
ŐRSÉG I TÁ JSZAVAK ÉS NÉHÁNY SA JÁTO S

ŐR SÉG I PARA SZT I SZAKK IFE JEZÉSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VÉGH JÓZSEF

1991. január elején védtem meg nagydoktori értekezésemet: "Kapcsolatok a je-
lentéstan, a nyelvjáráskutatás és a néprajz között. (Egy élet tudományos és tudo-
mányszervező munkásságának összefoglalása)."

Dolgozatomat az opponensek és a kijelölt bíráló bizottsági tagok nagy elisme-
réssel fogadták.

Értekezésem terjedelme a következő: 281 lap és 5 oldal néhány kevésbé ismert
munkaeszközről és a kiváló adatközlők fényképeivel.

A jelenlegi nehéz gazdasági viszonyok közepette nincs reményem arra, hogy
munkám teljes egészében megjelenhessen. Úgy határoztam tehát, hogy munkám je-
lentősebb részeiből néhány fejezetet, ahol ehhez módom és lehetőségem van, közzé-
teszek.

Jelen alkalommal az őrségi tájszavakat és néhány jellegzetes paraszti gazdasági
kifejezést szeretnék közreadni.

MOLNÁR ZOLTÁN, a szombathelyi tanárképző főiskola tanára a Debrecen-
ben megjelenő MNyj.-ban (XXVIII-XXIX. [1990.]) adott ki egy "Őrségi szójegyzék"
c. értékes anyagot. A szerző több forrásból, olykor megbízható, néha kevésbé meg-
nyugtató közleményből válogatta össze a jegyzéket. Az adatokat a helyszínen nem
ellenőrizte.

Én az értekezésemben szereplő adatokat minden községben a helyszínen ellen-
őriztem. Továbbá azt is megadom, hogy a felsorolt szavak milyen társadalmi értékű-
ek, kik használják, csak az öregek, tehát kihaló szó, a fiatalok már nem mondják,
legfeljebb ismerik az adatot. Olvasóimnak tehát nyelvszociológiai megfigyelésekre is
módja van.JIHGFEDCBA

***

Örségi vizsgálataim célja nyelvtani (hangtani és alaktani) jellegű volt. Ámde
lépten-nyomon érdekes tájszavakat hallottam, és ezeket, mint fő munkám mellék-

termékét feljegyeztem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,A nyelvjáráskutatás időszerű kérdései" c. cikkemben, amely a MNyj. II. kőte-

tében jelent meg, eléggé részletesen foglalkozom a táj szavak gyűjtésének kérdéseivel
is. KISS JENŐ erről ezt írja: "VÉGH szerint CSÜRY és iskolája azért fordult szem-
be a régi - mazsolázgató - tájszógyűjtéssel, hogy "megvesse a nyelvjárás lexikai
vizsgálatának alapját, a teljes szókincsgyűjtést" (MNyj. 1953: 53).

Ugyancsak KISS JENŐ vizsgálta meg a tőle megszokott alapossággal és gondos-
sággal, hogy kőzőljűnk-e minden tájszóhoz a jelentés megadása után példamondatot

173



is. Fejtegetésének végső eredménye az, hogy ez nem szükséges minden esetben. -
Én akkor közlők példamondatot, ha a tájszó jelentésének fogalmi tisztázása nem
könnyű. A példamondat a jelentés megértését elősegíti.

Még azt is jeleznem kell, mielőtt elég gazdag tájszágyűjteményem közlésébe
belefogok. hogy a felsőőri, a míhályi, a földeáki, az Ipoly-meuti (palóc), a nagykőrö-
si tájszótárak szerzői hosszú esztendőkön át - különféle szótárakat és a hagyomá-
nyos paraszti gazdálkodás útmutatófüzeteit is tanulmányozva - gyűjtötték, és ren-
dezgették anyagukat. Igaz, hogy én 1946 őszén kezdtem megismerkedni az őrségi
tájszavakkal. az ŐHA. készítése közben is volt alkalmam ilyeneket tanulmányozni,
néhány tájszót az ŐHA.-ba is felvettem, az alább következő gyűjtemény mégsem ör-
ségi tájszótár, annak csak az elkészítését segíti. Ne várjon tőlem az olvasó olyan
szótárt, mint amilyet IMRE SAMU, KISS JENŐ, RÁcz SÁNDOR, TÓTH IMRE,
VÁRKONYI IMRE, VILLÁM JUDIT készített. Úgy vélem mégis, hogy nagy kár
volna gyűjtésem anyagát közzé nem tennem. Némely tájszónak a hangalakja nem
határozott, a jelentését is más-más adatközlő kicsit egymástól eltérően adja meg.
Ezen vizsgálatokat is lehet még pótolni.

Mielőtt az őrségi táj szavak közzétételébe belekezdek, felhívom a figyelmet arra,
hogy a tájszavak (a valódi, a jelentéstani és alaki is) különböznek a szókincs egyéb
elemeitől. A közszavaknak is lehetnek hangtani, alaktani változatai, a jelentésük sem
teljesen ugyanaz minden beszélő nyelvi tudatában. A változatok száma azonban a
hangalak és jelentés szempontjából a tájszavak területén sokkal gazdagabb.

Nem csupán a különböző helyi nyelvjárásokban lehet apróbb-nagyobb különbsé-
geket észlelni, hanem ugyanazon helyi nyelvjárásban is. Néha ugyanaz az adatközlő
több változatot ismer és használ. Pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAliflánder, liflander, ritkábban «liflándler» (a
továbbiakban az alakváltozat ritkább voltát így jelölöm). De nagyobb különbségeket
is tapasztaltam. az általam 1986 és 1989 között újból vizsgált helyi nyelvjárásokban.
Őriszentpéteren, Szalafőn, Kercaszomoron és Csödében mindenütt hallottam az 'el-
ájul, rosszul lesz' jelentésű szavakat: elettyen, elöttyen, eleffent hangalakban. A 'kő-
tekedik' jelentésű böllenkedik böllönködik alakban is él, ugyanígy a nyifántás 'gyen-
ge, erőtlen, nyápic' nyif áncás hangalakban. A bászli 'gyáva' mellett a bájszli is; a
léhincűl 'gyengén fúj, csendesedik a szél' lehincsűl alakban is megvan.

