, hogy 
az eke után álló gazda a nyakába 
akaszthassa’

Szapáry-kastély Szapári-kastil 
tn. [1982. 7/16. Szapári-kastil]. 
Műemlék értékű kastély. A Felsőbüki 
Nagy család után több birtokosa 
volt, majd a Szapáryak tulajdona 
lett.
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szapufa ~ fn. ’lapos mosófa, 
amellyel régen a vászonneműt mos-
ták’ (arch.). −Nr. A XX. század köze-
péig használták, amíg még volt házi 
vászonból készült gatya és egyéb 
alsónemű. Zsákok mosását is ezzel 
végezték.

szapufödél szapufödi͜ël fn. ’zsák-
szerű anyag szalma, széna há ton 
történő hordásához’ (arch.). − Nr. 
Kb. 1,5 x 1,5 m-es erős vászon, 
amelynek két ellentétes sarkára kö-
telet kötöttek. A földre leterítették, 
belerakták a szénát vagy a szalmát, 
majd a köteleket összefogva a terhet 
a hátukra vették.

szar − Fr. Evállik a szar a májátu. 
’Majd kiderül az igazság.’ Ηu ͜ogat, 
min szar a fübe. ’Sunyin hallgat, nem 
akarja megmondani az igazságot.’ 
Lapul, min szar a fübe. ’Ua.’ Nëm ír 
ëd darap szart së. Használhatatlan, 
semmire se való tárgyra mondják. 
Mi͜ëg a szarát is mëgënní, ha büdös 
nëm vu ͜ona. Fukar, kapzsi emberre 
mondják. Mindën szarba beleüti az 
orát. ’Mindenbe beleavatkozik. Szar 
a hidek szi͜ël ni͜ëkü. ’Ha nem fúj a szél, 
nem nagyon lehet érezni a hideget.’ 
A cigányoknak tulajdonítják ezt a 
mondást.   Szar a világ! Elkeseredett 
felkiáltás, nem ér ez a világ semmit. 
− Fr. ágy.

szár ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’zöldtakarmány 
céljából sűrűn vetett kukorica; csa-
lamádé’. 3. ’a termés betakarítása 
után levágott és kévébe kötött 
ku koricaszár’. Egisz ti ͜ëlën szárt 
ëtettünk a marhákkol. − Fr. szárt 
arat ’csalamádét sarlóval levág a 

mezőn’. − Népr. Amikor a csalamádé 
már olyan nagyra nőtt, hogy ka-
szával nem lehetett levágni, akkor 
sarlóval vágtak annyi mennyiséget, 
amennyit egy alkalommal hazavittek 
a marháknak. − Ö. gatya~, gyeplő~, 
fék~, kukorica~, tarló~, vetett~.

szarabari ~ mn. ’semmitérő, ócs-
ka’ (tréf.). Szarabari ëb bicikli e, 
mindig eromlik.

szarás – Ö. ágyba~.
szárazlóhere szározlúher fn. ’téli 

takarmánynak megszárított lóhere’
szárazlucerna szározlucërna fn. 

’téli takarmánynak megszárított 
lu cerna’. − Nr. Kellően csapadékos 
idő ben 3–4 kaszálást is be tudtak 
takarítani. Gondos szárítás után ha-
za vitték, és a pajtában tárolták, amíg 
rá nem került a sor.

szárfa − Ö. ajtó~.
szarik − Fr. Bük, híd, kerítés, Laj-

csi.
szárny − Ö. rúd~.
szárnyasegér szárnyosegi͜ër fn. 

’denevér’ (arch.)
szárogató − Ö. sütnivaló~.
szartúró − Fr. szarturuo tormávol 

’főtt disznóorr reszelt tormával’ 
− Megj. A sokak által kedvelt étel 
tréfás megnevezése.

szarufa szalufa fn. ’kny.’
szarv ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’szénásszekér 

vagy szalmakazal négy sarkán te-
kercsbe összegyűrt nagyobb cso-
mó’. − Fr. szarvat hajt ’szalmát a 
kazalon vagy szénát a szekéren na-
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gyobb csomóba összehajt, hogy a 
sarkokat ezáltal kialakítsa’. − Nr. 
A szalmakazalon és a szekéren is 
ügyelni kellett arra, hogy a sarkok 
szilárdan és egyenesen álljanak. 
Ha erre nem vigyáztak, akkor a 
szé  násszekér fölborult vagy a ka-
zal eldőlt. Aki rakta a kazlat vagy 
a szekeret, nem látta föntről, 
hogy mennyire kell kiereszteni a 
csomóba gyűrt szarvat, ezért valaki 
lentről irányította, hogy mikor áll jól 
a sarok. − Fr. macska.

szecska sëcka fn. ’kny.’
szecskavágó sëckavágu͜o fn. ’kny.’
szed − Fr. kukorica, mácsik. − Ö. 

be~.
szeder szëdër fn. ’fán termő eper’. 

− Ö. földi~. − Lásd még: eper.
szederfa szëdërfa fn. ’eperfa’
szedő − Ö. mácsik~. marok~.
szeg1 − Ö. meg~.
szeg2 − Ö. csiga~, iga~, kerék~, 

nyújtó~, rúd~, tisafa~.
szeg3 − Szsz. Tormás-~. − Ö. al~, 

Bé~, Eger~, fel~. 
szegedés szëgedís fn. ’a mellkas 

tájékán érzett szúrásszerű erős fáj-
dalom’. − Fr. szur a szëgedís Akkor 
mondják, ha valaki futás vagy gyors 
menés közben a mellkasában erős 
fájdalmat érez. − Fr. zsidó.

szegély szegíl fn. ’a kenyér meg-
szegésekor levágott nagyobb kez-
dőszelet’

szegez − Ö. be~.
szegezel − Ö. be~.

szegező szëgezü͜ö fn. ’retesz, toló-
zár az ajtón’ (arch.)

szeglet − Szsz. Babos-~.
szégyell szígëll ts. ige ’kny.’ Nëm 

szígëllëd magad?
széjjel szille ik. ’kny.’
széjjelszánt szilleszánt ts. ige 

’a szántás műveletét úgy végzi el, 
hogy a tábla két szélén kezdi, és 
fokozatosan halad a közepe felé’. − 
Lásd még: összeszánt.

szék szi͜ëk fn. 1. ’kny.’ 2. ’mészár-
szék’ (arch.). Hosztam ëk kila hust 
a szi͜ëgbü. − Ö. bontó~, fejő~, ka-
la páló~, konyha~, mészár~, mor-
zsoló~, puha~, szoba.

szekér − Fr. hosszira csinállo a 
sze keret ’a szekérre rövid oldalak 
he lyett rácsos, hosszú oldalakat 
tesz föl’. rövidre csinállo a szekeret 
’úgy alakítja át a szekeret, hogy 
deszkás oldalakkal, rövidebb vál-
to zatban használható legyen’. − Nr. 
Alapfunkcióban a szekeret rö-
vid változatban használták. Két 
al  kalommal volt szükség hosz-
szú ra csinálásra: széna haza szál-
lításakor és hordáskor, a gabo-
na kévék fölrakásához. Mindkét 
vál tozathoz megfelelő kellékek 
áll tak rendelkezésre: rövid oldal 
− hosszúoldal, rövidnyújtó − hosz-
szú nyújtó, fenékdeszkák stb. − Ma 
már a hagyományos szekér he lyett 
gumikerekeken gördülő szeke-
ret használnak. Ezt nem lehet 
hosszúra átalakítani. szeki͜ër alla 
’a deszkásszekér feneke’. Ű lë ide 
a szeki͜ër allábo, onnaj nëm esö lë! 
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szeki͜ër farka ’a nyújtó hátul kiálló 
része a szekér végén’. − Nr. Gyerekek 
kedvenc szórakozása volt, hogy föl-
kapaszkodtak a szekér farkára, 
és úgy vitették magukat. Különös 
élvezetet jelentett ez a csínytevés 
akkor, ha a lovakat irányító kocsis a 
megrakott széna vagy gabona miatt 
nem látta, hogy mi történik a szekér 
hátulján. tulla a szekerë farkát ’se-
gít valakit valamilyen cél elérése 
ér dekében’. − Ö. ganéj~, göncöl~, 
hosszú~, ökör~, rövid~, szénás~. 

szekerce szekërce fn. ’gallyak 
összevágására használt rövid nyelű 
kis fejsze’

szekeres − Fr. Kisz szekeres, mëg 
a nasz szekeres, mind mëgissza, amit 
keres. Tréfás mondóka.

szekerez ~ tn. ige 1. ’szekerezik’. 
2. ’<főként gyerek> a szekér végén 
kiálló nyújtóra fölkapaszkodva viteti 
magát’ (arch.).

szekérkenő szeki͜ërkenyü ͜ö fn. 
’kocsikenőcs’. − Nr. Havonta egyszer 
mind a négy kerék tengelyét meg-
kenték kocsikenőccsel, hogy ne 
nyikorogjon, és könnyebben gurul-
jon. Először levették a tengely vé-
gén levő tëszlit, aztán a szekér ol-
dalát megemelve kijjebb húzták 
a kereket. ameddig csak lehetett. 
A szabadon maradt tengelyrészre 
rákenték a kenőcsöt, majd a kereket 
újra visszatolták a helyére.

szekremetom − Lásd: szakramen-
tum.

szekrény szëkrin fn. ’kny.’

szél1 − Fr. árnyék, szar. − Ö. al~, 
boszorkány~, fel~, kukk~.

szél2 − Szsz. szája széle. – Ö. háj~.
szélanyja sziëlannya mn. ’szele-

bur di, kapkodó, mozgékony <gye-
rek>. Ollan sziëlannya ez a gyerëk, ëp 
përcik së marad nyukton. − Nyt. Csak 
névszói állítmányként használatos.

szelel ~ tn. és ts ige 1. ’gabonát 
szél segítségével a polyvától és e -
gyéb könnyű szennyező anyag-
tól megtisztít’. − Nr. Ha nagyobb 
mennyiségről volt szó, és megfele-
lően tiszta felület vagy ponyva állt 
rendelkezésre, akkor a szelelést úgy 
végezték, hogy huzatos helyen a 
gabonát lapáttal magasra a levegő-
be dobálták. Kisebb mennyiség 
ese tén rostában vagy vékában a 
mag vakat földobálták úgy, hogy 
azok visszaessenek a helyükre. 2. 
’összpréselt levegő szivárog, kijön 
valahonnan’. Valahun szelel ez a bi-
cigligumi, mer igën hamar lëereszt. 
− Lásd még: szenyel.

szelence szelënce fn. ’orgona 
(virág)’ − Ö. kék~.

Szeleste Szelëste, Szelësti͜ën tn. 
Település Büktől délkeletre, 10 km-
re.

szelőke − Lásd: celőke.
szem − Fr. mëkszorul a szëm ’gabo-

na kalászában levő szem röviddel az 
aratás előtt szárazság következtében 
elsatnyul, összetöpörödik’. − Fr. 
János. − Ö. ablak~., kályha~, zab~.

szemebogara szëmëbogara birt. 
szjeles fn. ’pupilla’
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Szemere Szëmëre, Szëmëri ͜ëre tn. 
Répceszemere, település Büktől ke-
letre, 20 km-re.

szemeszőre szëmëszü͜örö birt. 
szjeles fn. ’szemöldök’

szemét szemet fn. ’kny.’
szemetel szemetül tn. ige 1. ’kny.’ 