Én az alább kőzőlt tájszavakat főleg Őriszentpéteren jegyeztem fel, de rákér-
deztem Szalafőn, Kercaszomoron (annak is a Szomoróc nevű részében), néhány táj-
szót Csödében és Zalalövőn is megkérdeztem. Ha a megadott tájszó csak egy kőz-

ségben ismeretes, akkor az illető községnevet adom meg.
Van olyan tájszó, eredetileg igealak, amelyik többnyire csak melléknéví, illető-

leg határozói igenévi alakban használatos. Ilyen pl. a tummedve 'rossz kedvű, lever!',
ti~meledett 'zavarodott, tébolyodott, nem beszámítható'.

A földmívelés és a mezőgazdaság szakszókincsét az alábbiakban nem kőzlőm,

de úgy vélem, hasznos, ha ideveszek néhány s zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő t , amelyek
olyan tárgyaknak, fogalmakn ak, művel eteknek a jelzői, amelyek
az Őrségre jellemzők. Ilyenek pl. dűllű, dűllet, mögye 'a szomszédok között lévő fű-

174



ves terület',zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyepű,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyöp, házűlis, füjjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'fű', mezü vagy mezzü, tag, telek stb. Jelen-
tésüket a jegyzékben adom meg.

áfog 'álldogál', Mit áfogacc itt?
aligos mn. 'gyengélkedő, azaz ••alig van' ". Köllött innom. ollan aligozs vUüt a

gyomrom.
aggonam tn. i. Csak múlt időben hallottam: 'törődik'. Ere mént, nem aggattam ve-

le.
aranymáling'íó vagy aranymálink'íó vagy oromállu fn. 'sárgarigó'. Csödében így is

mondták: (a lamár). Szuül az (a lamár) (a továbbiakban a kihalóban levő alak-
változatokat, szavakat így jelölöm).

avitt mn. 'elavult, elnyűtt, régi'. Az ágynemű már nagyon avitt.

bagulesű fn. 'pofa'. csúfolódó jellegű.
bakfincányi tn. i. 'bukfencezni': MNy. LXXXITI.553.
baligács mn. 'balkezes, nem jó, nem ügyes'. bal kezze íro Az unokám izs baligács. -

Ez nem baligács kalapács.
barkucál ts. i. 'bele-belefarag a fa kérgébe'.
bászli - bájszli mn. A bájszli alak inkább Kercaszomoron (Szomorócon) használatos.

Ritkán hallható bámászli alakban is. Jelentése: 'gyáva, együgyű'. Ne li~gy ollan
. \ bászli i Ne szekád eszt a gyereket, ollan bájszli. VÖ.: OrmSz., Mihályi Tájsz.

b~~n tI. i. 'erősen sír, bőg': MNy ..LXXXITI,553.
b1egat ts. i. 'bőget és bőg'. Ne bl~gazsd aszt a gyereket! - Ménnyeték az ístálluba,

mer bi~ta tnak a tehenek!
bi~juzs gyerek mn. 'sírós gyerek'.
botlik tn. i. 'bomlik', Ritkán használatos. Őriszentpéteren jegyeztem fel: ••Mékfogta,

hogy össze ne bollan. Az egész Őrségben ismerik e szólást: Összebollott, mint
a pankaszi ember gatyája.

böllenkedik vagy böllönködik tI. i. 'kötekedík'. Ne böllenkeggy ! Ne böllönköggy !
böstörü fn. 'fából készült borstörő mozsár'. ŐRA. és MNy. LXXXITI.553.
bucska fn. '10 literen aluli kis pálinkáshordó': MNy. LXXXIII. 553.
bincsukus és böckös mn. 'deformálódott', Illen böckös, bincsukus kezem van.
bincsukus [fa] mn. 'ágas-bogas, deformálódott [fa]'. Te ez ollan bincsukus fa , nem

tudom. hogyan farag'gyam kű.

cságl ás mn. Pontos jelentését többszöri kérdezgetéssei sem tudtam megállapítani.
Adatközlőim a következőket mondták: a régi szürke teheneknek a szarva volt
ilyen .•• Öreg, vi~n tehennek cságl ás a szarva." Más: ••Ollan cságl ásan áll a
szarva." .,

csahos mn. 'száj as. eleven eszű'. Csahos feleslege van neki.
csajbos, csajbUókas mn. 'ferde, otromba'. Ollan csajbrokas a fa törzse. VÖ. ZA-

KÁL (85) és MNy. LXXXITI.554.
csajta t - csatangut tI. i. 'mászkál. barangol'. KUüszál mindig, aki csavarog.
csajtorás mn. 'görbe'.
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csakar, mekcsakarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAts. i. Jelentése talán: 'megtekerget'. A következő szövegkőrnyezet-

ben, spontán beszélgetésben hallottam és jegyeztem fel Kercaszomoron: ,.Mek-

csakargcnak vagy mekszeleték 'megszeleltük' akkor, hogy levegüt kapjon [ti. a

szenes vasaló]. Kevezs vUOd benne a parázs, hogy iziccsa fő." Noha a kitűnő özv.

Pongrácz Antalné Papp Margittói jegyeztem fel, szükségesnek tartom a hangalak

és a jelentés további tisztázását. Erre nem volt alkalmam. - Akadémiai nagydok-

tori értekezésemben az őrségi táj szavak jegyzékében említettem a csakar, mek-

csakar szót is (a 175. és a 186. lapon). Jelentése talán [így írtam]: 'megtekerget'.

A következő szövegkörnyezetben hallottam és írtam fel özv. Pongrácz Antalné

Papp Margit előadásában Kercaszomoron [vagy ahogy itt nevezik a falurészt:

Kercán]. ,.Mekcsakargattak vagy mekszeletek 'megszeleltük' akkor, hogy levegüt

kapjon [a vasalu]. Kevezs vUOd benne a parázs, hogy izziccsa fö!" (Az érteke-

zésben nem írtam, hogy néhány őrségi kőzségben, így Kercán is a köznyelvi fel

- föl igekötő zárt e-vel hangzik. Bár értekezésemben több helyt szó esett erről

is.) Dolgozatom megvédése után levélben megkérdeztem a nagyon értelmes Pong-

rácznét (1987-ben volt 70 éves), aki kérdezgetésem célját, nemzeti és kulturális

jelentőségét is jól ismerte. Pongráczné 1991 őszén így válaszolt: "megcsavaro-

dott, megtekeredett, a vasalut megcsargattam, mer lehamvatt benne a parázs,

hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAizullon fe, melegebb legyen mer szenyes vasalu vót." Én az adatközlő írás-

módján nem változtattam. Az értekezésemben leírtakból, továbbá Pongráczné le-

veléből úgy látom, hogy nemcsak a jelentés bizonytalan, hanem a hangalak is. Jó

volna Kercán és néhány őrségi községben kérdezősködni a művelettel, illetőleg

a szóval kapcsolatban. Csak az az baj, hogy ma már nincs szenes vasaló, csak idő-
sebbek ismerik. - A kérdést tehát nem látom lezártnak.

csálira vagy csárira hsz. Ha valaki félre kőti kendőjét vagy a kalapját, szokták

mondani: csálira vagy csárira áll.

csapa fn. 'gyalogút, amelyet általában kevesen használnak, vagy a szekér kerekének

nyoma'.

csatorázni tI. i. 'igen sűrűn csattogni'. csaiorázu menkű: MNy. LXXXIII, 554.

csintovás mn. 'sáros, vizes'.

csintova fn. 'sáros, vizes hely'. HajcsátokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkű a disztukat abbu a csintovábus

cseferit tI. i. 'szaporán cseveg'. Ne csefericcs! vagy Ne gebericest

csekmet fn. 'haszontalanság, szemét, semmire valóság'. Mennyi csekmet van itt az

udavaron. - Vö. geszmet !

esihajta mn. 'veszekedő, verekedő', Csihajta ni~psi~g; esihajta hel' 'gazos hely'. Ez

utóbbit csak egy, de jó adatközlőtől hallottam.

csikorog tI. i. 'nyafog'. Ne csikorog'gy te gyerek! és - Csikorog mind a hájtalan

szeki~r.
csimba fn. 'hinta': MNy. LXXXIII, 553.

csimbányi tI. i. 'hintázni'. Ne csimbá te gyerek!.,
cs'er fn. 'sár'.

cJ~ros - máncJ~ros mn. 'sáros'. Csi~ros ez a disznu.
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esög-bökzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmn., ronda fára mondják; így nyilatkozott az egyik adatközlőm. Felsőórön

a jelentése: 'ág-bog, bokrok'; Mihályiban: esögbög mn. 'kicsit mekcsünt ember'.
Gúnyos hangulatú.

esökött mn. 'piciny, elmaradt a növésben'.
esömbökös [fa] mn. 'ronda', ol/an esunya, így magyarázták a jelentését az őrségiek:

MNy. LXXXIII, 554. így is mondják: esömbölikes.
esömbölikes vagy a köznyelvihez közeledve esömböli~kes [fa] mn. 'ronda' [fa].
esömbölik fn. 'állati bélsár'. Csömbölik van rajt, az ápolatlan, gondozatlan kutya és

disznó szőrén van a esömbölik. Ollan állaton, améllik nincs méktísztítva, lUog-
nak rajta a esömbölikek.

esörge fn. 'töpörtö': Mny. LXXXIII, 554.
esöszmörög ts. i. 'megy vmi után, keresi'. Mit esöszmöröksz? - Az Erzsi esöszmö-

rög a spájzba, jUo szimattya van. - Hová esöszmöröksz ?
esötönyöz ts. i. 'keresget valamit'. Nem aluszik, esötönyözne. - Feküggyön mán le,

ne esötönyözzö,,! - Ne haraguggyon Olga ni~ni, hogy mindig itt esötönyözök. A
gyerek mit esötönyöz ollan soká?

esiint mn. 'kicsi, elmaradt a növésben'. Emberre mongyák, gyerekre. Haggyátog bi~_
kin, láttyátok, hogy millen esünt.

dáborikul és dáborit tn. i. 'óbégat'. Ez is mit összedáboriku. - Ne dáborissz akko-
rán!

düllet fn. 'a szántóföldek közötti, kb. két ölnyi széles füves terület, ahol a szekér
meg tud fordulni'. Ritkán jelenthet dűlőutat is: Hajdzsd kü a teheneket, üÖrözz
éggyet a dülleténl - Lékaszatad a dülleté: ?

düllü fn. 'a ház mellett lévő füves térség (mindig a hazulis után)'. A házidis 'egy
család birtokában lévő területen épült házak együttese'. A ganajli~ léfót ('le-
folyt') a dül/üre, azon vUot a jUo szi~na. - A java szi~na mindig a dül/ün vUot.

egurog tn. i. 'elgurul', vö. gurog: MNy. LXXXIII, 554.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eggyűvág ts. i. 'összever'. Éggyűvdglak, ha nem fogac szuot.
eggyűkarmulászui ts. i. 'összekarmolta'.
eggyükörömzsil és körömzsil ts. i. 'összekörmől', Reggel a kutya, mikor elengedik,

mekkörömzsili az ajtut.
eggyüvesznek tn. i. 'összevesznek'.
el etlen mn. 'a meg nem evett étel, ami megmaradt'. A}ét e hang kőzőtt kis, alig

hallható l: szerű hiátuspótló. "Ez is éjetlen maratt letel."
ejtüzik; megejtűzik tl. i. 'a gyomra kiürül és megéhezik, egyúttal ki is piheni magát'.

A szó jelentését sok kérdezgetés után tudtam megállapítani. ŐríszentpéterenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.,
kívül Szalafőről és Kercaszomorról is hozok példamondatot. Sokat evett, mlegis
megejtűzöu, - Ejtűzzünk: éggyet a padon! - Mégejtűzik. mig alutt, kipihente
magát. - Ugy jUo lakott, de addig nem lesz jobban, mig meg nem ejtűzik:

ekáesul, elkácsul tn. i. 'elferdül, deformálódik'. Ekácsut a fajszom 'elferdült a szö-

vőszékem'.
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mezei utzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Gömbös Kálmán agronómus és Gömbös Emil adatközlő segítségével
állítottam össze a vázlatot.
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ekecsunyizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAts. i. 'barkácsolni, valamit megcsinálni': MNy. LXXXlII, 554.
eklendezik tn. i. 'valami keresnivalója van'. Mit eklendezik az östök ('zsuptetős ház

eresze') alatt?
elettyen, elöttyen, eleffon tI. i. 'elájul, rosszul lesz, aminek rossz vége is lehet'. Sok

hangtani változata van. Elettyent, a feje elkuükatt. - E vagyok löttyenve. - Vö,

még epettyen !
elűgyűn tI. i. 'eljön'. Elűgyűttem gyerekejim;,
enekes mn. 'fülledt szagú, avas'. Mikor a szlena elfogyott, asz monták rá, hogy ene-

kes. Enekes szagú.
enekesűl, megenekesűl, megénekesedik 'fülledtté, rossz szagúvá válik'. Megenekesul

a liszt. Más is megenekesű.