2. ’szemerkél <az eső>’.
szénásszekér − Fr. király.
szent − Fr. uccse.
Szent Péter − Fr. Szem Pi ͜ëtër 

kuglizik. Akkor mondják, ha dörög 
az ég.

szentek − Ö. apró~.
Szentgyörgy Szengyörgy, Szen-

györgyre tn. Répceszentgyörgy, te-
lepülés Büktől délkeletre, 10 km-re.

szénvonó szi͜ëmvonyu͜o fn. ’hosszú 
nyélre merőlegesen ráerősített 
lap, amellyel a parazsat a kencéből 
kihúzzák’

szenyel ~ tn. ige ’nem kívánatos 
levegő valamely zárt helyiségbe vé-
kony nyíláson át behatol’ (arch.). 
Rosszu zár ez a konyhaablak, igën 
szenyel. − Lásd még: szelel.

szép − Fr. kívánat.
szepera szëpëra fn. ’szeparátorral 

lefölözött tej’. − Nr. A frissen fejt tejet 
reggel és este elvitték a tejcsarnokba. 
Ott megvárták, amíg a vajmestër 
egy speciális gép, a szeparátor se-
gítségével kiválasztotta belőle a 
tejszínt. A megmaradt szëpërát kan-
nában hazavitték, és a disznókkal 
megetették. Csak a legszegényebbek 
készítettek belőle maguknak túrót.

szeplő − Fr. fecske.
szer szër fn. 1. ’kny.’ 2. ’az utca 

egyik oldala’. Mënnyünk átt a másik 
szërre, ot jobb az ut, nincs ollan nas 
sár! − Fr. Gérce. − Szsz. Gyep-~, 
Káposztás ~, Mókus ~, Tavaszi-~, 
Vadalma-~. − Ö. patika~.

szerez szërëz ts. ige 1. ’kny.’ 2. 
’vagyonát gyarapítja, földet vesz’. 
3. ’feleségnek, férjnek valót ajánl’. 
Szërësztek neki ël ládonyi legint, de a 
családnok nëm teccëtt.

szerint − Ö. maga~.
szesz szesz fn. 1. ’kny.’ 2. Csak 

ebben a szerkezetben: avval a szesz-
szel ’azzal az ürüggyel’. Avva a szessze 
mënt e hozzájok, hom mëk ki ͜ërdi 
hány u ͜ora, pejg nëm is aszt akarta 
tunnyi, hanëm a Ju ͜ozsi gyerëkët 
akarta látnyi.

szeszereg szëszërëg tn. ige 1. 
’szívja a fogát, szorongva fél vala-
mi nek a következményeitől’. 2. ’szi-
szereg, fájdalmában többször fel-
felszisszen’. Egisz nap szëszërëktem, 
annyira fájt a fogam.

szétbotol szídbotul ts. ige ’elront, 
szétrombol’. Nëm kö mingyá az elsü͜ö 
nap aszt a szíp játíkot szídbotúnyi.

szíj − Ö. bakancs~.
szijács szivács ’fűzfavessző lehán-

tolt héja, amellyel a szalmafonatot 
körültekerik zsombor, stb. készíté-
sekor’. − Lásd még: kópic, szakajtó, 
véka, zsombor.

szik fn. Csak birt. szjeles alakban: 
szíkë ’a tojás sárgája’
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Sz

szikra ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’parázs’. 
Mi͜ëg van ë kisz szikra a tüzön, tígy 
rá torzsát, talán am mëg’gyullad!

Szilfai-dűlő tn. [1844 körül Szifai 
Düllöben Csorda haiton fellül, szántó 
Felsőbükön]

szille − Lásd: széjjel.
szilleszánt − Lásd: széjjelszánt.
szilva sziva fn. ’kny.’ − Szsz 

aszalt~.
Szilvágy Szivágy, Szivágyro tn. 

Vasszilvágy, település Büktől délre, 
12 km-re.

szilvalekvár szivalëgvár fn. ’kny.’
szilvásgombóc szivázsgombu͜oc 

fn. ’kny.’
Színes tn. [1844 körül Szinesben; 

Szünösbe, rét]. − Szsz. Kis-~.
szityakol szityakul tn. ige ’pipát 

szív, főként akkor, amikor nem akar 
begyulladni’ (tréf.)

szív − Ö. meg~.
szivács − Lásd: szijács.
szívós szivos mn. ’nedves, nyirkos’. 

Szivos lëtt a csizmám, odatëszëm a 
kálho melli͜ë, hat szároggyon.

szoba − Fr. elsü͜ö szoba ’az utca 
felé eső szoba’. hátsu ͜o szoba ’az ud-
var felé eső szoba’. másik szoba ’két 
egymás mellett levő utcai szoba 
közül az, amelyikben nem laknak’. 
− Nr. Régebbi szokás szerint a telek 
belseje felé elnyúló hosszú házakat 
építettek. Az utca felé volt egy szoba, 
középen a konyha, és ettől hátrafelé 
még egy szoba.

szobaajtó szobajtu͜o fn. ’kny.’

szobaszék szobaszi͜ëk fn. ’a szobá-
ban használatos szék’. − Lásd még: 
konyhaszék.

szokik ~ ts. és tn. ige ’kny.’ − 
Nyt. Egyes szám első és második 
személyben is ragozzák: szokok, 
szokol ~ szoksz, szokik.

szoknya − Fr. dindli szoknya ’bő 
ujjú, köténnyel együtt viselt szok-
nya’. loknis szoknya ’harang alakú 
szoknya’. − Ö. alsó~.

szokotti ~ mn. ’szokásos, meg-
szo kott’. Iëm mindig a szokotti tá-
nyiërombu ëszëm a levest.

szól − Ö. meg~.
szolga szu͜oga fn. 1. ’kny.’ 2. birt. 

szjeles alakban: szu͜ogám ’8–10 éves 
kis iúk kedveskedő megszólítása’ 
(arch.). Erity kisz szu ͜ogám, hozzá 
nekëm ëp pohár vizet! − Ö. kis~.

szolgál − Ö. meg~.
szóma − Lásd: szalma.
szómaszál − Lásd: szalmaszál.
szombat − Fr. péntek.
Szombathely Szombathel, Szom-

bat helre tn. Város Büktől délre, 25 
km-re.

szomogy alja szomogy alla, szo-
mogy alá szsz. ’háztetőnek az eresz 
alatti része’ (erősen arch.). Tëdd a 
kaszát a szomogy alá, nëhom mëg-
ázzon!

szontyolodik − Ö. el~. 
Szopor ~, -ra tn. Alsószopor és 

Felsőszopor, települések Büktől 
északra, 10 km-re. Ma mindkettő 
Újkérhez tartozik.



198

szór szu͜or ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’a 
szóró nevű kézzel hajtott géppel a 
szemetes gabonát kitisztítja’ (arch.). 
− Ö. fel~, meg~.

szóró szu͜oru ͜o fn. ’kézi erővel 
hajtott szelelőrosta a kézzel csépelt 
gabona tisztításához’ (arch.). − Nr. 
A XX. század elején, amikor még 
nem működtek cséplőgépek, nagy 
szerepe volt szemnyerés során a 
szórónak. Lovakkal, járgánnyal haj-
tott pergő dobbal a kalászokból a 
gabonaszemeket kiverették, és a 
polyvától szóróval tisztították meg. 
A cséplőgépek megjelenése után a 
szórónak ez a funkciója megszűnt. 
Továbbra is használták viszont a 
zsúpszalmából kézzel kicsépelt 
rozs, és egyéb más szemetes gabona 
tisztításához.

szorul − Ö. meg~.
szósz szosz fn. ’paradicsommártás’. 

− Megj. Csak a paradicsommártást 
nevezik így, a többi mártásnak más 
neve van. − Ö. paradicsom~.

Szováta − Fr. Gyerekkoromban 
az öregek mesélték az alábbi tréfás 
történetet: Szovátára egy iatal taní-
tó érkezett, aki legényember lévén 
nem vezetett háztartást. A falu 
lakói sorkoszton gondoskodtak az 
élelmezéséről, minden nap más-
más háznál ebédelt. Az asszonyok 
megtudták, hogy a tanító úr na-
gyon szereti a töltött káposztát. 
Ezen felbuzdulva mindenki kitett 
magáért, töltött káposztát főzött 
neki ebédre. Szegény tanító úr egy 
hét múlva már a háta közepére 
sem kívánta a inomnak ítélt ételt. 

Írt egy kis versikét: Alugyá, alugyá 
szováti káboszta, nem vëszi többet a 
mestertëk gyomra.

szőcsin szü͜öcsin fn. ’szemölcs <a 
bőrön>’

Szőlő gyalogút tn. [1818. a F. Büki 
Határban a Szőlő Gyalog utban]

szőr − Ö. szemeszőre.
szőrfű szü͜örfü fn. ’főként réteken 

található, csomószerűen vékony 
szá lakból álló fűfajta (Nardus stric-
ta)’. − Nr. Nem nagy értékű fű. A ka-
szások nem szeretik, mert nehéz 
levágni, csak nagyon éles kaszával 
lehet leborotválni. 

szőrös − Fr. fej, mesgye.
szú szul fn. ’kny.’
szulos ~ mn. ’szuvas’
szunyó szunyu͜o fn. ’húnyó <a 

gyermekjátékban>’
szunyoghugyozás szunyok hu-

gyo zás fn. Szitáló, permetező esőre 
mondják. En nëm is esüö͜, csak 
szunyokhugyozás.

szuperál − Ö. ki~.
szúr − Fr. szegedés.
szurok − Fr. It vagyok, ragyogok, 

mind a feketë szurok. Tréfás mon-
dóka a jelenlét bizonyítására. Főként 
gyerekektől hallható.

szülesség szülessíg fn. ’szárított 
szálastakarmány (széna, lóhere, 
lucerna)’. − Nr.  Szarvasmarhák, 
lovak legfontosabb téli takarmánya 
volt. Pajtában tárolták, talicskán 
vagy szapufödélben hoztak be egy-
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két napra valót az etetőbe, és onnan 
vitték az állatoknak a jászolba.

szürkekánya szürkekányo fn. 
’szürkevarjú’

szűrő − Ö. mácsik~.

tábla − Ö. hidas~.
táblaolaj tábloolaj fn. ’salátára 

való inom minőségű étolaj’
tag ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’utak által 

hatá rolt nagyobb földterület, szán-
tó föld’. − Megj. Többnyire csak ha-
tár résznevekben él: Gu ͜ot-tag, Já-
nosa-tag, Radics-tag. Ezek a dű lők 
korábban középbirtokosok tulaj-
donában voltak, róluk kapták a 
ne vüket. − Szsz. Csikor-~, Gót-~, 
Jánosa-~, Koff er-~, Nemes-~, Pap-~, 
Paraszt-~, Radics-~, Radó-~.

tagút tagut fn. ’szántóföldek kö-
zött vezető nagyobb főútvonal’. − 
Lásd még: dűlőút.