epörkenyik tn. i. 'kiég v. elég (pl. a borsó amelegben)'.
epettyen tn. i. 'elájul, rosszul lesz', vö.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApettyen! Péttyent vargányo 'tönkrement vargá-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nya',

esmég hsz. 'ismét'. Kevesen ismerik. Őríszentpéteren már nem. Kihaló tájszó. A
hangalak és a jelentés is bizonytalan. Eseg esik az esü.

fakadik fn. 'kelés'. Fakadig vUüt a nyakán, mi~zes kovászt tettünk rá, i~s akkor kü-
gyütt a vÜ6ggyö.

fanyar 1. fonyár és vonyár.

favágitu - fágitu fn. 'favágóhely': ŐRA.
feránytyás vagy peránytyás mn. Feránytyás léjángyerék. A peránytyás alakot Alsó-

Csödében hallottam.
fosztorás mn. 'A csirke nem akar kitollasodni'. Nem ménnek semmire, ollan fosz-

torások ezek a csibik.
fökin fn. 'szemölcs a kézen'. Az ŐRA.-ban az 1-5,8-11,13-16,18-23,27-32,38-47

pontokon fökin, a többi kutatóponton ugyanez 'köszvin'. Van szákás fökin is.
furdáncs fn. 'hegyes, vas- és kaskötő szerszám': MNy. LXXXlII, 554.
fűrgetű fn. 'az ajtó billentő fája; ezzel nyitják vagy zárják': MNy. LXXXlII, 554.
füjj fn. 'a mezőn, a határban lévő fü neve'; az udvarban levőnek a neve: gyöp. A

második kaszáláskor levágott széna neve: sari, a harmadik a fa ttyi sari. Ösz-
szegráblutam ('összegereblyéltem') a sarit.

fütetkorra hsz. 'az esti fütés idejére'. Fütetkorra hazagyüjök. Mindenki ismeri és
gyakran használja.

ganaj fn. 1. 'gané', 2. 'trágyadomb'. Vüdd el a ganajra!

gámárfa fn. 'hordótartó alfa': MNy. LXXXlII, 554, vö. pándur.

geberit ts. i. 'szaporán fecseg'. Ne gebericcs! vö.: 'cseferu'...\

gleberek fn. 'csótányok'.
geszmet fn. és mn. 1. 'hitvány, haszontalan'; Mindén geszmete: idehordanak. 2. 'ha-

szontalan ember'; Emil geszmet alak, mer nem akar dUügozni. Vö. a csekmet

táj szóval!
geszmethel fn. Olan árok, amit föver a gaz.
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goboncazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfn. 'hajdinából, répából készült étel, tészta'. Őríszentpéteren a következő

változatokban ismerik: hajdinagobonca, mencingobonca, szenmártongobonca:

MNy. LXXXIII, 553.

göbe fn. 'koca'.

gubul, gubull a ts. i. 'megtermékenyíti a kokas a tyúkot'. Meggubull a a kokas a ti-
kot.

egurog tL i. 'elgurul': MNy. LXXXIII, 553-4.

gyentet tn. i. 'nehezen megy, tapogat'. Alig gyemetett, efáradott. Bijon ez is alig
gyentetétt.

gyepü fn. 'élösövény'; a következő fa- és bokorfajták szoktak benne lenni: magyaru -

fa , kökinbokor, gyürkice, kecskeragu. Az élősövény összetétele helyenként és

udvaronként változhat.

(gyobanya) vagy (gyobannya) és (gyobannyok) fn. 'nagyon öreg asszony, az ükanya

vagy a dédma~~ után kővetkezik'. Még igen sokan ismerik és has.{nálják. Ka-
pornaki Lajosn'énak kocsmája vUüt. "Na gyobannyok! Aggy étty fle décitl" [ti.

pálinkát].

gyöp fn. az udvarban levő fü neve. Vö. füjjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

gyujtu fn. 'gyufa'.

handinya fn. 'hajdina' Kercaszomoron.

hapucál tI. i. 'galoppban fut'. ,,Az ostort méksuhantottam, osztán hapucátak a 10-

vak." E táj szót Őriszentpéteren jegyeztem fel (a spontán beszélgetésben jó) Sis-

ka Gyulától. Hallottam továbbá Siska Győzőnétől Pál Borbálától (38 éves), aki

Viszákon született és Őríszentpéterre jött férjhez. Jó adatközlő. - Ennek elle-

nére a hapucál tájszót Őriszentpéteren is kevesen ismerik, más faluban sem

hallottam.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hácsku - hákcsu fn. 'átjáróhely a kerítésen'. Kevesen ismerik e szót: MNy.

LXXXIII, 553.

hatak fn. 'pattanás', hatokos mn. 'pattanásos'.

hdzidis fn. 'egy család birtokában levő területen épült házak helye együttesen'. Min-

dig a ház mellett van ... \ "\ "\

hUökü 'a kemence felhevített feneke'. Van aki így mondja: hUökuö [inkább azok
"\

mondják így, akik a köznyelvi alakhoz közelítenek]; hUökün süt perec vagy

hÜ6kü6n süt perec (tejből, vízből és tojásból készült tészta volt). Ünnepi alkal-

makkor sütöttek ilyet.

hÜölesül, Iehüölesü tI. i. hÜölesedik 'hüvelye képződik a babnak és borsónak'.

Ki~sün vettetik, nem hÜölesW meg 3:.pabod. - Nem hÜölesüt k«.~n mindén

szem. - HUölesül, mer nem tud kifejlUödni, hogy legyen belüllö hUöl ('hüvely').
"\ "

- A borsunak hUölö van. - Jaj, de jUü lenne egy jUü esű, mer hUölesül, lehull a

virág'gya. - HÜölesü, leesik a virág'gya.

hömbölögnyi tI. i. 'henteregni': MNy. LXXXIII, 553.

humpuk vagy mögyehöncsök fn. 'földkupac a határ jelölésére': MNy. LXXXIII, 553.

hupányi ts. i. 'megveri bottal', hupáta 'megverte bottal': MNy. LXXXIII, 553.
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inakásájazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfn. 'lábikra, vádli'.
isztelen mn. 'ha valaki levert, rossz kedvű'. Ollan isztelen. mint a lUószar.
isztelenkedik tl. i. 'leverten viselkedik'. Ne isztelenkiiggy ! Mit iszielenkedik itt?

kajcsibás mo. 'egyenes'. Kajcsibásan nÜÖttek.
kácsui tl, i. 'elferdül, deformálódik', vö. elkácsul.

kágyu fn. 'kis csiga'. Megizzattam, mint éty kágyu.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kajcsorás mo. 'ágas-bogas, igen görbe [fa]'.
kajdácsul és kajdászik tl, i. 'nagyon hangosan beszél'. Ne kajdássz akkorán!
kánya fn. 'ragadozó madár'. Tikhordu kánya, nyul ászu kánya 'tyukot és kis nyulat

ragadozó madár'.
kapacs 'négy ágú, olyan, mint a villa, a szekérről húzrák le vele a trágyát': MNy.

LXXXIII, 553.
kászli fn. 1. 'konyhaszekrényféleség', pl. ebben tartották a tejet vagy más ennivalót.

Kászliba van a tUTU.2. 'lefejtett, összehajtott eperfa- vagy berekfahéj' (ebben
vitték haza az epret). Fi~rfi, gyerek míndégyík tudott kászlit csinyányi. Abba
széttük az eprét, Dicsi~rt epörgyinek ne vügyi kászlit: A kászli szó 2. jelen-
tésének megállapításával nagyon sok időt töltöttem el. Bár rákérdezésre minde-
nütt ismerték. - ZAKÁL monográfiájában nem kászli, hanem kászlu hangalak
szerepel (i.m. 87).

kátyu fn. 'lyuk a sáros úton, amit a kerék vág'. A mélyebb lyuknak zöhentü a neve.
(,,A zöhentü mélyebb" - mondták adatközlőim.) L. ott!

korazik tn. i. 'siet az óra'.
köszvin fn. 'szemölcs a kézen'. Az ŐHA.-ban a 6-7, 2, 17,24-25,33-35 kutatópon-

tokon, a többi pontokon fökin a neve.
köpedez, kopedezik; koppedezik. Hangtani szempontból kisebb különbségek, bizony-

talanságok, de a fő alak köpedez; tn. í., jelentése ellenben mindenütt megegye-
zik: 'tétovázik'. Ne köpedezz! Mit köpedezÜ itt?

köröm:zsi! ts. i. 'ősszekarmol', 1.eggyüköröm:zsil alatt.
kuglihupp fn. 'kuglóf'.
kuglihupsűtű fn. 'kuglófsütő'.
kukorál tl. i. 'legugol, dolgát végzi'.
kuku fn. 'a két végén kilyukasztott tojás'. (Husfitra) piros kukut tojt a nyuszi: MNy.

LXXXIII, 554.
kull i~roz ts. i. 'rendben tart, kordában tart'. Kedvelt szó. Nem haev rájok mindént .

., ev,

Mindik kull'eroz. Rendes háziasszony, de az urát mindik kull'erozza. -

kurgyog és kurtyug, kurtyog tl, i. 'korog a gyomra'. Uty kortyogott a gyomrom. Kur-
tyogat a gyomra.

kusztora bicska fn. 'fanyelü, rugódan kés': MNy. LXXXIII, 555.
kutyor fn. 'mély gödör, amelyben víz van'. Kis kutyorbu lehet vizet meriteni. Porá-

sos ('forrásos') helen egy gödröt ásunk, ahol összegyült a viz. Ez a kutyor. -

Kutyorbu ittunk, mikor fát széttűnk az erdün, de ma nem merűnk, mer míndén
meg van fertüzvö.
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küsuószrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAts. i. 'nehezen húz ki valamit'. Alik tuttam küsuószrani, ha nehezen gyün. -

[E táj szót és a jelentését kevesen ismerik Őriszentpéteren is, ZAKÁL közli.]

kűzsarul ts. i. 'kiharcol valamit'. Kűzsaruta , evítté a pl~SZt. Őriszentpéteren egyet-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N

len, de jó adatközlőtől hallottam.

lakoma mn. 'falánk'. Ha nem led vUűna ollan lakoma, nem i~ri baj.

lehincül ~ léhincűl ~ lehincsül ~ léhincsúl tI. i., jelentése kb. 'gyengén fÚJ' a szél' .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.,
Nem nagyon fuj a szia, csak léhincűl, de utubb fötámad. Ugy efárott, alig le-

hincsül - az ember menés közben elfárad. - lehincsül n, 1. 'kapkodja a levegőt'.

Ez utóbbi jelentés ritkábban használatos.

lif/ander és liflandér, ritkán «liflandler> mn. 'dologkerüló, munkátlan'.

lopicskul, lopácsuI, lopáncsul, lobickul, lubickol ts. és tn. i. 'kézzel veri a vizet', 10-

páncsul a vizbe. A következő: lobickul, lubickul Felső-Csödéből való adat, Se-

bők Emil mondta. L. még: MNy. LXXXIII, 555. A gyerek, amikor fürösztöm,

ugy IopáncsuI a vizbe, mint éty kacsa. ..,
lohoncos mn. 'vizes, lucskos'. Nem lehet a krumpit tUötenyi, mer nagyon lohoncos.

- Ha esü után ménék a füjbe, mindén tiszta lohonc. Tiszta lohonc lett a szok-

nyám alla.

lotyu fn. 'vén dada': MNy. LXXXIII, 555.

lükü fn. 'kölestörő mozsár': MNy. LXXXIII, 555 .
. \ .\

máncs"eros mn. 'sáros', 1. cs"eros.

[én] méceeg vele, [ő] meccez vele tl, i. 'mit csináljak vagy tegyek vele': vö. VÉGH,

Nyr. CIX, 190 és MNy. LXXXIII, 555.

megenekesedeu melléknévi igenév 'megromlott, rossz szagú lett', vö. enekes.

mégguhulla 1. gabulla .

mekcsakar ts. i., jelentése kb. 'megteker'. (Kercaszomoron jegyeztem fel.) VÖ. csa-

kar. .,
miiksuódik n. i. 1. 'megcsúszik'. MeksUódott les' elesett. Ugy miiksUóttam, maj nem

elestem. Um meksuottam, hogya dérékamba egisszen belenyilallott. 2. 'megnő,

megerősödik'. Ez a kukorica de hirtelen miiksuódott. JUűl miiksuódott ez a gye-
rek.

meter fn. '100 cm neve' Őríszentpéteren, Csödében és Kercaszomoron. Viszont Sza-., " .,
lafőn: m'eter. - Oriszentpéteren is a fiatalok már így mondják: m'eter.

mezü és mezzü fn. 'a határ'.

mohuókodik tl, i. 'zabál'.

mohossan eszik tn. i. 'mohón eszik'.

molákás mn. 'zsombékos, mocsaras'. Vö. ZAKÁL 86, VÉGH: MNy. LXXXI1I, 555,

mai őrségi adat.

monya fn. 'a ló nemi szerve, heréje'. A IUűnak van monya; a disznunak meg a biká-

nak: tökö. - Kokasmony. De: tikmony 1. ott!