Tahedli-tó Tahëdli-tu͜o tn. [1982. 
7/2. Tahëdli-tó, mesterséges tó, 
vizét a régi cukorgyár használta]. 
Feltöltötték.

takargat ~ ts. ige ’őrizget’ (arch.). 
Csak takargattya a cukrot, amit 
az aptyátu kapot, nëm akargya 
mëgënnyi.

takarul ~ tn. ige ’szarvasmar-
háknak a mezőről zöldtakarmányt 
hoz’ (újabb). − Megj. Jobbára csak 

a téesz működése idején használták 
ezt a kifejezést. Azelőtt inkább így 
mondták: ëtetnyivalu͜ot hoz.

takarulás ~ fn. ’zöldtakarmány 
hazahozatala a mezőről a 
szarvasmarhák számára’ (újabb). A 
takarulási͜ër sok ëtysíg jár.

takaruló takarulu ͜o fn. ’a téeszben 
az a személy, aki a zöldtakarmányt 
hordja haza a mezőről az állatok 
számára’ (újabb)

takonypóc takonypu ͜oc fn. ’olyan 
gyerek, akinek gyakran taknyos az 
orra’. (tréfás)

talál ~ ts. és tn. ige 1. ’kny.’ 2. 
Bizonytalanság kifejezésére in initív 
szerkezetekben: Valaki talál gyünnyi. 
’Hátha jön valaki.’

találkozik talákszik tn. ige ’kny.’ 
Nëm tom, talákszok-ë velë.   Mënny 
elü͜öre, osztá majd a düllü͜öutná ta-
lákszunk!

talicska ~ fn. ’rácsos szerkezetű, 
erős lécekből készült egykerekű szál-
lítóeszköz’. − Nr. Fontos eszköz volt a 
hagyományos paraszti gaz dálkodás 
idején. Ezen tolták ki a trágyát az 
istállóból, szalmát hoztak be rajta 
a kazalból, és a napi szükségletre 
szánt száraz ta karmányt is ezen 
szállították be a pajtából az etetőbe. 
Hogy a nagyobb rakomány le ne 
dűljön, a tetejét kötéllel szorították 
le. − Ö. deszka~, fa~.

taliga ~ fn. ’az eke tartozéka; két-
kerekű guruló eszköz, amelyhez 
az ekegerendely csatlakozik’. − Nr. 
Régebben fából volt, csak a gyá-
ri ekék megjelenésével került for-
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galomba a teljes egészében vasból 
készült taliga. − Ö. eke~.

talp tu ͜op fn. ’kny.’
támlütyü ~ mn. ’együgyű, ügye-

fogyott <személy>’
támogat – Fr. kapanyél.
táncol − Fr. pap.
tanít − Ö. be~, meg~.
tányér − Ö. sikér~.
tarisznya − Fr. Hetye. − Szsz. ab-

ra kos ~.
tarkabab ~ fn. ’babfajta, amely 

nem egyszínű, hanem fehér és piro-
sas-barna foltok vannak rajta’

tarló taru ͜o fn. ’kny.’ Nëm tok 
mënnyi meszti͜ëlláb, mer böki a taru ͜o 
a lábomat. − Nr. Régebben aratáskor 
a felnőttek és a gyerekek is mezítláb 
jártak a tarlón. Hogy ne bökje a 
lábukat a kiálló gabonacsonk, sa-
játos járási technikát alakítottak 
ki. Nem emelték föl a lábukat járás 
közben, hanem csúsztatták a földön, 
így a kiálló torzsa elhajolt, és nem 
szúrta meg a meztelen talpat. − Ö. 
árpa~.

tarlógereblye tarlógráblo fn. ’tarló 
vagy széna gereblyélésére használt 
nagy méretű gereblye’. − Lásd még: 
kisgereblye, nagygereblye.

tarlólóhere taru ͜olúher fn. ’ta vasz-
szal az árpa közé vetett lóhere, amely 
aratás után indult növekedésnek’. 
− Nr. Kedvező időjárás esetén 
szep tember végére olyan nagyra 
nőtt, hogy kaszálni lehetett, és 
zöld takarmányként hazavitték az 
állatoknak.

tarlólucerna taru ͜olucërna fn. 
’ta vasszal az árpa közé vetett lu-
cer na, amely aratás után indult nö-
vekedésnek’

tarlószántás taru ͜oszántás fn. ’tar-
ló hántás’

tarlószár taru ͜oszár fn. ’másod-
vetésként a learatott gabona helyére 
vetett csalamádé’. − Nr. A kései vetés 
miatt rendszerint csak apróra nőtt 
meg, nem számított teljes értékű 
takarmánynak.

tartó − Ö. kenyér~, saroglya~, 
só~.

tartólánc tartu ͜olánc fn. ’a lovas-
szekér rúdjának végén levő lánc, 
amelyet a lószerszám szügyéhez 
vagy a nyaklóba akasztanak’. − Megj. 
Ezzel irányítja a ló a szekér rúdját, 
és végül is a szekeret, hogy milyen 
irányba menjen.

tatira ~ mn. ’nem egészen nor-
mális, ütődött <személy> (arch.)

tátogat ~ tn. ige 1. ’kny.’ 2. 
’bámészkodik’. − Ö. be~.

tátogató tátogatu ͜o fn. ’orosz lán-
száj (Antirrhinum majus)’

táttá − Fr. emën táttábo ’valaho-
vá, messze elment’ Kisgyereknek  
mond ják, ha keresi az anyját:  Nincs 
itt anyád, emën táttábo.

tavali − Fr. kos.
Tavaszi-szer tn. [1844 körül 

Tavaszi Szerben]
taxi takszi fn. 1. ’kny.’ 2. ’sze-

mélyautó’ (arch.). − Megj. Főként 
az idősek nyelvhasználatában for-
dul elő, hogy nemcsak a bérautót 
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nevezik taxinak, hanem minden 
típusú személyautót.

te − Fr. Jop, ha të rísz, mintha i ͜ën. 
Szülő mondja a gyerekének, ha a fe-
gyelmezésével fájdalmat okoz neki. 
− Fr. i.

tea − Ö. herba~.
tehén − Ö. istentehene.
teher terë fn. ’kny.’ − Nyt. Ragos 

alakjai: terit, terivel.
tej − Ö. fecs~, kakas~.
tejes ~ mn. 1. ’kny.’ 2. ’éretlen 

<gabonaszem>’
tejeskukorica ~ fn. ’főzni való 

gyenge kukorica, kukoricacső’
tejesleves ~ fn. ’tejleves’. − Nr. 

A faluban gyakran főzött étel volt. 
A fölforralt, kissé megsózott tejbe 
levestésztát vagy rizst tettek, úgy 
fogyasztották.

tejfölöstúró tejfölösturu ͜o fn. 
’tejföllel, piros paprikával, sóval, 
fokhagymával összekevert túró’

tekerő tekerü ͜ö fn. ’kapca; lábfejre 
tekert vastagabb ruhadarab, amely-
re a csizmát vagy a bakancsot húz-
zák’

teknő − Ö. béka~, gyúró~.
tél − Fr. kutya.
telázsi − Lásd: stelázsi.
telek telleng fn. ’az ostor szíját 

a nyélre erősítő, kétágú bőrdarab’ 
(arch.)

telhetetlen ~ mn. ’falánk’
Templom tn. [1844 körül Temp-

lomon alul, fölül, Középbükön]

tenálatok tënálotok hsz. ’nálatok, 
tinálatok’

tengely tengü ͜ö (arch.), tengöl fn. 
’kny.’

tepertő − Ö. bél~.
tepik tëpik fn. 1. ’kukoricacsuhéból 

készült lábtörlő a küszöbön’. 2. ’ol-
csóbb, rosszabb minőségű szőnyeg’. 
− Vö. német: Teppich ’szőnyeg’.

tér − Ö. át~, bele~, el~, ki~.
térdepel ti ͜ërbetül tn. ige ’kny.’ 

(arch.)
tereget − Fr. ganéj.
terít − Fr. ganéj.
terítés − Ö. ganéj~.
terjeget tergyëget tn. ige ’beszéd 

közben a kezével indulatosan hado-
nászik, gesztikulál’

testál − Ö. át~.
testzsír tezzsir fn. ’a disznó hátán 

levő zsírzsalonna’
tesz − Fr. Bő, dunszt, szalmaszál. 

− Ö. be~, rá~.
teszefosza ~ mn. ’ügyetlen, te he-

tetlen, kétbalkezes <ember>’. Tesze-
fosza ëf fejji ͜ërníp, sëmmit së tud 
mëkcsinányi.

teszli − Lásd: stészli.
tészta − Ö. mácsik~.
tésztaszűrő ln. = mácsikszëdü͜ö
tetőz tetü ͜öz ts. ige 1. ’kny.’ 2. ’szal-

makazlat vagy gabonakévékből ra-
kott asztagot befejez, annak már a 
tetejét, gerincét csinálja’.

tetű − Ö. koldus.
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tetyelák tëtyëlák mn. ’tehetetlen, 
semmire nem való <ember>’

téve − Ö. be~.
tézsla ti ͜ëzsla fn. ’eke vagy borona 

vontatására szolgáló rúd, amelybe 
az igás állatokat befogják’

tiggomba − Lásd: tyúkgomba.
tigvakos − Lásd: tyúkvakos.
tik − Lásd: tyúk.
tikalla − Lásd: tyúkalja.
tikász − Lásd: tyúkász.
Tikáz-domb − Lásd: Tyúkász-

domb.
tikhászkujcs − Lásd: tyúkház-

kulcs.
tikház − Lásd: tyúkház.
Tilalmas út tn. [1844 körül 

Tilalmas uton alul, szántó Alsó-
bükön]

tiló tilu͜o fn. ’kendertörő eszköz 
inomabb minőségú kenderszálak 

készítéséhez’ (ritka). − Nr. A kiáz-
tatott és megszáradt kendert először 
a durvább minőséget eredményező 
kendertörőn tisztították meg a poz-
dorjától. Azután következett a tilolás, 
amelynek során a tiló az apróbb fás 
részeket is szilánkokra törte. − Lásd 
még: kendertörő, törő.

tilóló tilulu͜o fn. ’kendertörő eszköz 
inomabb minőségú kenderszálak 

készítéséhez’ (ritka)
tinó tinu ͜o fn. ’bármely nemű egy-

két éves szarvasmarha’. − Ö. ökör~, 
üsző~.

tipor − Ö. el~, ki~.

tipródik tipru ͜odik ’topog, a lábát 
emelgetve egy helyben tapos’. Bor-
gyuznyi akar ez a tehi ͜ën, mer má 
igën tipru ͜odik.

tisafa ~ fn. ’a szekérről levehető 
mozgó hámfa’. − Nr. A lovasszekéren 
nem volt rögzített hámfa, bármely 
alkalommal lecsatolható volt Ha 
a mezőre mentek dolgozni, a sze-
kérrúd aljáról lekapcsolták a tisa-
fát, ezt tették rá az ekére, boro-
ná ra, és így vontatták a lovak a 
me zőgazdasági eszközöket. − Fr. 
ëggyes tisafa ’olyan hámfa, amely 
egy ló befogására alkalmas’. − kettes 
ti safa ’olyan hámfa, amely két ló 
befogására alkalmas’.

tisafakarika ~ fn. ’a mozgó hámfa 
közepén levő karika, amellyel a lo-
vakat az ekéhez, boronához kap-
csolják’

tisafaszeg tisafaszëg fn. ’a hámfa 
közepén átfúrt lyukba dugott szeg, 
amely a hámfát a szekérrúdhoz 
kapcsolja’

tisler tisli͜ër fn. ’asztalos’ (arch.). − 
Vö. német: Tischler ’asztalos’.

tiszteltet tisztöltet ts. ige ’üd-
vöz letét küldi’. Ha emísz Ládomba, 
mond mëg a kërësztanyádnok, hot 
tisztöltetëm az egisz családot. − 
Megj. A falu erkölcsi normái szerint 
elvárták a rokonok, ismerősök, hogy 
ilyen módon is kifejezzék egymás 
iránti tiszteletüket.

tó − Szsz. Gyári-~, Tahedli-~.
toalett tojlëtt fn. ’<hálószoba-

garnitúra részeként> nagy tükörrel 
ellátott pipereszekrény’
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toalett iók tojlët iju ͜ok fn. ’a pipe-
reszekrény iókja’

toalett-tükör tojlëttükör fn. ’a 
pipereszekrény közepén levő nagy 
méretű tükör’

tohonya ~ mn. ’lusta’
tojás − Fr. kakas. − Ö. bakter~, 

sült~.
tojáshéj − Fr. Mi͜ëg a tojáshëjj a 

valogán van. ’nagyon iatal <ember, 
gyerek>’

tojik − Fr. horgas. − Ö. el~.
tok ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’a kaszakő 

hor dozására használt tok’. − Nr. 
Régebben marha szarvából készült. 
Gőz fölött egyenesítették ki, hogy a 
kő beleférjen. Újabb időkben már 
boltban vásárolták, és pléhből volt. 
Kaszáláskor spárgával a derékra 
kö tötték, vizet öntöttek bele. Ebbe 
tették a kaszakövet, és élesítéskor 
innen emelték ki. − Ö. kasza~.

tokaalja tokaalla fn. ’a disznó 
álla alatt levő húsos szalonna’. − Nr. 
Disznóöléskor ebből készítették az 
abált szalonnát. − Lásd még: torka-
alja.

tol tul ts. ige ’kny.’ Tulla ni͜ëni 
kocsiba a kizsbabát. − Fr. ló, szekér.

-tol tu hat-rag ’kny.’ Ekergettík a 
hásztu.

Tompaládony Tompaládon, Tom-
pa lá domba tn. Település Büktől ke-
letre, 10 km-re.

tonka ~ mn. ’életlen, tompa’ 
(arch.). Tonka ez a ki ͜ës, nëm tom 
evágnyi velë a hust.

tóp − Lásd: talp.
tor tu ͜or fn. ’temetés után a halottas 

háznál rendezett rövid evés-ivás’. − 
Ö. disznó~.

torkaalja torkaalla fn. ’a disznó 
álla alatt levő húsos szalonna’. − 
Lásd még: tokaalja.

torma − Fr. szartúró.
tormás − Fr. virsli.
Tormás ~, Tormázsbo tn. Tormás-

liget, település Büktől északkeletre, 
5 km-re. − Megj. Uradalmi birtok 
volt. Korábban Tormáspusztának 
hív ták, de a falu lakói a puszta el-
ne vezést sértőnek tartották, ezért 
kérték a névváltoztatást.

Tormás-szeg Tormász-szëg tn. 
[1844 körül Tormás Szegben, rét 
Alsóbükön; 1982. 7/183. Tormás-
szëg]. Rét volt, ma többnyire szántó.

torok − Fr. efog’gya a torkát ’hideg 
folyadéktól megfájdul a torka’. Në 
idd aszt a hideg vizet, mer efog’gya 
a torkodat!

toros − Ö. disznó~.
toroskáposzta tu ͜oroskáboszta 

fn. ’disznóöléskor sok hússal főzött 
savanyúkáposzta’. − Nr. A disznóölés 
mindmáig elmaradhatatlan étele. 
Nagyobb mennyiségben főzik. Télen 
több napig is eláll, sokáig ezt eszik.

torzsa ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’kukorica-
csutka, lemorzsolt kukoricacső’. − Ö. 
kukorica~.

toszik ~ tn. ige ’közösül’ (vulg.)
toszogat ~ <valakit> ok nélkül 

zaklat, molesztál’ (vulg.)
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toszonkos ~ mn. ’öreg, magával 
tehetelen <ember>’. Mit akar ez a vín 
toszonkos, nëm tud am má sëmmit së 
csinányi.

tőgyel − Ö. ki~.
tök − Ö. uri~.
töketlen − Fr. kutya.
tökgolyó töggolu ͜o fn. ’here’ 

(durva). − Megj. Inkább csak birto-
kos szerkezetben használatos: Mëg-
ruk tad a tököm golaját.

tökös − Fr. veréb.
-től tü hat-rag ’kny.’ Në maraggy 

el a többitü. − Fr. Së tűlet, së hozzád. 
Akkor mondják, ha valamire nincs 
semmilyen megoldás. Ugy elakatt ez 
a szeki͜ër a sárbo, hom mast së tűlet, 
së hozzád.

töltés − Ö. kolbász~.
töltő − Ö. kolbász~.
töm − Ö. ki~.
tömésfal tömísfal fn. ’sárból, 

agyag ból döngölt vályogfal’. − Nr. 
A XIX. század végéig a faluban a 
lakóházak tömésfalból készültek, 
amelynek vastagsága kb. 60 cm 
volt. Az alap elkészítése után a falak 
helyén deszkából zsalut készítettek. 
Ezt tömték meg sárgaföldből, pely-
vából készült agyaggal. Ahogy a 
fal emelkedett, a zsalut mindíg 
magasabbra húzták. Az így készült 
fal nagyon keményre összeérett. A 
tömésfalú házakban a szoba nyáron 
kellemesen hűvös volt, télen pedig 
nem szökött ki belőle a meleg.

tömő tömü͜ö fn. ’káposzta eltevése-
kor használt, hosszú nyélre erősített, 

henger alakú fa, amellyel a legyalult 
káposztát a hordóban ledöngölik’ 
(arch.). − Ö. káposzta~.

tömőfa tömü͜öfa fn. 1. ’gödör be-
temetésekor használt, kb. másfél 
méter hosszú rúdra erősített henger 
alakú fa, amellyel a földet tömítik, 
ledöngölik’. 2. ’káposzta eltevésekor 
használt, hosszú nyélre erősített, 
henger alakú fa, amellyel a legyalult 
káposztát a hordóban ledöngölik’ 
(arch.).

Tömörd ~, -re tn. Település Bük-
től délnyugatra, 5 km-re. − Nr. Tré-
fás modóka: Emënt az i ͜ën kutyám 
Tömördre. Beleszart a zsiros köcsög-
be.

tömött − Fr. degesz.
tör − Fr. macska. − Ö. fel~, ki~.
törés − Ö. nyavalya~.
tőrk tü ͜örk fn. ’hosszú, hegyes, 

tűhöz hasonló szerszám’ (arch.). − 
Nr. Söprűkötéskor, zsombor készí-
tésekor használták. Foka is volt 
közvetlenül a hegye után, amelybe 
vékony spárgát lehetett fűzni. A 
söprű legyezőszerűen szétterített 
cirok részét ezzel varrták át.

tőrköl tü ͜örkül ts. ige 1. ’a tőrk 
nevű szerszámmal lyukakat szurkál 
valamilyen anyagba’ (arch.). 2. ’nagy 
öltésekkel ideiglenesen összevarr 
valamit’ (arch.). − Ö. össze~.

törköly törkü ͜ö fn. ’cukorgyári 
ré pa szelet’. − Nr. A gazdák a le-
adott cukorrépa után a gyártól 
megfelelő mennyiségű répaszeletet 
kaptak vissza, amelyből a cukrot 
már kiáztatták. A vasútállomásra 
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vagonban érkezett a törköly. Ezt 
szekérrel hazahordták, és otthon 
a kertben nagyobb gödörben el-
földelték. Télen a szarvasmarhák 
számára értékes takarmány volt az 
így összeérlelt répaszelet.

törő törü ͜ö fn. ’az áztatott és 
megszárított kender pozdorjájának 
eltávolítására szolgáló nyeles esz-
köz’. − Nr. Először a durva, nagyobb 
szárrészeket távolították el a tö-
rővel, utána a szálak inomítására 
szolgált a tiló. − Ö. kender~. − Lásd 
még: tiló.

törülközőkendő törűközü͜ö ken-
dü ͜ö fn. ’törülköző’

trág ~ fn. ’leölt disznó szállítására 
szolgáló rácsos eszköz’. − Nr. Ko-
ra hajnalban, miután a disznót le-
szúrták, trágra tették, és úgy vit-
ték ki a pörzsölőre. Két erős fér i 
megfogta a trág végét, és úgy emel-
ték föl. Ez meglehetősen nehéz 
feladat volt, mert régebben 200 kiló 
fölötti disznókat öltek, és több mint 
egy mázsa súly jutott egy-egy fér ira. 
Pörzsölés után a disznót még a 
trágon megmosták, és úgy tették föl 
a bontószékre. − Vö. német: tragen 
’hord, szállít’.

trancsírdeszka tráncsi ͜ërdëszka 
fn. ’húsvágó deszka, amelyen a nyers 
húst apró darabokra vágják’

trancsíroz tráncsi ͜ëroz ts. ige 
’<nyers húst> apró darabokra vág’. − 
Vö. német: tranchieren ’felszeletel’.

transzponál − Ö. ki~.
tráta tráto mn. ’szabad, nyitott, 

kerítés nélküli’ (arch.). Nëm ju ͜o, ha 

nincsen kerittís. Tráto az egisz udvar, 
szilli͜ëmëgy a majorság.

trezéroz trëzi ͜ëroz ts. ige ’dorgál, 
leckéztet, rendre utasít, parancsolgat 
valakinek’ (arch.). Ez a vín asszon 
is mindik trëzi ͜ërozza aszt a szëgim 
mënyecski͜ët.

tribliz − Lásd: dribliz.
trikó trigu ͜o fn. ’kny.’
tróger tru ͜ogër fn. 1. ’kny.’ 2. 

’nadrágtartó, hózentráger’. Eszakatt 
a tru ͜ogërom ëggyik száro, ferdi ͜ën ál 
rajtam a nadrág. − Vö. német: Träger 
1. ’hordár’. 2. ’pánt <a ruhán>’.

trotyakos ~ mn. ’totyakos’
trotyli ~ mn. ’öreges, nehézkes 

moz gású, lassú <ember>’. Vín trotyli 
am má, nëm tud at táncúnyi!

trottyos ~ mn. ’öreg, roggyant 
<ember>’

tud ~ ts. ige ’kny.’ − Nyt. Tagadó 
alakban, egyes szám első és második 
személyben így: nëm tok, nëm tom, 
nëm tod. Nëm tok emënnyi. Nëm tom 
mi lűttö eszt a tikot, igën ku ͜okadozik, 
bisztos beteg. − Fr. gyerek. − Szsz. 
azt tudom.

tul − Lásd: tol.
tuli ~ fn. ’ágy alá tolható ládaféle’ 

(erősen arch.). − Nr. Régebben 
ebben aludtak a gyerekek. Nappal 
betolták az ágy alá, este pedig, ami-
kor szükség volt rá, kihúzták.

tulok ~ fn. ’két-három éves, borjú 
korában ivartalanított hímnemű 
szar vasmarha’. − Nyt. Tárgyragos 
alakja: túkot.
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turcsi ~ mn. ’pisze’
turcsiorrú turcsioru mn. ’pisze’
túró − Ö. szar~, tejfölös~.
túrós − Fr. mácsik.
tuskó − Fr. favágittu ͜o tusku ͜o ’faha-

so gatásra használt nagyobb tuskó’. 
− Ö. kukorica~, vak~.

tuszli ~ fn. ’ruhából vagy ritkábban 
bőrből varrt hüvelyféle, amelyet két 
kötővel a bekötözött sebes ujjra 
húz nak, hogy munka közben a kötés 
ne piszkolódjon’ (arch.). Varrok ët 
tuszlit erre a sebës ujjodra.

tutujgat ~ ts. ige ’<főként kis-
gyereket> becézget, dédelget’

tutul ~ tn. ige 1. ’vonít, mély han-
gon ugat <a kutya>’. Egisz íjje tutútak 
a kutyák. 2. ’erősen köhög <valaki>’. 
− Nr. Azt tartják, ha éjjel tutulnak a 
kutyák, valaki meghalt a faluban.

tű − Ö. zsákvarró~.
tükör ~, tikër (erősen arch.) fn. 