Tnögye fn. 'a szomszédok földje közötti keskeny füves sáv'. A szomszidok között

Tnögye van. Mögyefüjjet szoktunk szedni, a marháknak. Szorossan összekötöt-
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tők és a fejenken vüttök. L. mégzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmögyehöncsök: a humpuk szó mellett. [Zárt e

hanggal: megye; csak nagyon kevesen mondják, inkább a fiatalok.]

mukucs fn. 'mókus': ŐRA.

nyifántás. nyifáneds mn. 'gyenge, erőtlen, nyápic'. Ne erütezsd a dUOgot, mer nyi-

fántás ez a gyerek.

nyüsszedett melléknévi igenév 'hallgatag, bágyadt'. Nyűsszedétt ez a gyerek. Bisztos

beteg lesz.

nyűszlett mn. 'sovány, gyenge'. ne nyüszlett ez a gyerek.

nyűszit, nyűszkű, nyűszörög tl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi., jelentése valószínűleg: 'vonyit', - Mit nyűszöröksz?

Ne nyüszkü [kutyának mondják].

uódal, jelent létrát is: ŐRA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

obergyál tl, i. 'fecseg, beszél'. Ne obergyá!

okulári fn. 'szemüveg', vö. pápics és respek.

ordung fn. Nyilván német jövevényszó. Öriszentpéteren kívűl Csödében is hallot-

tam. Ámde jelentése nem 'rend" han<?~ a kutyák viselkedésével kapcsolatban
használják. .Betészém az ajtut, mer leccaka ollan ordungot esinyának a ku-

tyák."

oromál/u fn. 'sárgarigó', 1. aranymátung uó. .
ostoba mn. 'lusta'. Akár az Erzsi, ollan ostoba, lusta . - Ml~g arra is ostoba, hogy

léreküggyön.

östök vagy üstök fn. 'zsuppos vagy szalmatetos házak eresze', Bő magyarázatát 1. az

ŐRA. 176. térképlapja kommentárjában.

osszebollott 'összebomlott' 1. bollik alatt!

osszehetez «hetezudik:» tl, i. 'összevissza beszél'.

pakruc fn. pokróc: ŐRA.

pándur fn. 'hordótartó falfa'. Öriszentpéteren így mondják: gántárfa, 1. ott!

pápics fn. 'szemüveg', Kercaszomoron hallottam, vö. respek.

pattagu fn. 'borókafenyő'.

penesznes vagy peneszles mn. 'penészes'.
pérántyás mn. 'gyenge', peránytás lánygyerék, vö. férénytás.

pehes [fa] mn. 'podvas [fa]'.
pehesül u. i. 'podvásodik'. Meg van pehesűve.

pemet fn. 'kukorícaszárból készített eszköz a befűtött kemence fenekének a tisztítá-

sára'.

pemetül ts. i. 'pemettel megtisztít'. Bepemetűk a keméncinek az allát, hogy ne le-

gyen (hammas) ('hamus']. Ollan tiszta lett hÜ'6 kü.

pergyuka fn. 'lepke': ŐRA. .....
pergyus, pérgyukás mn. 'vékony'. Mongyák, ha valaki ollyan pergyusan uötözik. 01-

lan pergyukássan ÜÖtözik. ..

pettyen, elpettyen tl, i. 'elájul, összeesik, rosszul lesz'. U6nálluk [azaz Pályiéknál a

tsz-elnökéknél] ebídézétt meg a pap. Kiméntek a pájára [a futballpályára], éc-
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.., ..,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cer csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelpettyent. nUölt ide, dUölt oda, kapkottak, mire Iéf'ektettík, már hulla
vUot. Vö. még pettyent vorgányo. A péttyen; elpéttyen jelentése kb. az, mint az
elettyen táj szónak, amelynek sok hangtani változata van. .,

pilonga «pironga » fn. 'a kés metsző vasa'. MekcsÍP .( a rnihe, rá kö szoritnyi a kies
piIongájá t. - Evásott a piIongája , evásott a kies: MNy. LXXXIII, 555.

piIIáncs fn. 'lepke'.
pinka fn. 'a hordó aknájába való fa': MNy. LXXXIII, 555.
pipics/ámpa fn. 'kis lá.rp.pa'.Bokszos katujába tettünk valami posztudarabot, azután

olajat vagy zsírt, les meegyujtottok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pitli fn. 'faedény, fogója ~~van'. A lovak isznak belölle.
pity'er, pityer, bubos pity1er fn. 'kis madár' ..,
pittye fn. 'tyúk'. Weba pittyes
pizsele fn. 'csirke'. Gyerek, engét kü a pizséliket !

porhu - porhanyu mn. 'porhanyós'. Juo porhu az uoma. .,
pöröntyös mn. 'vizes, nedves'. Ollan pörönytös a f'űjj, a cipűjé átázott. - Derlekik

pöröntyös lettem.
prezsmitá l tI. i. 'beszél, traccsol'. Mit prezsmitá l ez nekem, amikor vaj van a fejin.

rakod/ás fn. 'rekettye': MNy. LXXXIII, 555. .,
rastan tI. i. 'roppan'. Este kolbászt ettem, akkorát rastant, ugy lerZem, hogy etörött

a fogam: MNy. LXXXIII, 555.
rastog tI. i. 'pattogva tör'. Hallod, ollan rastog, gyünek a vaddisznuk: MNy.