’kny.’ − Ö. toalett~.
tükörablak ~ fn. ’nagy, összefüggő 

üvegtáblájú ablak’ (arch.). − Nr. 
Régebben a parasztházakon apró 
szemű ablakok voltak. A XX. század 
elejétől kezdtek el beépíteni nagyob-
bakat, világosabbakat.

tülköl tülkül tn. ige ’dudál <az 
autó>’ (arch.). Nyis ki a kaput, mer 
tülkül a Karcsi az autu ͜ojávo, be akar 
gyünnyi!

tüske − Ö. acat~, akác~, gilice~.
Tüskés Tüskés tn. [1767. nemes 

uraimék fölosztott erdejekben és 
Tüskés névű diverticulumban; 1844 

körül Horváth László Erdein kivül 
föllül Tüskés; 1982. 7/169. Tüskés]. 
Szántó volt, ma a fürdőtelephez tar-
tozik. − Szsz. Királyok Tüskése.

tüskésborz tüski ͜ëzsborz fn. 
’sündisznó’ (arch.)

tüskésdisznó tüskézsdisznu͜o fn. 
’sündisznó’

tüskésdrót tüski ͜ëzsdru͜ot fn. 
’szögesdrót’

Tüskési-dűlő tn. [1844 körül 
Tüskési Düllöben Büi Határnál a 
Csohosban]

Tüskési-gyep tn. [1844 körül A 
Tüskési Gyöpön Tégla kemencze, és 
Tégla szinnek ölögendö helye, Felső-
bükön]

tüszög ~ tn. ige ’többször 
tüsszent’

tütü ~ fn. ’pálinka, szeszes ital’ 
(tréf., pej.)

tűzfogó tüszfogu ͜o fn. ’csípővas, 
amellyel a parazsat kiemelik a 
tűzből’

tyúk tik fn. ’kny.’ − Fr. Bevargya 
a tikog valogát. Luca napi szokás, 
hogy ezen a napon nem szabad 
varr ni, mert akkor a tyúkok nem 
toj nak a következő évben. − Elül a 
tikokkal. Korán lefekszik. − Evüttö 
a tik a kënyerit. Főként gyerek nek 
mondják, ha valami miatt elszomo-
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rodott, esetleg elsírta magát. − tikog 
válluja ’cementből készült vályú, a -
me lyet az udvaron tartanak, víz zel 
feltöltenek, hogy a tyúkok a szom-
jukat olthassák’. Befagyott a tikog 
válluja, igën hideg lëhetëtt az íjje. 
− Fr. ól. 

tyúkalja tikalla fn. ’egy kotlóstyúk 
alatt elférő <kb. 20–25 csibe>’. 
Nekëm izs van ki͜ët tikalla csibi͜ëm.

tyúkász tikász ’házaló barom i-
kereskedő’ (arch.). − Nr. A II. világ-
háborút megelőző időszakban tiká-
szok jártak a faluban, és han gos 
iáuszi kiáltozásokkal hívták föl a 
igyelmet a jelenlétükre. Megvásá-

rol ták az eladó tyúkot, kacsát, libát 
to jást. −Nyt. A szó manapság már 
csak jobbára tulajdonnevekben él: 
ragadványnévben, erdő elnevezé sé-
ben. − Lásd még: iáuszi.

Tyúkász-domb Tikáz-domb tn. 
[1982. 5/185, 213. Tikász-domb, 
egykori tulajdonosáról. Állítólag tö-
rö köket temettek itt el.]. Dombos 
erdő a csepregi határban, az acsádi 
országút mentén. − Megj. A bükiek 
azért ismerik ezt a területet, mert 
ide járnak gombászni. 

tyúkgomba tiggomba fn. ’szeg fű-
gomba (marasmius oreades)’. − Nr. 
Nyáron, meleg időben, eső után sok 
tyúkgomba nőtt a közeli réteken. 
Ilyenkor a falu apraja-nagyja ko-
sár ral a kezében járta a réteket, és 
szedték a friss gombát. Belefőzték 
a levesbe, vagy zsírban megpuhítva 
rántottát készítettek belőle.

tyúkház tikház fn. ’tyúkól’. Enget 
ki a tikokat a tikházbu! − Nr. A tyúkól 

padlózatát 2−3 hetente kitisz tí-
tották, a trágyát kihányták, és friss 
szalmával leterítették.

tyúkházkulcs tikhászkujcs fn. ’a 
tyúkól ajtajának kulcsa’

tyúkok alja tikok alla szsz. ’a tyúk-
ól többnyire szalmával leterített 
padlózata, ahova a trágya hullik’. − 
Nr. A tyúkól padlózatát 2–3 hetente 
kitisztították, a trágyát kihányták, és 
friss szalmával leterítették. − Lásd 
még: disznók alja.

tyúkvakos tigvakos mn. ’olyan 
<ember>, aki az esti szürkületben 
már rosszul lát’

uborka buborka fn. ’kny.’
uccse − Fr. Bizonygatásként ezek-

ben a kifejezésekben: már uccse 
’Nem is hittem volna, hogy ez így 
igaz.’ − Már uccse, mim mëgëttë aszt 
a nat tányi ͜ër turu ͜osmácsikot!   szent 
uccse ’Isten bizony’.

udvar − Ö. hosszú~.
ugar ~ fn. ’bevetés, művelés nélkül 

maradt földterület’. − Fr. ugarom 
maratt ’nem lett bevetve’. − Nr. A 
szántóföldet emberemlékezet óta 
nem pihentették. A gondatlanságból 
vagy egyéb okból be nem vetett 
földterületet nevezik ugarnak.

ugatás − Fr. kiskutya.
ugrál − Fr. apa.
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ugrat − Ö. be~.
ugrik − Fr. bak.
új − Fr. borjú.
ujj − Fr. gyűrű. − Ö. nagy~, öreg~.
Újkér Ujki ͜ër, Ujki ͜ërre  tn. Település 

Büktől északra, 12 km-re.
újság − Fr. hozza az ujság ’írja 

az újság, megjelenik az újságban’. 
− Ujsák hasamba, beteksík pokolba. 
Akkor mondják, ha valaki valamilyen 
új, primőr gyümölcsöt eszik, pl. 
tavasszal a fáról cseresznyét.

Und ~, -ra tn. Település Büktől 
északnyugatra, 10 km-re. − Fr. 
Emënt Undra bucsuba. Arra mond-
ják, aki nem szeret dolgozni, vagy 
már megunta a munkát. (Vö. 
SIMONYI: Tréfás népmesék és ado-
mák. Nyelvészeti Füzetek, 4. szám. 
Budapest, 1902. 92. oldal.)

úr − Fr. iftyu úr Az egyik jómódú 
gazdálkodónak volt egy szellemileg 
kissé fogyatékos öccse. Őt hívták a 
faluban iftyu urnak.

úritök uritök fn. ’sütőtök’
úszik − Fr. nyakasfejsze.
út − Fr. Arra van az uttya. Akkor 

mondják, ha valaki hangosan szel-
lent. (ritka). − Szsz. Csonka fa ~, 
Csonka ~, Fekete ~, Jaka útja, Két 
út között, Koff er útja, Lapos ~, Lócsi 
~, Mise ~, Mogyorós útjára dűlő, 
Nagy ~, Pozdomáris ~, Szakonyi 
~, Tilalmas ~, Vigyázó fa ~. − Ö. 
Által~, Bői gyalog~, dűlő~, gyalog~, 
Gyalog~, Ország~, Szőlő gyalog~, 
tag~.

után − Ö. dél~, holnap~.
utca − Szsz. Sógor ~, Vihar ~.
utcaajtó utcajtu ͜o fn. ‘kny.’ − Nyt. 

Szóösszetétel esetén, ha az első szó 
a-val végződik, a második pedig 
a-val kezdődik, akkor az azonos ma-
gánhangzók közül az egyik többnyire 
kiesik. − Lásd még: kamraajtó.

útkaparó utkopru ͜o fn. ’a falvakat 
összekötő köves út karbantartá-
sá ra alkalmazott személy’(arch.). 
− Nr. Az 1950-es évekig nem vol-
tak aszfaltutak. Az út két ol da lá-
ra 200−300 méterenként kavics-
halmokat raktak le. Az útkapa ró 
feladata volt, hogy ezekből az úton 
keletkezett gödröket feltöltse, továb-
bá gondosan kiásta az út szélén levő 
vízelvezető árkokat is. − Lásd még: 
országút.

utolja − Fr. az utu ͜ollát rug’gya 
’<állat> a végére jár, hamarosan el-
pusztul’.

üdő − Lásd: idő.
üdőnap − Lásd: időnap.
ükülődik ükülü ͜ödik tn. ige ’hányni 

akar, a hányás erőlteti’
ül − Fr. Gógánfa, hiszemfa. – Ö. 

el~.
ülésdeszka ülízsdëszka fn. ’a sze-

kér két oldalának felső részén ke-
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resztbe tett deszka, amelyre az em-
berek ráülnek, amikor az álla tokat 
már befogták’

üllő ülü͜ö fn. ’a kalapálószék tönk-
jébe vert vasdarab, amelyen a kasza 
pengéjét élesre kalapálják’

ülő − Ö. kakas~.
ültet űtet ts. ige ’kny.’
Ültetés Űtetís tn. (arch.) [1982, 

7/153. Űtetís, a hagyomány szerint 
valamikor itt nagy erdő kezdődött, 
ahol sok betyár élt]

ünneplő − Fr. ruha.
ümög − Lásd: ing.
ümögnyak − Lásd: ingnyak.
üszög üszök fn. 1. ’a búza egy fajta 

betegsége, megfeketedés a búza-
sze men’. 2. ’a kukorica csövének el-
feketedett, üszkös része’.

üszőtinó üszü͜ötinu ͜o fn. ’egy-két 
éves, még nem borjazott nőstény 
szarvasmarha’

üt ~ 1. ’kny.’ 2. <valakire> ’valaki-
nek a tulajdonságát örökli’. Ez a 
gyerëk egisszen az aptyáro ütött. − 
Fr. fej. − Ö. bele~, fel~.

üveg ~ fn. 1. ’ablaküveg, síküveg’. 
2. ü ͜ög fn. ’borosüveg, dunsztosüveg’ 
(arch.). − Ö.  dunsztos~.

üződik üzü ͜ödik tn. ige ’tehén 
párosodásra való hajlandóságot 
mutat’

vacakol vacakul tn. ige 1. ’kny.’ 
2. ’tréfálkozik, viccel’. − Nyt. Csak 
ebben a szerkezetben: Në vacakú! 
’Ne viccelj!’ 

vacsora − Fr. vacsorát ëszik ’vacso-
rázik’.

vacsorázik − Fr.  kiskutya.
vacsoravesztő vacsoravesztü͜ö fn. 

’este az égő lámpa körül röpködő 
molylepke’

Vadalma-szer tn. [1844 körül 
Ugyan az Által Uton kivül a Vad alma 
Szerben; Vad alma Szerbe, szántó 
Alsóbükön]

vádol − Ö. el~.
vág − Fr. fej. − Ö. agyon~, ki~.
vágás − Ö. kasza~.
vágat − Ö. ki~.
vagdos ln. = vagdal.
vágító − Ö. fa~.
vágó − Ö. kéve~.
vagy vaj ksz. ’kny.’ (arch.). Vaj mëg-

ëszëd, vaj evüszöd!
vagyok − Fr. azmondó.
vaj − Lásd: vagy.
vájdling vájling, vejling fn. ’fémből 

készült nagyobb alakú tál’. − Lásd 
még: melence.

vajmester vajmestër fn. ’az a 
személy, aki a tejcsarnokban a gaz-
dáktól a tejet átvette, feldolgozta, 
és vajat készített belőle’ (arch.). 
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− Nr. Alsóbükön, az evangélikus 
templommal szemben levő mellék-
utcában volt a tejcsarnok. A hagyo-
mányos paraszti gazdálkodás idején 
az egész falu ide hordta a tejet, 
naponta kétszer, reggel és este. Egy-
úttal fontos találkozási lehetőség 
volt arra, hogy amíg az asszonyok 
sorra kerültek, a legfontosabb dol-
gokról szót váltottak egymással. 
Hosszú ideig egy Bóna nevű személy 
volt a vajmester.

vakablak − Fr. Világos, mind a 
vakablak! Tréfás szóláshasonlat.

vakabula ~ mn. 1. ’durva, kiszá-
mít hatatlan, félkegyelmű’. Vigyáz, 
mëg në rug’gyon ez a tehi ͜ën, mer 
igën vakabula! 2. ’szeles, hideg, esőt 
csapkodó <idő>’. Vakabula üdü ͜ö van! 
− Vö. német: Vagabund ’csavargó’.

vakarcs ~ fn. ’maradék kenyér-
tésztából sütött kisebb kenyér, cipó’. 
− Nr. Különösen a gyerekek örültek 
a kemencéből frissen kiszedett va-
karcsnak. Kenyérsütés után elő ször 
mindig a vakarcsot ették meg, azután 
következtek a nagyobb kenyerek. 

vakondok vakondak fn. ’kny.’
vakos − Ö. tyúk~.
vakotás ~ mn. ’fekete foltos, hibás, 

rossz <bab>’
vaktuskó vaktusku͜o fn. ’elhalt, 

nem élő tuskó az erdőn’. − Nr. A fákat 
az erdőn, különösen az akácerdőt 
tarvágással vágták le. Egy-két év 
múlva a talajban maradt tuskó oldalt 
kihajtott. Ezekből a hajtásokból új 
fa nőtt. A még bent maradt, elhalt 
tuskót nevezték vaktuskónak.

válik − Ö. alája~, be~, el~.
vall − Ö. ki~.
való − Ö. etetni~, fejre~, fészek-

re~, főzetre~, fülbe~, nyakra~, 
nyel vénvalója, srótolni~, sütni~, 
világra~, zsomborra~.

valog − Fr. ub beszil velë, mintha a 
valogábu rántotta vuona ki. ’durván, 
lealázó módon beszél valakivel’ − 
Fr. anya, Gógánfa, hiszemfa, kánya, 
ló, tojáshéj, tyúk, zabszem, zsidó.

valogavége valogavígë fn. ’végbél 
<általában a disznóé, amelybe hur-
kát töltenek, de az emberé is>’. A 
valogavígibe vírësku͜obászt tü͜öt tünk. 
− Annyira dúgozot, majnëm lëgyütt a 
valogavígë.

valogáz − Ö. ki~, meg~.
valósi valu͜osi mn. ’való’. − Nyt. 

Csak ebben a szerkezetben: Há va-
lu͜osi? ’Hová való, mely környékre 
való <személy>?’

vált vátt ts. és tn. ige 1. ’kny.’ 2. 
’<embernek, állatnak> kihull a tej-
foga, és rendes fog nő helyette’. Ki ͜ët 
i͜ëves korábo vátt a csiku͜o. − Ö. át~, 
el~.

vályú vállu fn. ’kny.’ − Fr. tyúk.
vám − Fr. kakas.
van1 − Fr. bagoly, szurok, vinkli. 

− Ö. el~, ki~. − Nyt. A van létige 
vonzata múltidőben településnevek, 
területet jelölő főnevek esetében 
nem a hol, hanem a hová határozószó: 
Há vu ͜otá? Csepregbe. A mezzü͜öre.

van2 ~ fn. ’létező tárgy, eszköz, 
az ami van’ − Fr. Csak ebben a szó-
kapcsolatban: A vantu sohasë kö 
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ínyi. ’Nem baj, ha valamiből több 
van a kelleténél.’

vánkos ~ fn. 1. ’párna’. 2. ’az eke-
taliga alkatrésze, amelyen az eke-
gerendely fekszik’. 

vánkoshéj vánkoshëjj fn. ’párna-
huzat’

vár1 − Fr. piszli. 
vár2 − Ö. Héder~, Magyaró~, 

Vas~.
varr − Ö. be~, zsákvarrótű.
varrott − Szsz. gojzer ~.
vas − Ö. lapos~.
vásál ~ ts. ige ’vásárol’
vasaltat vasu͜otat ts. ige ’lovat 

(esetleg ökröt is) patkoltat’. − Fr. 
éles.

vásár ia ~ fn. ’gyerekeknek ho-
zott kisebb ajándék a vásárból’. 
− Nr. A gyerekek mindig nagy kí-
váncsisággal várták a hazaérkező 
szülőktől a vásár iát.

vasárnap − Fr. péntek.
vasborona vazsbarona fn. ’olyan 

fogas, szántóföldi porhanyító eszköz, 
amelynek minden alkatrésze vasból 
van’. − Nr. Ez két- vagy háromrészes, 
szemben a faboronával, amely csak 
egyrészes. − Lásd még: faborona.

vasfejűgábor vasfejügábor 
’tövisszúró gébics’ (arch.)

vasgereblye vazsgráblo fn. ’kerti 
szerszám, olyan gereblye, amelynek 
fejrésze és fogai vasból vannak’

vásik − Ö. el~.

vasrakonca ~ fn. ’a szekér olda-
lá nak alját tartó vasdarab’ (arch.). 
− Nr. Régebben a rakonca fából 
volt. Amióta megjelent a vasból 
készült rakonca, azóta használják 
megkülönböztetésül a vasrakonca 
szót. − Lásd még: rakonca.

Vasvár Vazsvár, -ro tn. Város 
Büktől délre, kb. 35 km-re.

vaszizdasz ~ fn. ’valamely meg 
nem határozott ténykedés’ (arch., 
ritka). − Nyt. Főként ebben a szer-
ke zetben használják: nëm nagy 
vasz izdasz ’nem nehéz dolog’. Ez a 
bukfenc nëm nagy vaszizdasz, i͜ën is 
mëk tom csinányi. − Vö. német: Was 
ist das? ’Mi ez?

vaszkoszt ~ névm. ’mibe kerül’. 
u ͜okuttunk a disznu ͜ora, ki ͜ërdëm tű-
lö, no, vaszkoszt. − Vö. német: Was 
kostet? ’Mennyibe kerül?’

vászon − Ö. viaszos~.
Vát ~, -ro tn. Település Büktől dél-

re, 10 km-re.
vég − Fr. Itt a vígë, dülleje, kuko-

roggyunk mellejë. − Nr. Amikor a 
felnőttek mesét mondanak a gyere-
keknek, a mese végét ezzel szokták 
lezárni. Akkor is mondják, ha vala-
mely munkának a végére értek.

vége − Ö. valoga~.
végző vígzü ͜ö fn. ’tollfosztás be-

feje zése alkalmával rendezett ven-
dég látás’ (arch.). − Nr. Télen volt 
a tollfosztás ideje. Több estén át 
összegyűltek lányok, asszonyok 
egy-egy háznál tollat fosztani. Be-
szél gettek, vidám történeteket 
me     sél tek egymásnak. Ha farsang 
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ide je volt, akkor a legények is el-
jöttek, maskarába öltöztek, és meg-
tréfálták a lányokat. Amikor már 
fogy tán volt a toll, készülődtek a 
végzőre. A háziasszony teával, sü-
te ménnyel kínálta meg azokat, akik 
szorgalmasan jártak hozzá. A le-
gények is megjelentek, muzsikus 
ci gányokat hívtak, és késő estig 
táncoltak. Nagy volt a vidámság. 
Kb. az 1950-es években szűnt meg 
a tollfosztás.

véka vi͜ëka fn. ’szalmafonatból 
készült nagyobb gabonatároló esz-
köz’. Űrmértékként is: ëgy vi ͜ëka 
buza. − Lásd még: kópic, szakajtó, 
szijács, zsombor. 

vele velë szjeles hsz. 1. ’kny.’ 2. 
’magával’. Ha gyüsz ki a mezzü͜öre, 
hozzá veled ëk kors{ou} vizet is!

vella − Lásd: villa.
vénasszonypossza vín asszom-

pos sza fn. ’erdei gubacs, tölgyfán ke-
let kezett gömb, amely már egészen 
puha; ha megnyomják belapul, és 
barna por ömlik ki belőle’ (arch.)

vendég − Fr. kakas.
véndely vindü ͜ö fn. ’nagyobb, 

15–20 literes zsírtartó edény’. − Nr. 
Régebben fából volt, később azon-
ban megjelentek a bádog, majd a 
zománcozott vindők. A disznóölés 
előkészítéséhez tartozott, hogy for-
ró vízben alaposan kimosták. A fris-
sen kisütött forró zsírt vindőkbe 
öntötték. Másnapra kifagyott, és 
hűvös helyen, kamrában tárolták 
egész éven át.

ver − Fr. víz. − Ö. agyon~, ki~.

vér vír fn. ’kny.’ − Fr. fövëszi a vírt 
’főként disznónak, de ritkábban tyúk-
nak, kacsának, libának is, leöléskor 
a vérét egy edénybe folyatja’. vírt 
kever ’disznóöléskor a kiömlő vért 
kavarja’. − Nr. A disznó leszúrásakor 
fontos művelet volt a vér fölvétele. A 
tálat többnyire egy asszony tartotta 
oda a disznó torkához, és a meleg 
vért állandóan kavarta, hogy meg 
ne alvadjon. Ebből készítették a 
véreshurkát.

vércse vi ͜ërcse fn. ’vörös vércse 
(Falco tinnunculus tinnunculus L.)’

veréb − Fr. töközs veri͜ëb ’tollatlan 
veréb ióka’. − Fr. kölyök.

verébfészek veri͜ëp íszëk fn. ’a 
verebek fészkelő helye’. − Nr. Zsúp-
födeles házaknál az eresz alját 
kedvelték, többnyire oda raktak 
fészket a verebek.

verebül ~ tn. ige ’kacsa a csőrét 
víz alá dugva férget keres’

verejték verü͜ötík fn. ’kny.’
véreskolbász vírëskuo͜bász fn.’vé-

res hurka’. − Nr. Disznóöléskor ké szí tik 
áztatott zsemlyéből és disznóvérből 
fűszerekkel és töpörtyűvel ízesítve. 
− Vö. húsoskolbász.

veret1 − Ö. ki~.
veret2 ~ tn. ige ’<tyúk> hullatja a 

tollát; vedlik’. Veretnek a tikok, azi ͜ër 
nëm tojnak.

vérfogó vírfogu ͜o fn. ’tiszta, 
rend szerint fehér rongy, amellyel 
disznóöléskor a disznó szétbontás-
nál a sonkáról és egyéb húsrészek-
ről a vért fölitatják’. Hozz ëv vír-
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fogu ͜ot, igën sog vír összögyüllött itt 
a bontu ͜oszi͜ëkën! − Fr. ruha.

verik − Ö. ki~.
vérkeverő vírkeverü͜ö fn. ’az a 

személy, rendszerint asszony, aki a 
disznó leszúrásakor a kiömlő friss 
vért kavarja, hogy meg ne alvadjon’. 
− Nr. Disznóöléskor a fér iak gyakran 
kérdezték: No, asszonyok, ki lëssz a 
vírkeverü͜ö?

vernyákol vërnyákul tn. ige ’nyá-
vog <a macska>’

verőtík − Lásd: verejték.
vesepecsenye vesepecsënye fn. ’a 

disznó veséje mellett levő kisebb 
hús’. − Nr. Pecsenyét sütnek belőle.

vesz vësz ts. ige 1. ‘kny.’ 2. ’tud’. 
− Fr. Csak ebben a szerkezetben: 
Hunnaj vëszëd? ’Honnan tudod?’. 
Hunnaj vëszët, hogy a Jenü ͜önek mëg 
etörött a lábo? − Ö. be~, észre~, 
föl~, ki~, le~. 

vesződik − Fr. restell.
Veszprém Veszprím, Veszprímbe 

tn. Város a Dunántúl közepén.
veszteg veszti ͜ëg hsz. ’nyugton’. 