LXXXIII, 555.
rácsa fn. 'rákfogó eszköz'. Csak nagyon kevesen ismerik: MNy. LXXXIII, 555.
respek fn. 'szemüveg'. Kercaszomoron hallottam; vő, okulári és pápics.

r ítu kapa fn. 'keskeny, erős kapa bokorirtásra, gazvágásra'.JIHGFEDCBA

15 cm

kb. +m

~1cm

Ritukapa 'irtó-kapa'
Az erősen gazos helyek kapálására használják.
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rokkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfn. Nyilván német jövevényszó. Jelentése: 'nagyobb félkabát'. Fölveszem a rok-

komat.

rokkon fn. Szégínyeb rokkonyoknak. - A Spilákokke ('Spilákékkal') meg mi rokko-

nyog vagyunk.

sari 1.a füjj alatt.
semmed és esemmed tl. i. 'zsibbad'. Semmed a kezem, lábom. Esemmed a lábom.
sUóder fn. 'lapocka'. Ugy nyilallott a sUóderom.

summaszi. elsummaszt ts. i. 'eldug'. Hova summasztottad el?
(sorok) sarok fn. Ragozott alakban még többnyire o szerepel. Sorogba. A cipü ora

'orra', sorka 'sarka'. A középkorúak és fiatalok viszont már így mondják: sa-

rok.

süpedli fn. 'ágyat pótló, deszkából összeállított bútordarab'. Nappe bedukták az ágy
alá, este kühuszták, a gyerekek abba aluttak. - A Sanyi is abba szokotzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfekügy-
nyi.

supi fn. 'nappal asztal, éjjel ágy'. Kb. 1 m magas és 1 m széles. Négy lába van. Mind
a négy oldala be van festve. A tetejét éjjel leveszik, A supibu lestük, amikor
csinyáták akarácsonfát.

suspittil tn, i. 'sustorog', Mít. suspitá tok a sarogba?
sutyorog tn. i. 'nem akar színt vallani'.
sutyori mn. 'zsugori', Micsoda sutyori vagy! Nem veszel eggy üveg sört. - Nem vUüd

baráttya neki, senki se áhatta ('állhatta'), mer sutyori vUüt.
szakos mn. 'csúszós', A telek (1. ott) szakos, amikor sok esü van. - Megázik ez a

ronda, minygyár szakos. - Nagyon szakos ['csúszós'], vides [vizes'], az ánygyi
mondta.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

szákás [ember] mn.vmagas, vékony ember', Olan szákás, csont meg bÜÖr,
szalu fn. 'kapaforma, kis ritukapához hasonló, félkörben hajtott famegmunkáló

szerszám'. Vályúkat faragtak vele.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 -25 JIHGFEDCBA

cm

.~
fony'él (kb. 30 cm)

i~"
ele

Szalu

Fejszével farönkből kifaragott teknő mélyedéseinek a felületét
ezzel a szerszámmal finomítják.
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szamaluzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfn. szénvonó: ŐRA.
szeszereg tI. i. 'nincs megelégedve a sorsával, kesereg, zsörtölődik'. Ot már szesze-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

regnek. mer köll az ünnepre a pi§z.
Szent Iván lova vagy Szem Mihá lova fn. 'négy lábú, feketére festett alkotmány,

amelyen a halottat vitték ki a temetőbe'.
szi ts. i. Kercaszomoron és Őriszentpéteren hallottam. Jelentése: 'farag, alakít' (egy-

bonyolult szerkezeten). (Fénykép.) Szitam vele éty fejsze nyelit. I~n szijom a
fakl~rgit sziju k!hse.

sziju ~~s fn. (1.a fényképen). E késsel faragják a fát.
sziju si~k fn. 'a szerkezet neve'.

A fénykép özv. Pongrácz Antalné Papp Margit 70 éves kercaszomori asszonyt,
a kitűnő adatközlőt ábrázolja.
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szivazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfn. Kercaszomoron sziba 'szílva'. Adatközlőim szerint a régi öregek még így is
mondták: «ciba» (ez utóbbi tehát a már kihalt, de az emlékezetben még megle-
vő szó jele). Ez utóbbi adat nem valószínű; vari sziva 'aratás után érő apró
szemű szilva', duránci szitva , hosszi sziva .

szi~na fn. 'az első kaszálás után megszárított fű neve', a második kaszálás a sari, a
harmadik: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfattyi san. Behortok a sarija inkat.

szivázsdoba toldalékos alak. Jelentését a következő párbeszéd mutatja: "Hova
mént? Odament a szivázsdoba. " Adatkőzlőim hallották, ismerik ezt az alakot,
de jelentését már pontosan nem tudják. Úgy vélik, ott sok szivaf a van. Ezt
Őríszentpéteren hallottam. (Sok sziva vUot, feszettik. Kercaszomori adat, tehát
ott az öregek feszettik; nem foszenik: ) A szivázsdoba alak jól mutatja, hogyan
pusztulnak a tájszavak is.

szomis vagy szomitt mn. :szomjas'. A kerbe kapátam, ollan szomitt vUotam, be kől-
löd gyünnöm innya. - Ollan szomizs vUotam, nyálamat se tuttam lényeni.

szurdik, kemence szurdiktya fn. E szót nem minden adatközlőm ismerte. Oka: az
Őrségben kevés volt a búbos kemence. A kemence szurdiktya a búbos kemencé-
nek kb. 30-40 cm széles tÜÓfábu készített deszkával borított padkája. ZAKÁL
sordik alakban említi (86). Ilyen hangalakban az én adatkőzlőím nem ismerik.

szűkül tI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi., jelentése valószínűleg 'vonyit a kutya'.

tag fn. 'a háztól messzebb eső földterület neve'. PI.: tanitutag. paptag.

telek, származékai: teleket, telekek fn. 'a ház mellett levő kisebb földdarab'. A ház
után jön a gyümicses, gyűmocsús, gyümöcsös, azután jönnek a telekek. A la-

kásho lekközelebbi bekeritett hel, od veteminyeznek, oda utetnek buborkát,
"\

ZU öccsiget.

tentabugyafa fn. 'a levele apró, hosszúkás, mint az orgona'; Tintát csináltak belőle,
ha beáztatták. Kercaszomoron hallottam. Adatközlő özv. Pongrácz Antalné
Papp Margit 69 é.