− Nyt. Csak ebben a szerkezetben: 
veszti ͜ëg marad ’nyugton marad’. 
Maragy veszti ͜ëg, mit mászkász 
mindig!

vesztő − Ö. vacsora~.
vet − Ö. be~.
vetésforgó vetísforgu͜o fn. ’a föld 

bevetésének rendje’. − Nr. Né gyes 
ve tésforgót alkalmaztak: tava szi ga  -
bona után takarmány, ló he re, lu cer-

na, majd búza, majd kapás nö vény 
következett.

vetet1 − Ö. le~.
vetet2 ~ fn. ’egy villányi szálas-

ta karmány, amelyet etetéskor a 
marháknak adnak’ (arch.). − Fr. 
el sü͜ö vetet, második vetet, harma-
dik vetet ’marhák etetésekor az a 
takarmányféle, „fogás”, ame lyet 
elő szörre, másodszorra, harmad-
szorra vetnek oda a jászolba’. − Nr. 
Télen az első vetet abraktakarmány, 
a második széna vagy száraz lucer-
na, lóhere, a harmadik árpaszalma 
vagy kukoricaszár. Nyáron a zöld-
takarmánynak megfelelően alakult 
a sorrend.

vetető vëtetü͜ö fn. ’matrica’ (arch.). 
− Nr. Az 1940-es évekig a boltokban 
árultak különféle matricákat. Az 
iskolás gyerekek örömmel vásárol-
ták. Halvány felét egy papírlapra 
helyezték, megnyálazták, és ad dig 
dörzsölték, amíg a matrica védő-
felülete teljesen átázott. Ekkor óva-
tosan lehúzták, és előbújt a fényes, 
színes kép.

vetettszár vetëtszár fn. ’zöldta-
kar mány céljából sűrűn vetett ku-
ko ri ca; csalamádé’. − Lásd még: 
kukorica szár.

vető − Ö. csizma~.
vetőmasina vetü͜ömasina fn. ’ve-

tő gép’
viasz viaszk fn. ’kny.’ (arch.)
viaszosvászon viaszkosvászony 

fn. ’kny.’ (arch.)
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vigyáz ~ tn. ige 1. ’kny.’ 2. ’ igyel’ 
(arch.). − Nyt. A 2. jelentés többnyire 
csak ebben a szerkezetben fordul 
elő: Idë vigyázz! ’Ide igyelj!’ − Ö. 
rá~.

Vigyázó fa tn. [1754. földemet a 
vigyázó fán kivül]

Vigyázó fa út tn. [1844 körül 
Vigyázo Fa Utra Düllő; Vigyázo fa 
utnál]

viggyan − Ö. ki~.
Vihar utca Vihar ucca tn. [1982. 

7/38. Vihar utca. Az északi széltől 
nem védte semmi. 1962-ben egy 
kőkoporsó került itt felszínre.]

vikszol − Ö. ki~.
világ − Fr. szar. − Ö. lámpa~.
világos − Fr. vakablak.
világravaló világrovalu͜o mn. ’ü -

gyes, szorgalmas, talpraesett’. Világ-
rovalu͜o ëgy gyerëk a të iad!

villa vëlla (arch.), ~ (újabb) fn. 
’kny.’ − Fr. kívëhányu͜o vëlla ’hosszú-
nyelű, rövidágú villa, amellyel gabo-
nakévéket raknak föl a már magas 
szekérre vagy a cséplőgépre’. − 
ri ͜ëpahányu ͜o vëlla ’nagyobb villa, 
amellyel a fölszedett, kupacokban 
levő répát a szekérre rakják’. − Nr. 
A répahányó villa hosszú ágainak 
végén gombok vannak, hogy ne 
szúródjon rá a répa. Krumplit is 
szoktak rakni vele. − Nyt. Alaki 
megoszlás van kibontakozóban: 
’evő eszköz’ jelentésben terjed az 
újabb alak, a villa, mezőgazdasági 
eszközként viszont inkább a vëlla 
használatos.

villog ~ tn. ige ’sűrűn villámlik’
vimedli vimëdli fn. ’pattanás a 

bőrön’. − Vö. német: Wimmerl ’pör-
se nés, pattanás’.

vindő − Lásd: véndely.
vinkli ~ fn. 1. ’L alakú vaslemez, 

amely ács- és bognármunkáknál 
a derékszög beállítására szolgál’. 
2. ’90 fokos szög, derékszög’. − Fr. 
vinklibe van ’derékszögben van’. 
Nincs vinklibe ez az ajtu ͜o. − Vö. 
német: Winkel ’szöglet’.

vír − Lásd: vér.
virág − Ö. akác~, kása~, zsiba~.
víreskóbász − Lásd: véres kol-

bász.
vírkeverő − Lásd: vérkeverő.
virsli vi ͜ërsli (erősen arch.), ~ fn. 

’kny.’ − Fr. tormázs vi͜ërsli ’főtt virs-
li frissen reszelt tormával’. − Nr. 
Régebben a gazdák, amikor vá sár-
ba mentek, tormás virslit et tek. A 
vásárból hazafelé jövet, különösen, 
ha sikerült eladni az állatot, áldomást 
ittak valamelyik kocsmában, és a 
fröccs mellé ez volt a legfőbb étel.

virtigli virtikli ’igazi, valódi’. Ez ëv 
virtikli paraszt! − Vö. német: wirklich 
’igazi, valódi’.

Vis ~, -re tn. Répcevis.Település 
Büktől északnyugatra, 8 km-re.

viselős viselü͜ös mn. ’állapotos 
<nő>’

visz vüsz 1. ts. ige ’kny.’ 2. tn. ige 
’<szerszám> kifogástalanul, jól mű-
kö dik’. Ju ͜ol vüsz ez a pumpa. − Jo ͜ul 
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vüsz ez a ki͜ës. − Ju ͜ol vüsz ez a irisz. 
− Fr. anya, rend, sor. − Ö. el~. 

viszket viszked tn. ige ‘kny.’ Viszked 
a hátom, gyere kotord mëg!

visszagurul visszagurgul tn. ige 
’kny.’

visszáról viszáru hsz. ’fordítva’. 
Viszáru vëttet fö a kötötkabátodat.

vivő vüvü ͜ö fn. ’halottvivő’. Mëk-
hu ͜ot szëgin Juliska ni ͜ëni. Nëm tot, 
kik lësznek a vüvü ͜ök? − Ö. kereszt~. 
− Nyt. Leginkább többesszámban 
használatos. − Nr. A temetési szer-
tartást az 1950-es évekig a halottas 
ház udvarán végezték el. Nyolc ha-
lottvivő volt. Négyen-négyen föl-
váltva vállukon vitték a Szent Mihály 
lovát a háztól a temetőig.

víz − Fr. veri a viz ’verejtékezik, 
izzad’. − Fr. kanál.

vizaví vizavi͜ë hsz. ’szemben’. Ot 
laktak a Pistájji ͜ëkkal vizavi͜ë.

vizespohár ~ fn. ’az a pohár, a-  
mely ből a család közösen vizet 
iszik’. − Nr. Régebben nem volt min-
denkinek külön pohara. A vizes-
kanna mellé tettek egy zománcos, 
kb. fél liter űrtartalmú poharat, és 
mindenki abból ivott.

vízhordóbot viszhordu͜obot ’az 
itatósajtár két fülének lyukján át-
dugott bot, amelynek végét meg-
fogva vitték be a vizet az istállóba az 
állatoknak’. − Lásd még: cseberbot, 
itatóbot, itatósajtár.

Vizlóbük tn. [1864., 1982. 7/30. 
Vizló Bük, Pesty Frigyes szerint 
Felsőbük régebbi neve volt, hajdan 

a Répce áradásakor víz folyt végig 
az utcán.]

von − Fr. zsidó.
vonó vonyu ͜o fn. ’a járom felső fája’ 

(arch.). − Ö. szén~.
vonódott vonyu ͜odott mn. ’nem 

teljesen száraz, a harmattól kissé 
nedves <szárogatás alatt levő szé-
na, lóhere, lucerna> (arch.). Mi͜ëg 
nëm lëhet hazahoznyi a szi͜ënát, mer 
vonyu ͜odott, osztá a pajtábo mëk-
peníszëdik.

vonogóz vonyogu͜oz ts. ige ’szal-
mát a kazal aljából vonyogu͜oval 
kihuzigál’ (arch.). − Ö. ki~.

vonókés vonyu ͜oki͜ës fn. 1. ’két 
fogantyúval ellátott éles szerszám, 
amellyel gyalu helyett a megmun-
kált fadarabot simára faragják’ 
(arch.). 2. ’életlen kis kés vagy 
bicska, amelyet disznóöléskor a vé-
konybél tisztításához használnak’ 
(arch.). − Nr. Ma már a szó egyik 
jelentésében sem használatos. A 
vonókést fölváltotta a gyalu, disznó-
öléskor pedig nem tisztítják meg 
a vékonybelet, hanem eldobják. 
A kolbásznak való belet boltban 
veszik meg.

vödör − Ö. moslékos~.
völgy vü ͜öggyö birt. szjeles fn. ’a 

kelés közepe, sárga ere, ahonnan 
a genny kifolyik’. − Nyt. Csak birt. 
szjeles alakban használatos. − Szsz. 
Malom~.

völgyel vü ͜ögyel ts. ige ’asztag, 
szénásszekér, gabonásszekér köze-
pét jól megrakja, hogy a külső széle, 
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a külső kévék ki ne forduljanak’ 
(arch.). − Ö. be~, ki~.

Völgyeli(?)-dűlő tn. [1844 körül 
Völgyeli(?) Düllöbe, szántó a lócsi 
határban]

völgykéve vü ͜ötykívë fn. ’gabona-
hordáskor a szekéren kifelé fordított 
kévesorokat középen összefogó ké-
ve’ (arch.). Tígy vü ͜ötykívit is, mer 
igën likas a közepë!

vörös ~ 1. mn. ’kny.’ 2. fn. ’kanyaró, 
amelynek következtében, főként a 
gyerekek bőrén piros kiütések ke-
letkeznek’ (arch.).

vörösrépa vörösri͜ëpa fn. ’cékla’. 
− Nr. Többnyire disznóöléskor fo-
gyasztják a hús mellé savanyú-
ság ként. Magát a céklát azonban 
nem eszik meg, hanem cukorrépát 
főznek, meghámozva leszeletelik, és 
azt a cékla levével vörösre festik.

Walko-kastély Valku͜o-kastil tn. 
[1982. 7/11. Valkó-kastil, ki sebb 
kastélyépület, egykori tulaj do no sá-
ról.]

zab − Fr. Kukutyin.
zabla ~ fn. 1. ’kny.’ 2. ’a szájszél két 

csücskében keletkező seb, fertőző 
gyulladás’. − Ö. kemény~, puha~.

zablakarika ~ fn. ’a zabla két 
szélén levő karika, amelybe a gyep-
lőszár végét csatolják’

Zablánc − Lásd: Ablánc.
zablás − Fr. száj.
zabszem − Fr. Zapszëm van a 

valogábo. Böki a zapszëm a valogát. 
Elsősorban olyan lóra mondják, 
amelyik sok zabot kap, ezért jóked-
vűen icánkol, rugdalózik. De nyug-
hatatlan, helyét nem találó, folyton 
mászkáló emberre is mondják.

zalámbol zalámbul tn. ige ’kóbo-
rol, bolyong’. Egiz dílelött az erdü ͜ön 
zalámbúd, de ëv vargányát së talát.

záp ~ fn. ’a szekéroldal függőleges 
irányú merevítő lécei közül egy’. − Ö. 
oldal~.

zöld zü͜öd 1. mn. ’kny.’ 2. fn. ’zöld-
takarmány’. Május közepim má zü͜ö-
det ëtettünk a marhákko.

zöldség zü͜öccsíg fn. ’a petrezse-
lyem fehér gyökere, fehérrépa’

zúz − Ö. rá~.

V, W, Z
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zsák − Ö. csalán~.
zsákvarrótű zságvarru͜otű fn. 

’hosszú, vastag, nagy lyukú tű, amely-
lyel a zsákokat foltozzák’ (arch.). − 
Nr. A durva házi vászonból készült 
zsákok is gyakran kilyukadtak. Elő-
fordult, hogy az egerek is kirág-
ták őket a kamrában. Ezért az asz-
szonyok főként a gabona cséplése 
előtt az összes zsákot gondosan 
átnézték, és a lyukakat befoltozták. 
A zsákvarrótűbe nem cérnát, hanem 
vékony kenderfonalat húztak, és 
ezzel rögzítették a foltot a vászonra.

zsalu ~ fn. 1. ’zsaluzódeszka’. 2. 
sallu (arch.), ~ ’zsalugáter, az abla-
kon levő, állítható nyílású fatábla’. 
− Megj. A sallu hangalak csak a 2. 
jelentésben volt használatos, és ma 
már erősen archaikus.

Zsédeny Zsi͜ëdën, Zsi ͜ëdëmbe tn. 
Település Büktől délkeletre, 17 km-
re.

zsellér zsölli͜ër (arch.), zselli͜ër fn. 
’kny.’

zséter zsi͜ëtër fn. ’fejőedény’. − Nr. 
Kb. 5–6 literes zománcozott edény, 
amelynek egyik oldalán hosszab-
ban felnyúló fogantyú van. Fejéskor 
az asszonyok a fejőszéken ülve a 
zsétert a lábuk közé fogták, hogy 
mindkét kezük szabadon maradjon 
a tehén tőgyének maszírozásához. 
Ha megtelt, a tejet kiöntötték be-
lő le, és a munka befejezése után 
me leg vízben gondosan elmosták. 

Ré   gebben hosszú rúdra vagy a ke-
rítésre is kiakasztották száradni.

zsiba ~ fn. ’kisliba’. − Ö. kis~.
zsibavirág ~ fn. ’gyermekláncfű 

(Taraxacum of icinale)’. − Megj. 
Ta vasszal ellepi a füves helyeket. 
A sok sárga virág olyan, mintha 
kis libák legelnének a fűben. − Nr. 
A gyerekek letépik a gombját, és 
a szárát láncszerűen összefűzve 
fejdíszt készítenek belőle.

Zsibrik ~ tn. [1982. 7/199. ~, 
szántó, egykori tulajdonosáról]

Zsidány Zsidán, Zsidámbo tn. Kis-
zsidány és Horvátzsidány. Tele pü-
lések Büktől nyugatra, 8−9 km-re.

zsidó − Fr. Gyüm-mëgy, mind 
zsidu͜oba a szëgedís. ’Ok nélkül jár-
kel.’ Zsiduo mëgy a nádon, kërësztü 
a nádon. Huzza-vonnya valogát, kë-
rësztü a szádon. Tréfás mondóka.

zsindely sindü ͜ö fn. ’tetőcserép’. 
Sindü ͜öt melegittëk a dërëkam alá, 
mer rëumás. − Fr. falcút sindü ͜ö ’ho-
ronnyal ellátott tetőfedő cserép’. 
− Nyt. Jelentésváltozás következett 
be. A köznyelvben használatos fából 
készült zsindely jelentése eltűnt, 
ma már egyértelműen a tetőfedő 
cserepet nevezik így. − Ö. görbe~.

zsindelyes sindölös mn. ’cserepes 
<ház>’

zsír − Fr. király. − Ö. fonnyadó~, 
test~.

Zsira ~, Zsiráro tn. Település Bük-
től északnyugatra, 10 km-re.

zsombor ~ fn. ’szalmafonatból 
ké szült, kosárhoz hasonló eszköz, 
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amelybe apróbb magvakat, kenyér-
tésztát tesznek’. − Nr. Fér iak téli 
elfoglaltsága volt a zsomborkötés. 
Ősszel a Répce-parton begyűjtöt-
ték a fűzfavesszőt, és felhasználásig 
a szalmakazal oldalában tárolták. 
Télidőben a meleg szobában fog-
tak hozzá a munkához. Először 
a fűzfavessző héját egy speciális 
szer számmal lehúzták. Ez a kötö-
ző eszköz volt a szivács. Aztán 
a hosszú szálú rozsszalmát egy 
vékony bőrhüvelybe behúzták, majd 
sziváccsal körültekerve, körbe ha-
lad va a hengereket egymáshoz erő-
sítve haladtak előre a fonással. Ezzel 
a módszerrel nemcsak zsombort, 
hanem régebben gabonatároló kó-
picot és nagyobb vékát is készítettek. 
− Lásd még: kópic, szakajtó, szijács, 
véka.

zsomborravaló zsomborravalu͜o 
szn. ’mértékegység, egy zsombornyi’. 
Lígy ollan ju ͜o, aggyá kü ͜öccsön ëzs 
zsomborra valu͜o krumplit.

zsúp zsupp fn. ‘kny.’ − Fr. kettü ͜özöd 
zsupp ’a ház fedésére használt 
zsúpcsomó, amelyet 8-as kötéssel 
kötöttek össze’. zsuppot kettü ͜öz 
’kettőzött zsúpot csinál’. Zsib-zsup, 
kendërzsup, ha mëgázik kidobgyuk. 
Tréfás gyermekmondóka.

zsúpol zsuppul ts. ige ’háztetőt 
zsúppal befed’. − Ö. meg~.

zsurul − Lásd: súrol.
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B  L  1933-ban született Bükön, az egyik legrégibb 
alsóbüki nemesi családban. Tudományos kutató, a magyar nyelvtudomány 
elismert alakja.  Tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, dolgozott 
a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében, vendégta-
nárként négy és fél évig oktatott az Ungvári Állami Egyetemen. Évtizedekig 
tagja volt a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnökségének. A dialekto-
lógián kívül szociolingvisztikával és névtannal is foglalkozik. Részt vett A 
magyar nyelvjárások atlasza, az Európai nyelvatlasz és a Kárpáti nyelvatlasz 
munkálataiban. A Csűry Bálint Emlékérem birtokosa. Szerzőként vagy szer-
kesztőként számos fontos művet jegyez, köztük a Végh Józseff el közösen 
szerkesztett Vas megye földrajzi nevei (Szombathely, 1982) című alapmun-
kát.

Munkásságán búvópatakként vonul végig a szülőfaluja sajátos szókincse 
iránti tudományos érdeklődés. Ő maga így szól erről tájszótára elején:

„Nyelvész pályám kezdete óta (…) gyűjtögetem szülőfalum tájszavait, a 
jellegzetes szószerkezeteket, szólásokat, közmondásokat. Elég gyakori büki 
utazásaim során bőven volt alkalmam, hogy meg igyeljem a körülöttem élők 
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beszédét, főként a családom tagjaiét. Ismerős volt a nyelv, ismerősek a tájsza-
vak, hiszen gyerekkori emlékek kerültek elő egy-egy szó, kifejezés hallatán. 
Szinte mindig kisebb-nagyobb szójegyzékkel tértem haza, otthon cédulákba 
írtam, ábécébe rendeztem a gyűjteményemet.

(…) a XX. század közepe az a korszak, amikor olyan lehetett a büki nyelv-
járás, amilyennek a szótár alapján megrajzolható.”

Balogh Lajos a szótár elején tömör tanulmányban jellemzi a büki nyelv-
járás hangtani, alaktani, szókészleti és mondattani jellegzetességeit, is-
merteti a szócikkek jellegét és fölépítését. Műve a magyar nyelvjáráskuta-
tás legújabb módszertani hozadékát is hasznosító, kiváló szakmunka. Vas 
megyében párját ritkítja, mint egyetlen település tájszókincsét bemutató 
nyelvjárási szótár. A szócikkek néprajzi tartalmakban gazdag példatára 
nemcsak a szakemberek, hanem mások számára is érdekfeszítő olvasmányt 
kínál. A könyvet a szerző családjának hagyományos falusi eszköztárát fel-
villantó színes fényképmelléklet teszi még értékesebbé. Balogh Lajos műve 
nem hiányozhat sem a bükiek, sem a honismeret iránt érdeklődő nyugat-
dunántúli olvasó könyvespolcáról!
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A ’B  750’ sorozatban eddig megjelent kötetek:
Hetyéssy István: Bük község monográ iája [1972]

Szabó József: A Büki Evangélikus Egyházközség története
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KÉPMELLÉKLET
A fényképek és a mellékletben látható tárgyak

a szerző családi emlékei
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Horváth Sándor 1936 körül

A hátsó udvar, 1956
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A hordás (lásd a szócikket!), 1957

Horváth Sándor az udvaron
1936 körül

Polgár József regruta 1939 körül
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Kajtár Eszter 1950 körül

Feszegető Tömőfa
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Kenyértartó

Káposztametsző Répahányó villa
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Fergető (jobb oldalán az egyik rakonca hiányzik)

Gereben

Ismeretlen eredetű kézjegyek a gerebe-
nen
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Kévekötő Kaszakapacs

Szájkosár Sütnivaló-szárogató
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Ölpálca

Kalapálószék
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Kefefúró

Suhánzli
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Járgány (üzemen kívül)

Szóró
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Nagygereblye

Fűrészelőbak
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A Jakab-malom épülete és
gátja a Répcén.

Előtérben a kedvelt
szabad strand (1966)

Beszélgetés a kispadon, 1958
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