tikmony fn. 'tojás'. Az adatot Zsohár Istvánné Szabó Olga 63 é. kitűnő adatköz!őtől
hallottam, először 1986-ban. Mondta az édesanyja, özv. Szabó Ferencné Ga-
lambos Olga 85 é. is. - Mikor ,1969 őszén Zsohár Istvántói megkérdeztem, is-
merik-e a tikmony szót 'tojás' jelentésben, igennel vála.~f?lt, és e mondatot hoz-
ta fel például: "Mit étti te gyerek? Tikmonyás levest fUözött az anyám." A szót
zAKÁL GYÖRGY is említi (71. 1.): [kuku 'a két végén kifúrt tojás', VÉGH J.
megjegyzése]: tojás, tikmony-nak is mondják. 19~9 őszén Alsó-Csődén Laczó
Gézáné Kisgazda Elza is ismerte a tikmony szót 'tojás' jelentésben. A tikmony

szót sem Szalafőn, sem Kercaszomoron nem ismerik. - IMRE S. Felsőőri táj-
szótára szerint: mony= , (am, aj fn. 'férfi nemi szerv'. - monyas II. mn. 'olyan
tyúk, amelyben tojás van'. - A tyükmonyas címszó alatt a felsőőri szótárban ez
ol~ásható: tikmonyas mn. (régies) 'tojásos'. Csak ~bben a szerkezetben: tikmo-

nyas leves, Megj. Ma már nem nagyon él a szó. Maga a "tikmony" alapalak
pedig egyáltalán nem használatos. - VÁRKONYI 1. büssüi tájszótárában (Bp.,
1988.) is megvan a tikmony fn. 'tyúktojás' jelentésben. Három tikmont is főtör-
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tem, az maj ölég lösz möksütni neköd. (A kérdéssel kapcsolatban 1.még MÁR-
TON GYULA, Magyar nyelvjárástan. Cluj, 1972, 6.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

timporodik; beletimporodik tl. i. 'beleszeret'. Akkorán beletimporodott abba a léján-

ba. - Van ilyen jelentése is: timporodott melléknévi igenév 'belezavarodott,
megtébolyodott'. Ez utóbbi jelentése azonban ritka.

toptus mn. 'taplós'. A körte, a ri~pa ollan toplus.

topánka fn. 'gyerekcipő'.
t'emeleden melléknévi igenév 'tébolydába való, nem beszámítható'.
tokmány fn. 'szaruból vagy fából készült kaszakőtartó'.
torácos mn. Csak Őriszentpéteren hallottam. Jelentése valószinűleg: 'csúnya'.
tummedve határozói igenév 'rossz kedvű, levert'. E vagy egisszen anyátlanodva, meg

vagy tummedve. - Micsoda tűmmed ('forrnád') van.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" .,

tünd1eres mn. TünJerezs gyerek. Jelentése kb. 'zsörtölődik, csökönyös'.
" .,

tünd1eres lUó 'Csökönyös, nem akar menni'. Olan, mint a tünd1eres lUó.

tűnyűdik tl. i. 'zsőrtőlódik (a gyerek)'.
mekiűnyik (a gyerek) tl, i. 'nyűgös'. Mektűnt ('megmakacsodott') a gyerek.
tiporcul tl, i. 'toporog'. Ne tiporeujj itt, menny e má!
türet vászon fn. 'hosszában kettéhajtott (összetűrt) s henger alakú ra felgöngyölített,

kb. 18-22 méternyi vászon, amit egyszerre szednek le a szövőszékről'. A
hosszúság egyénenként változik "Ott is méntek a ki~rük, a lány efingotta ma-., .,
gát. Az annya mék sz'égyété, adot nekik klet türet vásznat. Asztán, hát mikor
eméntek, a leány utánuk futott, osztán monta nekik, hogy: ejetlen szájja t, mék
fingatlan seggét a temetübe keressenek" Ezt Őriszentpéteren írtam fel, de Ker-
caszomoron is hallottam: Látott-e fütetlen keméncit, mek fingatlan seggét. - A
türet méretére lásd az Ormánysági és a Szlavóniai (kórógyi) szótárt!

ürög fn. 'fakarókból összeállított, elöl nyitott, pitarszerű vagy tornácszerű alkot-
mány'. Kitéttem az ürögbe. Ott van künn az ürögbe. - Egyes adatközlők szerint
csak a melléképületek előtt van ürög: Uólürög, istá lluürög, de: pitar (a lakóház
előtt). Őriszentpéteren, Szalafőn, Kercaszomoron kérdezősködve mégis úgy lá-
tom, hogya lakóház, a főépület és a rnelléképületek előtt is van ürög.

vacsora vesztü fn. 'lepke, ami este repül, és néha belerepült az étellel telt tányérba",

vaddz4.~ fn. 'réten, ingoványos területen élő szép virág neve'. Ollan szi~b gyönyörü
zUöd; mikor eszárod, alornnak szoktuk összehuzni az állatoknak A vaddzámbu

pedig koszorut kötöttünk...,
vih1er fn. 'vihar'. Már lassan kivesző táj szó, de Szalafőn ma is sokan használják L.

ŐRA. 63. sz. térkép.
vinak, vi tak tn. i. Csak 3. személyű alakban hallottam, pedig nagyon kedvelt és

több jelentést hordozó táj~zó. Jelentése kb.: 'verekednek, harcolnak, versenge-
nek'. A szomszid meg az len kokasom megvitak ('összeverekedtek'). A tikok is.,
összevitak. - Az asszonyok meg vin ak ('versengenek') lerte [ti. egy fiatal em-
berért].
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vizslazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[gyerek] mn. 'ügyes, mozgékony'.
vonyár mn. 'állott, rossz ízű, fanyar': MNy. LXXXIII, 553.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zal ámoul tn. i. 'céltalanul megy össze-vissza'. Itt zal ámbul összevissza. Mit kujto-

roksz? Annyit zalámautunk; mi~kse tanátunk semmit [ti. gombát] .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.,
zöhenm fn. 'a kátyúnál is mélyebb kerékvágás'. A m'éll árok a zöhenm.

zök, mifkzök ts. i. 'meglöki' pl. a marhákat.
zsarul, kűzsarul (1. ott) 'kiköveteli, kiharcolja'. Ez mindent küzsarul.

ZAKÁL GYÖRGY 1818-ban készült őrségi monográfiájából 1986-ban 72 táj-
szót kérdeztem ki, ebből hetet nem ismertek. Ezek a következők: ontozni 'magát ki-
üríteni', l andulni 'lobbot vetni', röginy 'a barmokat pusztító betegség'; szotyu he-
lyett azt mondják: lotyu 'vén dada', suitony 'szeglet', zöbögni 'henteregni' helyett
ezt mondják: hömbőlőgnyi. - A rácsa 'rákfogó eszköz' neve kihaló, de még többen
ismerik.
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